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Skriftlig eksamen i faget 
Global Økonomi 

 
 

4 timers skriftlig prøve 
 
 

Dette opgavesæt består af 2 delopgaver, der indgår i 
bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med 
følgende omtrentlige vægte: 

 

 Opgave 1   45% 

 Opgave 2 55%        
   
 I alt               100%                 
 
 
 
 
 
 
 

Til prøven er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. 
 

Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement  
jf. bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009. 

 
 
 
  
 
 

                                                                         Mandag den 31. maj 2010 
                               Kl. 14.00 – 18.00
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Opgave 1  
 
Denne opgave omhandler det danske arbejdsmarked og hvorledes finanskrisen og den efter-
følgende økonomiske krise har påvirket arbejdsmarkedet. 
 
 

Spørgsmål 1.1 
Med udgangspunkt i bilag 1 bedes du redegøre for udviklingen i beskæftigelsen i Danmark i 
perioden fra år 2000 og til den forventede udvikling indtil 2012. 
 
 

Spørgsmål 1.2 
Redegør grundigt for indholdet i bilag 2: ”Den danske velstand udhules”. Forklar i den forbin-
delse, hvad der forstås ved begrebet produktivitet og, hvorledes udviklingen i produktiviteten 
kan tænkes at påvirke beskæftigelsen i årene fremover. 
 
 

Spørgsmål 1.3 
Redegør grundigt for indholdet i bilag 3: ” Førstehjælp til den danske konkurrenceevne ” og 
forklar, hvorfor den økonomiske krise lægger en dæmper på lønudviklingen. I besvarelsen 
skal der anvendes en grafisk illustration i form af et løndannelsesdiagram. 
 
 

Spørgsmål 1.4 
I bilag 3 nævnes begrebet konkurrenceevne. Redegør for, hvad der forstås ved begrebet 
konkurrenceevne og hvilke elementer der indgår i opgørelsen af et lands konkurrenceevne. 
 
 

Spørgsmål 1.5 
I bilag 3 nævnes endvidere begrebet realløn. Forklar, hvad der forstås herved og hvilken be-
tydning udviklingen i reallønnen har for det private forbrug. 
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Bilag 1 
 
Uddrag fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:  
Økonomisk prognose marts 2010 
 
Dansk økonomi oplevede sidste år (2009) det største fald i den økonomiske aktivitet i efterkrigstiden. 
BNP faldt mere end 5 pct. – hvilket var værre end ventet. Selvom der var fremgang i den økonomiske 
aktivitet i 2. halvår af 2009, må vendingen - med en gennemsnitlig vækst på kun ¼ pct. de sidste to 
kvartaler - betegnes som svag.  
 
Det er vores forventning, at der fremad kommer gradvis mere gang i væksten, men vi forventer på kort 
sigt ikke noget buldrende opsving. Det skyldes, at hele bolig-, bygge- og anlægsområdet fortsat vil 
ligge underdrejet, ligesom en massiv overkapacitet i de danske virksomheder vil trække erhvervsinve-
steringerne ned. 
 
Den store vækstmæssige nedtur i dansk økonomi, der både trækkes af efterspørgslen i Danmark 
og af eksporten, ventes at forstærke det nedadgående pres på det danske arbejdsmarked. Vurderet ud 
fra udviklingen i både den stikprøvebaserede AKU-statistik og det såkaldte arbejdstidsregnskab havde 
vi et fald i beskæftigelsen på 20.000-30.000 personer i sidste kvartal 2009. Det betyder, at beskæftigel-
sen fra toppunktet i 3. kvartal 2008 allerede er faldet mere end 150.000 personer. Nedturen på ar-
bejdsmarkedet målt på beskæftigelsen har således været markant værre end efter både 1. og 2. oliekrise 
i 1970’erne.  
 
Figuren nedenfor viser udviklingen i beskæftigelsen i Danmark i perioden 2000 til 2012. 
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Bilag 2 

Den danske velstand udhules 

 Jyllands-Posten 22.oktober 2009 af Charlotte Beder/ Lone Andersen. 

Virksomhederne bærer et stort medansvar for at bringe Danmark ud af den økonomiske krise. Den lave 
produktivitet koster landet milliarder af kroner, og den kan forlænge krisen og dermed den høje ar-
bejdsløshed. Produktivitetsforringelsen er affødt af, at man i virksomhederne ikke har kunnet regulere 
arbejdsstyrken nedad i samme takt som produktionen faldt. Man har altså ikke afskediget nok medar-
bejdere. 

 
Danske virksomheders produktivitet er faldet støt i de seneste år, og hvert år skærer det en skive af den 
danske velfærd. På blot to år har det kostet os 50 mia. kr. i indtægter, viser beregninger fra erhvervsor-
ganisationen DI.  
 
Det er afgørende, at der bliver rettet op på det, og det er især virksomhedernes eget ansvar. »Det er i 
høj grad virksomhederne selv, der skal gøre noget. De skal se virksomheden igennem for, hvor de kan 
tilrettelægge arbejdet bedre, gøre produktionen mere smart, uddanne medarbejdere bedre og øge sam-
arbejdet med eksterne, f. eks. universiteter.  
 
Fra politisk hold kan man hjælpe produktiviteten på vej ved f. eks. i højere grad at understøtte de små 
og mellemstore virksomheder, så de kan få hjælp til at realisere dette,« siger Henriette Søltoft, bran-
chedirektør, DI videnrådgiverne.  
 
Dansk nedtur  
Målt på væksten i bruttonationalproduktet pr. arbejdstime er Danmark i de senere år trillet ned ad rang-
listerne til en 25. plads blandt de lande, vi plejer at sammenligne os med.  
 
Navlebeskuende  
Den øverste chef for en af landets store virksomheder, adm. direktør Jørgen Huno Rasmussen fra 
FLSmidth tror, erhvervslivet er blevet for navlebeskuende.  
»DI's årlige undersøgelse af globaliseringen i danske virksomheder viste, at det er gået tilbage. Vi skal 
konstant udvikle ideer, udvide kreativitet, og det gør man bedst i samspil med omverdenen. Vi er altså 
ikke nok ude, og vi er for lukkede i forhold til dem, der kommer hertil med inspiration,« siger han om 
vejen ud af krisen.  
 
Vi skal arbejde mere  
I første omgang vil en forbedret produktivitet være skidt nyt for mange danskere, for det vil være ens-
betydende med, at virksomhederne vil presse mere værdi ud af de medarbejdere, de har, i stedet for at 
ansætte flere.  
Det er dog givet, at den danske produktivitet skal op, hvis Danmark på længere sigt skal drømme om 
en arbejdsløshed, der falder.  
»Høj produktivitet er nødvendigt for at bevare en international konkurrenceevne og dermed for at fast-
holde arbejdspladser i Danmark,« siger økonomiprofessor Jan Rose Skaksen.  
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Bilag 3 
 

Førstehjælp til den danske konkurrenceevne  
Børsen Tirsdag 23. februar 2010 af JENS THEIL & SOFIE KAAE  
 

Forbedret konkurrenceevne 
Den skadelidte danske konkurrenceevne har udsigt til at få lidt førstehjælp fra den industrioverens-
komst, der blev indgået mandag morgen. Der vil muligvis ske en lille genopretning af konkurrenceev-
nen i det første år – mens år to næppe byder på nogen ændring. Da der imidlertid også er andre om-
kostningselementer i aftalen (barsel, pension, kompemsation ved fyring) så er det bedste bud dog trods 
alt fortsat, at den her aftale stabiliserer konkurrenceevnen – ikke forbedrer den i noget væsentligt om-
fang. Man skal huske på, at de lande vi sammenligner os med også er karakteriseret af lav lønvækst i 
øjeblikket siger cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank. 
  
Også DI’s adm. direktør og chefforhandler, Hans Skov Christensen, peger på, at »aftalen lægger ram-
men for, at vi kan få genskabt konkurrenceevnen. For os har det været afgørende at nå en aftale, der 
styrker vores medlemmers konkurrenceevne gennem en forsvarlig omkostningsudvikling. Det mål har 
vi nu skabt rammerne for, at virksomhederne kan nå,« lød det yderligere fra den adm. direktør.  
 

Derimod er Handelsbankens cheføkonom, Jes Asmussen, tvivlende overfor, om industrioverenskom-
sten kan leve op til de mål, som DIs chefforhandler lægger op til.»Det er ikke en aftale, som løser vo-
res konkurrenceproblemer i dansk økonomi. Det er ikke en markant forværring, men det løser ikke det 
omkostningsproblem, som vi har haft i de sidste år,« understreger han.  
 

Men Steen Bocian henviser til Dansk Arbejdsgiverforenings internationale lønstatistik fra 4. kvartal i 
2009, hvor den gennemsnitlige lønstigning i vores 11 største samhandelslande lå på 1,5 pct. Til sam-
menligning lægger den danske aftale på industriens område op til en stigning i 2010 på 1,07, mens den 
i 2011 stiger til 1,67 – alene på industrioverenskomsten, men uden de lokale lønforhandlinger, hvor 
Danske Bank i år regner med en gennemsnitlig lønstigning på ca. 2 pct.  
 

DI’s Hans Skov Christensen afviser, at den indgåede aftale er dårlig for konkurrenceevnen. »Der er 
ingen sammenhæng mellem mindstelønnen og de årlige lønforhandlinger. For mere end 99 pct. af 
medarbejderne vil stigningen i mindstebetalingen ikke påvirke lønnen. Det kommer hovedsagligt til at 
berøre nyansættelser,« siger den adm. direktør. Den udlægning er Steen Bocian ikke enig i. Han me-
ner, at mindstelønnen vil påvirke lønforhandlingerne ude i virksomhederne.»Man skal selvfølgelig 
erindre, at industriens forlig er et minimallønsforlig. Det betyder, at lønudviklingen reelt bestemmes 
ved lokale forhandlinger, men udviklingen i den centralt fastsatte mindstebetalingssats bruges ofte som 
inspiration,« siger cheføkonomen.  
 

Andre forhold end lønnen indgår i konkurrenceevnen 
Arbejdstagernes chefforhandler og forbundsformand for Dansk Metal Thorkild E. Jensen afviser, at 
han har forhandlet en konkurrencesvækkende aftale hjem. »Vores målsætning har været, at vi skulle 
have en tro på, at der er produktionsarbejdspladser i landet i årene fremover. Det mener jeg, vi har fået. 
Vores konkurrenceevne skal komme via uddannelse, udvikling og forskning - ikke lønkronerne,« lyder 
det fra Thorkild E. Jensen.  
 

Forbedring af reallønnen  
Steen Bocian anfører, at man i de danske husholdninger ikke har grund til at være alt for kede af, at 
lønstigningstakten falder tilbage i år. "Faktisk får danskerne stadigvæk en ganske flot reallønsfrem-
gang i år på i størrelsesorden cirka 2 pct., hvilket er markant bedre end resultatet i 2008, hvor særligt 
stigende råvarepriser pressede inflationen op på 3,4 pct. I år venter vi, at inflationen kommer ned på 
1,2 pct. som gennemsnit". 
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Opgave 2 
 
Denne opgaver omhandler den finanspolitiske krise i EU og de udfordringer den nuværende økonomi-
ske krise giver EU medlemslandene med hensyn til at overholde Stabilitets- og vækstpagten. 
 
Flere og flere lande i EU har svært ved at overholde Stabilitets- og vækstpagtens krav om, at der ikke 
må være forholdsvis store budgetunderskud, defineret som underskud på mere end 3 pct. af BNP og 
den offentlige gæld må ikke udgøre mere end 60 pct. af BNP. 
Ligeledes forpligter medlemslandene i EU sig til på mellem lang sigt, at tilstræbe en offentlig budget-
stilling tæt på balance eller i overskud målt over et helt konjunkturforløb. 
 

Spørgsmål 2.1 
 
Giv en vurdering af de motiver man har haft for at fastlægge disse restriktioner på landenes finanspoli-
tik. 
 

Spørgsmål 2.2 
 
Med udgangspunkt i bilag 4 ønskes en analyse af årsagerne til at flere og flere medlemslande ikke kan 
overholde Stabilitets- og vækstpagtens krav til de offentlige finanser. 
 

Spørgsmål 2.3 
 
Ligeledes med udgangspunkt i bilag 4 (fig. 2) ønskes forklaret sammenhængen mellem rentespænd og 
budgetunderskud. 
 
Desuden ønskes forklaret hvilke finansieringsproblemer et stigende rentespænd og et stigende budget-
underskud kan give for det enkelte euroland. 
 

Spørgsmål 2.4 
 
Giv en vurdering af de konsekvenser landenes stigende offentlige underskud og gældsætning kan have 
for de europæiske økonomier. 
Bl.a. udviklingen i valutakursen og konkurrenceevnen bør inddrages i besvarelsen.. 
 
 

Spørgsmål 2.5 
 
Blandt fagøkonomer diskuteres det, om kravet om, at budgetunderskuddet højst må udgøre 3 pct. af 
BNP, giver et spillerum, der er tilstrækkeligt til, at de automatiske stabilisatorer kan virke. 
I Danmark er de automatiske stabilisatorer relativ kraftig virkende. 
 
Forklar hvorfor det bevirkede, at der ikke i Danmark var behov for det samme omfang af finanspoliti-
ske lempelser, som i en række andre EU lande.  
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Bilag 4 
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