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Løsningsforslag 
Andre besvarelser end de foreslåede kan være fyldestgørende. Nedenstående rette-
vejledning er vejledende idet der i de enkelte delspørgsmål kan anføres supplerende 
betragtninger. Ved den endelige karakterfastsættelse skal der endvidere anlægges 
en helhedsbetragtning for om den studerende har opnået de mål, der er opsat for 
faget. 
 
 

Opgave 1 
 
Denne opgave handler om økonomiske ubalancer mellem eurolandene, og de økonomi-
ske problemer, der som følge af denne ubalance, er opstået i disse lande. Bilaget indehol-
der en gennemgang af disse ubalancer. 
 
Spørgsmål 1.1 
Redegør for de problemer der kan opstå i lande med en selvstændig valuta, der har un-
derskud på betalingsbalancen, og forklar hvilke økonomiske politikker disse lande kan ta-
ge i bruge for at løse problemerne. 
 
Lande med en selvstændig valuta der har et betalingsbalanceunderskud skal finan-
siere et sådant underskud gennem udenlandsk låntagning. En sådan låntagning be-
tyder øget gældsætning til udlandet og deraf følgende afdrags- og renteforpligtigel-
ser. Sådanne renteforpligtigelser vil belaste landets betalingsbalance i de efterføl-
gende år. En konsekvens af vedvarende underskud på betalingsbalancen kan også 
blive et øget renteniveau i landet. 
Økonomisk politik der kan tages i anvendelse til at afhjælpe et underskud på beta-
lingsbalancen for lande med en selvstændig valuta er: 

 En stramning af finanspolitikken, hvilket vil dæmpe importen. 
 En stramning af pengepolitikken, hvilket vil dæmpe importen og øge 

kapitalindstrømningen. 
 Konkurrenceforbedrende politik gennem en devaluering/depreciering af 

landets valuta. Forbedringen af konkurrenceevnen kan også ske gennem 
produktivitetsstigninger eller gennem lønafdæmpning via indkomstpoli-
tik/arbejdsmarkedspolitik. Den konkurrenceforbedrende politik vil kunne 
øge landets eksport. 

 
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. 
 
Hvis et land har underskud på sin betalingsbalance og landet deltager i en monetær 
union med en fælles valuta har landet ikke umiddelbart et valutarisk problem da 
landet ikke skal finansiere underskuddet gennem udenlandsk låntagning. Derfor har 
de enkelte lande i en monetær union med fælles valuta ikke de samme problemer 
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med finansieringen af et betalingsbalanceunderskud som lande med en selvstændig 
valuta har. 
Problemet med betalingsbalanceunderskud er derfor, at dette kan være udtryk for 
manglende konkurrencedygtighed og at landet derfor har en lav vækst og evt. un-
derskud på de offentlige finanser. Et sådant underskud på de offentlige finanser vil 
øge den offentlige gældsætning med en stigende rente til følge. Landene i Sydeuro-
pa kan evt. inddrages. 
 
Hvis et land deltager en monetær union er det vigtigt at pointere, at landet ikke kan 
anvende valutakurspolitik og pengepolitik til at afhjælpe et underskud på landets 
betalingsbalance. Økonomisk politik der kan anvendes er derfor: 

 En stramning af finanspolitikken 
 Konkurrenceforbedrende politik gennem produktivitetsstigninger samt 

lønafdæmpning gennem indkomstpolitik/arbejdsmarkedspolitik 
   
 
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. 
 
En appreciering af den reale effektive valutakurs er udtryk for, at lønninger og der-
med priser er steget mere end i udlandet og at konkurrenceevnen derfor er svækket. 
Apprecieringen af den reale effektive valutakurs er derimod ikke forårsaget af en 
stigning i landet egen valutakurs, da denne jo ikke eksisterer. 
En depreciering af den reale effektive valutakurs er udtryk for, at lønninger og der-
med priser er steget mindre end i udlandet og at konkurrenceevnen derfor er for-
bedret. 
 
Spørgsmål 1.4 
Forklar den teoretiske sammenhæng mellem en appreciering af den reale effektive valuta-
kurs og ekstraordinære produktivitetsgevinster i eksportsektoren. 
 
Ekstraordinære produktivitetsstigninger indenfor eksportsektoren vil kunne resulte-
re i øgede lønkrav og deraf følgende lønafsmitning til resten af samfundsøkonomi-
en, hvilket kan øge inflationen, således at den reale valutakurs på længere sigt vil 
stige til skade for konkurrenceevnen. 
 
Spørgsmål 1.5 
Hvilke andre forklaringer på apprecieringen af den reale effektive valutakurs kan der fin-
des, når der er kapitalindstrømning til underskudslande, men ikke produktivitetsvækst i 
sektorer med internationalt handlede varer. 
 
Hvis kapitalindstrømningen anvendes til at finansiere andre brancher end eksporten 
har landet et stort problem. Hvis således kapitalindstrømningen anvendes til at fi-
nansiere øget privatforbrug eller øget offentligt forbrug/offentlige investeringer vil 
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en sådan øget efterspørgsel kunne udløse lønpres med efterfølgende inflation og en 
appreciering af den reale effektive valutakurs til følge. 
 
Spørgsmål 1.6 
 Hvad kan kapitalindstrømningen være anvendt til, når kapitalen ikke har finansieret inve-
steringer i eksportsektoren?  
 
Kapitalindstrømningen kan være anvendt til at finansiere et øget privatforbrug eller 
et øget offentligt forbrug/offentlige investeringer. 
 
 
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. 
 
Hvis der skal forekomme en intern devaluering/depreciering skal produktiviteten i 
landet stige mere end i udlandet. En anden mulighed er at lønningerne stiger mindre 
end i udlandet. Hvis lønningerne i den private sektor og dermed eksportsektoren 
skal stige mindre end i udlandet og evt. mindre end i tidligere år er det nødvendigt 
at lønningerne indenfor den offentlige sektor heller ikke stiger så meget som tidlige-
re, idet der kan tænkes en lønafsmitning fra den offentlige sektor til den private sek-
tor, dog afhængig af organisationsgraden i den private sektor. Fald i reallønnen kan 
blive en konsekvens. 
 
Spørgsmål 1.8 
Redegør for om reallønnen vil blive påvirket ens ved produktivitetsstigninger og ved ned-
gang i den nominelle løn. Besvarelsen af dette spørgsmål må gerne indeholde regneek-
sempler. 
 
Realløn er lønnens købekraft og reallønnen bestemmes gennem stigninger i den 
nominelle løn korrigeret for inflation.  
Som nævnt i sp. 1.7 kunne der forekomme en intern devaluering enten gennem løn-
nedgang/løntilbageholdenhed eller gennem en produktivitetsstigning. 
Hvis den interne devaluering forekommer gennem en lønnedgang eller løntilbage-
holdenhed vil reallønnen typisk falde. Hvis den interne devaluering forekommer 
gennem en produktivitetsstigning kan lønningerne jo udmærket stige og reallønnen 
vil derfor ikke nødvendigvis falde, men derimod kunne stige. 
 
Spørgsmål 1.9 
Hvilken rolle kan finanspolitikken spille i forbindelse med den interne devaluering? 
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Finanspolitik er bevidste ændringer af den offentlige sektors udgifter og indtægter. 
Hvis finanspolitikken skal bidrage til en intern devaluering skal finanspolitikken 
strammes, dvs. at der skal gennemføres skatteforhøjelser eller offentlige besparel-
ser. Hvis finanspolitikken strammes vil den økonomiske aktivitet i landet falde og 
lønpresset og inflationen vil falde. Herved vil den reale effektive valutakurs falde. 
Besvarelsen af dette spørgsmål kunne ledsages af anvendelsen af et SE/SU-
diagram, hvor den stramme finanspolitik forskyder SE-kurven mod venstre med det 
resultat at inflationen falder og at nationalproduktet falder. 
 
Spørgsmål 1.10 
Forklar, hvordan ubalancerne også kan blive et problem for overskudslandene. 
 
Hvis underskudslandene har store økonomiske problemer med lav produktivitet og 
lav vækst kan overskudslandene være tvunget til at indføre hjælpepakker (jf. hjæl-
pepakker til Grækenland m.fl.). Evt. kan overskudslandene overtales til at lempe de-
res finanspolitik for at bringe mere ligevægt i handlen med underskudslandene. 
 
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. 
 
Overskudslandene skal lempe finanspolitikken for herved at øge den samlede efter-
spørgsel i deres lande. En sådan øget efterspørgsel vil øge importen hos over-
skudslandene og en del af denne import kan tænkes at komme fra underskudslan-
dene. Forudsætningen for at denne politik hjælper underskudslandene er, at impor-
ten til overskudslandene rent faktisk kommer fra underskudslandene og ikke fra 
tredjelande (og dette er der jo ingen garanti for). Afgørende forudsætning er her 
størrelsen af overskudslandenes importkvoter i relation til underskudslandene. 
 
 
 


