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Løsningsforslag 
Andre besvarelser en de foreslåede kan være fyldestgørende. 
 

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. 
 
I modsætning til de fleste opgaver der handler om arbejdsmarkedet, er det beskæftigelsen og ikke 
ledigheden, der beskrives. Det fremgår af teksten at BNP faldet er 5 pct. i 2009. Nedgangen i 
beskæftigelsen følger BNP, med en lille tidsforskydning. Hvis beskæftigelsen skal fastholdes skal 
væksten i BNP være af samme størrelse som stigningen i produktiviteten. Forventningen om fortsat 
fald i beskæftigelsen må enten skyldes at produktiviteten stiger mere en BNP (den forventede ¼ 
procent), eller at der er tilgang til arbejdsstyrken. 
Det bør klart fremgå af besvarelse at den studerende kan skelne mellem arbejdsstyrke, ledighed og 
beskæftigelse og kender sammenhængen mellem vækst, produktivitet og beskæftigelse. Den sidste 
sammenhæng kan være forklaret i svaret på spørgsmål 1.2 
 

Spørgsmål 1.2 
Redegør grundigt for indholdet i bilag 2: ”Den danske velstand udhules”. Forklar i den forbindelse, 
hvad der forstås ved begrebet produktivitet og, hvorledes udviklingen i produktiviteten kan tænkes 
at påvirke beskæftigelsen i årene fremover. 
 
Produktivitet målt som BNP i faste priser pr. arbejdstime (eller måske bedre BVT). 
Hvis produktiviteten falder, er der to modgående virkninger på beskæftigelsen. Faldet vil alt andet 
lige fastholde beskæftigelsen på kort sigt, men da konkurrenceevnen forringes må produktionen 
forventes at falde og trække beskæftigelsen ned. 
På samme måde 2 modgående virkninger når produktiviteten stiger. 
Det må klart fremgå af besvarelsen, at der skelnes mellem produktion og produktivitet. 
Dele af spørgsmål 1.3 og 1.4 kan være besvaret her. 
 

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 ved hjælp af et løndannelsesdiagram. 
 
Flere typer af løndannelsesdiagrammer vil kunne anses for korrekte. Det afgørende må være at 
markedsformen præciseres. Det må forventes, at de fleste besvarelser anvender et diagram for 
fuldkommen konkurrence og viser en forskydning af E-kurven, så lønnen falder. Eller måske vises 
en mindre forskydning af E-kurven, så lønnen stiger en smule. 



Hvis det forudsættes at begge parter har en erkendelse af den samfundsøkonomiske situation som 
baggrund for forhandlingerne kan der argumenteres for, at markedsløsningen er tæt på resultatet 
af forhandlingerne  
 
  

 
 
Der kan også argumenteres for og vises en forskydning af udbudskurven til venstre. Argumentet er 
her den faldende arbejdsstyrke. 
Det er vigtigt, at det diskuteres om de aftalte lønstigninger faktisk vil forbedre den lønmæssige 
konkurrenceevne. 
 

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. 
 
Den gode besvarelse vil skelne mellem konkurrenceevne i bred forstand og lønmæssige 
konkurrenceevne. 
Det må forventes at især den lønmæssige konkurrenceevne vil blive behandlet og at elementerne 
lønstigning, produktivitetsudvikling og valutakursudvikling vil blive behandlet.  
Den gode besvarelse må give en indgående forklaring af de elementers indvirkning. Det er 
karakterhævende hvis de senere års udvikling i produktiviteten behandles og at fastkurspolitikkens 
indflydelse nævnes. 
Nedenstående citat vil kunne behandles sammen med en mere indgående omtale af 
konkurrenceevne a la Porter 



”Vores konkurrenceevne skal komme via uddannelse, udvikling og forskning - ikke lønkronerne,« 
lyder det fra Thorkild E. Jensen.”  
 

Spørgsmål 1.5 
I bilag 3 nævnes endvidere begrebet realløn. Forklar, hvad der forstås herved og hvilken betydning 
udviklingen i reallønnen har for det private forbrug. 
 
Besvarelsen må gerne bygge på et talmæssigt eksempel og det må forventes at der sondres mellem 
realløn og disponibel realløn. 
Det kan være vanskeligt at få citatets maximalt 2 procent lønstigning og en inflation på og de 1,2 
procent inflation til at blive en reallønsfremgang på 2 procent. Så der regnes med en større 
lønstigning. 
Det må forventes at forbrugsfunktionen er forklaret. 
Det er karakterhævende hvis renten inddrages i forbrugsfunktionen og hvis forbrugerprisindekset 
beskrives og forklares. 
 

Spørgsmål 2.1 
 
Giv en vurdering af de motiver man har haft for at fastlægge disse restriktioner på landenes 
finanspolitik. 
 
Formålet er at forhindre medlemslandene i at føre en uansvarlig finanspolitik. Konsekvenserne af 
for store underskud kan blive forøget inflation, der vil nødvendiggøre renteforhøjelser, som jo vil 
gælde for alle medlemslande. Endvidere kan det medføre valutauro og en svækket euro. 
Det er karakterhævende, hvis Grækenland inddrages som et konkret eksempel. Og Portugal er 
måske også kommet på banen på eksamenstidspunktet. 
Det er ligeledes karakterhævende hvis sanktionsmulighederne omtales. 
 

 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. 

 
Konjunkturtilbageslaget med virkning fra de automatiske stabilisatorer. 
Beslutningen om at føre ekspansiv finanspolitik 
Finansielle hjælpepakker 
For nogle lande stærkt stigende rente ved refinansiering af statsgæld. 
Mange medlemslande havde allerede et underskud, der var betydeligt større end de 3 pct. 
Alle 5 årsager må forventes omtalt. 
 

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 
budgetunderskud kan give for det enkelte euroland. 
 
Rentespændet måles i forhold til Tyskland. Der er en klar positiv sammenhæng mellem 
budgetunderskud og rentespænd. (Igen vil Grækenland være karakterhævende). Sammenhængen 
kan forklares med den vurdering de finansielle markeder anlægger af sikkerheden, eller måske 
mere manglen på samme ved landenes lånoptagelse og refinansiering af statsgæld. 
For det enkelte euroland kan det blive nødvendigt at begrænse lånoptagelsen gennem store 
offentlige besparelser eller skatteforhøjelser som den eneste mulighed for at begrænse lånebehovet. 
Hjælp fra de andre Eurolande eller Verdensbanken vil også typisk indeholde krav om besparelser. 
 

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.. 
 
 
Den fælles pengepolitik og det delvise valutasamarbejde medfører at alle medlemslande bliver 
berørt af det enkelte lands uansvarlige finanspolitik. 
Hvis der er risiko for stigende inflation vil ECB hæve renten, med de konsekvenser det giver. 
På den ene side vil renteforhøjelsen styrke euroen, men på den anden side vil inflationen og 
budgetunderskuddene svække den .Konkurrenceevnen vil især blive påvirket af udviklingen i 
euroen. 
 

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 
finanspolitiske lempelser, som i en række andre EU lande.  
 
 
De automatiske stabilisatorer eller den automatiske finansreaktion virker via automatiske 
ændringer i offentlige udgifter og indtægter som følge af konjunkturudviklingen. Ved en 
nedgangskonjunktur bevirker det, at statens indtægter automatisk falder (eller ikke stiger), fordi 
indkomstskattegrundlaget falder og det private forbrug falder. Offentlige overførsler, fx til 
dagpenge ved arbejdsløshed, stiger. Begge dele virker som en ekspansiv finanspolitik. 
På grund af den forholdsvis store offentlige sektor i Danmark er denne automatiske virkning stor og 
giver mindre behov for aktiv finanspolitik. 
 


