
Eksamensopgave Akademiuddannelserne (AU) Global økonomi  
December 2011 
 

 Side 1 af 8 
 

 
 

Skriftlig eksamen i faget 
Global Økonomi 

 
4 timers skriftlig prøve 

 
 

Dette opgavesæt består af 1 opgave, der indgår i 
bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med 
følgende vægt: 

 

 Opgave 1   100 % 
 
 

Til prøven er alle hjælpemidler - herunder elektroniske – tilladte.  Der 
må ikke foretages opkobling til eksterne kilder. 

 
 

Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement  
jf. bekendtgørelse nr. 1016 af 24. august 2010. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Onsdag den 14. december 2011 
                              Kl. 14.00 – 18.00



Eksamensopgave Akademiuddannelserne (AU) Global økonomi  
December 2011 
 

 Side 2 af 8 
 

Opgave 1 
 
Denne opgave handler om økonomiske ubalancer mellem eurolandene, og de 
økonomiske problemer, der som følge af denne ubalance, er opstået i disse lande. Bilaget 
indeholder en gennemgang af disse ubalancer. 
 
Spørgsmål 1.1 
Redegør for de problemer der kan opstå i lande med en selvstændig valuta, der har 
underskud på betalingsbalancen, og forklar hvilke økonomiske politikker disse lande kan 
tage i bruge for at løse problemerne. 
 
Spørgsmål 1.2 
Redegør for de problemer der kan opstå i lande med en fælles valuta, der har underskud 
på betalingsbalancen, og forklar hvilke økonomiske politikker disse lande kan tage i brug 
for at løse problemerne. 
 
En real effektiv valutakurs viser en relativ løn eller pris i samme valuta og er dermed et 
mål for konkurrenceevne. 
 
Spørgsmål 1.3 
Redegør for, hvad der i lande med fælles valuta forstås ved henholdsvis appreciering og 
depreciering af den reale effektive valutakurs. 
 
Spørgsmål 1.4 
Forklar den teoretiske sammenhæng mellem en appreciering af den reale effektive 
valutakurs og ekstraordinære produktivitetsgevinster i eksportsektoren. 
 
Spørgsmål 1.5 
Hvilke andre forklaringer på apprecieringen af den reale effektive valutakurs kan der 
findes, når der er kapitalindstrømning til underskudslande, men ikke produktivitetsvækst i 
sektorer med internationalt handlede varer. 
 
Spørgsmål 1.6l 
Hvad kan kapitalindstrømningen være anvendt til, når kapitalen ikke har finansieret 
investeringer i eksportsektoren?  
 
 
Den interne devaluering, som er nødvendig for at forsøge at afhjælpe problemerne, kan 
ske ved en lønnedgang eller ved en produktivitetsstigning. For Grækenland skønnes en 
depreciering af den reale effektive valutakurs på 30 pct. at være nødvendig.  
 
Spørgsmål 1.7 
Forklar hvordan produktivitetsstigninger og lønnedgang hver for sig eller i fællesskab kan 
bidrage til den nødvendige interne devaluering. Vurder endvidere de praktiske muligheder 
for at en nedgang i offentlige lønninger kan få afsmittende virkninger på private lønninger. 
Figur 5 kan inddrages i besvarelsen. 
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Spørgsmål 1.8 
Redegør for om reallønnen vil blive påvirket ens ved produktivitetsstigninger og ved 
nedgang i den nominelle løn. Besvarelsen af dette spørgsmål må gerne indeholde 
regneeksempler. 
 
 
Spørgsmål 1.9 
Hvilken rolle kan finanspolitikken spille i forbindelse med den interne devaluering? 
 
 
Spørgsmål 1.10 
Forklar, hvordan ubalancerne også kan blive et problem for overskudslandene. 
 
 
Spørgsmål 1.11 
Der ønskes en vurdering af hvilke økonomiske politikker overskudslandene eventuelt kan 
anvende for at nedbringe ubalancerne, og hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for 
at det kan bidrage til at nedbringe ubalancerne. Figur 6 kan inddrages i besvarelsen. 
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BILAG 1 

NATONALBANKENS KVARTALSOVERSIGT 4. KVARTAL 2010 

(UDDRAG AF ARTIKEL OM ØKONOMISKE UBALANCER I EUROOMRÅDET) 

OPBYGNINGEN AF UBALANCER I EUROOMRÅDET 

Siden overgangen til den fælles valuta har euroområdet stort set haft balance på betalingsbalancens 

løbende poster i hovedparten af perioden.1Balancen dækker imidlertid over store forskelle landene 

imellem. Hvor fx Tyskland, Østrig, Luxembourg, Holland og Finland har haft overskud på 

betalingsbalancens løbende poster, har bl.a. Grækenland, Irland, Italien, Spanien og Portugal (GIISP-

landene) modsat haft underskud. Frem til omkring 1999 var forskellene mellem overskuds- og 

underskudslandene ikke store, men fra 2000 og frem til 2007 voksede ubalancerne, jf. figur 1.  

UBALANCER INDEN FOR EUROOMRÅDET Figur 1 

 
Anm.: Overskudslandene er Finland, Holland, Luxembourg, Tyskland og Østrig. Underskudslandene er Grækenland, 
Irland, Italien, Spanien og Portugal. 
Kilde: Eurostat og Europa-Kommissionens Ameco-database. 

 

Hvorfor blev ubalancerne i euroområdet uholdbare? 

Eksterne ubalancer i en monetær union er ikke et valutarisk problem, da den landespecifikke 

valutakursrisiko er elimineret. Overskudslandene vil, via de finansielle markeder, kunne finansiere 

underskudslandenes underskud uden indgriben fra en monetær myndighed.2Imidlertid kan der være 

problematiske forhold, der påvirker holdbarheden af de eksterne ubalancer. Fx kan ubalancerne være 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigt_2010_4_kvartal/$file/kap03.htm#_ftn1�
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigt_2010_4_kvartal/$file/kap03.htm#_ftn2�
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udtryk for, at kapitalen anvendes uhensigtsmæssigt, og at udviklingen er uholdbar med overophedning af 

den indenlandske økonomi og for store risici i det finansielle system.  

Et underskud på betalingsbalancens løbende poster skal kunne finansieres af en fremtidig forøgelse af 

nettoeksporten. Det er derfor kun holdbart, hvis investeringsoverskuddet (underskuddet på 

betalingsbalancen) skaber basis for, at den fremtidige produktion af internationalt handlede varer bliver 

større.  

Økonomisk konvergens og betalingsbalancen 

Økonomisk teori og empiri tilsiger, at fattigere lande vil opleve en økonomisk konvergens, så de på sigt 

får samme velstandsniveau som sammenlignelige lande. Ifølge teorien vil de fattigere lande i 

konvergensperioden operere med underskud på betalingsbalancen. For det første vil investeringer i disse 

lande generelt være profitable for investorer fra rigere lande. Det vil betyde en kapitalindstrømning til 

landene, der er i en udviklingsproces. Dertil kommer, at indbyggerne i de fattigere lande oftest vil 

forbruge frem for at opspare i denne fase, da de har en forventning om, at den fremtidige indkomst vil 

stige. Investeringerne vil således typisk overstige opsparingen, og landet vil få underskud på 

betalingsbalancen. Teorien stemmer overens med den faktiske udvikling i euroområdet. GIISP-landene 

havde i 1998 et væsentligt lavere BNP pr. indbygger end det øvrige euroområde. Samtidig oplevede de 

efterfølgende den største samlede forværring af betalingsbalancen, jf. figur 2. 

BETALINGSBALANCE OG BNP PR. INDBYGGER Figur 2  

 

 



Eksamensopgave Akademiuddannelserne (AU) Global økonomi  
December 2011 
 

 Side 6 af 8 
 

I takt med at produktiviteten i eksportsektoren stiger, vil lønningerne og dermed det generelle prisniveau 

i hele økonomien stige. En stigning i prisniveauet i forhold til konvergenslandenes samhandelspartnere er 

ensbetydende med en appreciering af den reale effektive valutakurs. 

Udviklingen i GIISP-landenes prisniveau, og dermed i den reale effektive valutakurs, afspejler imidlertid 

ikke ekstraordinære produktivitetsgevinster i eksportsektoren, men derimod et generelt 

produktivitetsefterslæb. 

 Figur 4 

 
Anm.: X-aksen angiver forskellen i produktivitetsvæksten mellem den eksportorienterede sektor og sektoren rettet mod 
hjemmemarkedet. Y-aksen angiver forskellen mellem prisstigningerne i hjemmemarkedssektoren og i eksportsektoren. Irland er 
udeladt af estimationen på grund af datamangel. Sektorafgrænsningen følger Schmillen (2010). 
Kilde: OECD's STAN-database og egne beregninger.. 

Som det fremgår af figur 4, er der en signifikant, positiv sammenhæng mellem landenes relative 

produktivitets- og prisudvikling, som impliceret af teorien. Som det også fremgår af figuren, har 

eksportsektoren generelt oplevet en større produktivitetsfremgang end hjemmemarkedssektoren. 

Fordelingen af landene er imidlertid ikke på linje med, hvad teorien ville forudsige.  Figur 4 viser, at de 

fattigste lande kun har oplevet en relativt begrænset mervækst i eksportsektorens produktivitet. 

Apprecieringen i GIISP-landene kan derfor ikke forklares med, at de fattige lande i euroområdet har haft 

en særligt kraftig produktivitetsvækst i sektoren for internationalt handlede varer. 

1Signifikansen af resultaterne er følsomme over for, om Finland inkluderes i estimationen. 
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Økonomisk hestekur i underskudslandene 

Fælles for underskudslandene er, at de står over for hårde økonomisk-politiske stramninger og 

omfattende reformer. Tiltagene retter sig dels mod at forbedre de offentlige finanser, men også mod at 

styrke landenes konkurrenceevne. Det er ikke muligt at devaluere valutakursen i eurosamarbejdet. 

Landene er i stedet nødt til at følge en såkaldt intern devalueringsstrategi, som indebærer, at de 

indenlandske priser og lønninger reduceres i forhold til deres samhandelspartnere. Derved vil landene 

opnå en real depreciering, som vil gøre deres varer billigere og være med til at forbedre deres eksterne 

balance.  

ANDEL AF ARBEJDSTAGERE OMFATTET AF LØNSTIVHEDER Figur 5 

 

Anm.: Figuren viser andelen af arbejdere, som potentielt er omfattet af nedadrettede reale og nominelle 
lønstivheder. Lønstivheder er defineret som de tilfælde, hvor arbejdere, der af enten personlige grunde eller ydre 
omstændigheder står til en nominel eller real lønnedgang, i stedet får fastfrosset deres løn i nominelle eller reale 
termer.  
Kilde: Dickens m.fl. (2007). 

 

Økonomerne Kohlhas og Nielsen har estimeret omfanget af den interne devaluering, som er påkrævet, 
hvis de eksterne ubalancer skal nedbringes alene ad denne vej. Deres beregninger viser, at Grækenlands 
reale effektive valutakurs skal depreciere med 30 pct. for at eliminere dets betalingsbalanceunderskud. I 
Spanien og Portugal er den krævede depreciering på henholdsvis 27 og 20 pct., mens Irland blot skal 
opnå en reduktion på 10 pct., da landets eksport er mere følsom over for ændringer i den reale effektive 
valutakurs.  

Skal overskudslandene bidrage til at nedbringe ubalancerne? 

Fra nogle sider er overskudslandene blevet opfordret til at lette tilpasningsbyrden for underskudslandene 

ved at øge deres indenlandske efterspørgsel. Dermed vil en del af den nødvendige reale depreciering af 
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underskudslandenes valutakurs ske via højere inflation i overskudslandene, hvilket vil mindske omfanget 

af den krævede løntilpasning i underskudslandene. 

TYSK IMPORT FRA UDVALGTE EUROLANDE I 2009 Figur 6 

 

 

Kilde: Niels Blomquist og Jakob Ekholdt Christensen, Økonomisk Afdeling 

Økonomiske ubalancer i euroområdet 

Nationalbankens kvartalsoversigt, 4. kvartal 2010 
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