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Skriftlig eksamen i  
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 35% 

 Opgave 2 65% 

 I alt 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. 714 af 27. juni 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag den 12. december 2012 
                                                                                             Kl. 09.00-13.00 
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Opgave 1 
Denne opgave handler om de faldende priser på CO2-kvoter samt de afledte på konse-
kvenser på elmarkedet herunder elspotprisen, vedvarende energi samt produktion af el ud 
fra fossilbrændsel. (Se bilag nr. 1.) 
 
Spørgsmål 1.1 
Redegør for de forskellige konkurrenceformer, og giv en vurdering af markedsformen for el 
også kaldet elspotmarkedet. 
 
Redegør med udgangspunkt i et udbuds-/efterspørgselsdiagram for, hvordan de ændrede 
priser på CO2-kvoter kan tænkes at påvirke prisen på el (elspotprisen). 
 
 
 
Spørgsmål 1.2 
Redegør for, hvorfor det kan tænkes at danske virksomheder rammes hårdest i Europa af 
faldende priser på CO2-kvoter.  
 
 
Spørgsmål 1.3 
Analyser og vis grafisk virkningen af en elafgift, der pålægges som en afgift på hver for-
brugt kw (kilowatttime).  
Besvarelsen skal endvidere indeholde en vurdering af overvæltningsgraden (fordelings-
virkningen) af afgiften samt allokeringsvirkningen af afgiften (et evt. dødvægtstab).  
 
 
Spørgsmål 1.4 
Diskuter fordele og ulemper ved faldende priser på CO2-kvoter. 
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Bilag 1 

Højere CO2-kvotepris forbedrer danske virksomheders kon-
kurrenceevne 
Beregninger fra Dansk Energis analyseenhed viser, at hvis prisen for en CO2-kvote stiger til 30 
euro pr. ton CO2 – som forudsat i det europæiske kvotedirektiv - vil det forbedre danske virksom-
heders relative konkurrencekraft, når der også tages højde for effekten på PSO.  

Af Holger N. Jensen 
EU, Klima 
10. oktober 2012 

Udbygningen med vedvarende energi i Europa lider, blandt andet fordi prisen på CO2-kvoter i det 
fælleseuropæiske CO2-handelssystem er faldet med godt 70 procent de sidste tre år. I 2008 lød pri-
sen på 30 euro pr. ton CO2. Ved udgangen af september 2012 var denne pris faldet til under 10 euro 
pr. ton CO2.  

 

Den nuværende lave CO2-kvotepris betyder dermed, at de nationale forbrugere i lande med ambiti-
øse målsætninger for vedvarende energi betaler en stor del af regningen for Europas omstilling til 
vedvarende energi. En højere CO2-kvotepris vil på den anden side føre til, at omkostningerne ved 
omstillingen til vedvarende energi deles mere lige mellem de europæiske energiforbrugere på tværs 
af kontinentet. 
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To tredjedele af den danske eksport er til EU-lande, og her er danske virksomheder i konkurrence 
med virksomheder fra lande som eksempelvis Polen, hvor ambitionerne for udbygning med vedva-
rende energi er langt mindre end i Danmark. 

En stor del af støtten til den vedvarende energi i Danmark gives ved, at der ved afregningen af ved-
varende elproduktion ydes et pristillæg til elspotprisen eller gives en garanteret, fast afregningspris. 
De nødvendige støtteudgifter finansieres af elforbrugerne, via et pristillæg til elprisen. 

Elforbrugere med et årligt forbrug over 100 GWh er fritaget for cirka 50 procent af dette pristillæg 
(PSO) for den del af forbruget, der overstiger 100 GWh.  

Denne fritagelse tilgodeser kun et fåtal af danske virksomheder. Når markedsprisen for el falder, 
som resultat af lave CO2-priser, vil behovet for national støtte til producenter af el på vedvarende 
energi stige.  

 
Elprisen består af:  
· Betaling for el inkl. betaling af CO2-afgifter ved elproduktion via fossilbrændsel  
· transportomkostninger i form af nettariffer og abonnement.  
· PSO-afgift (forsyningssikkerhed samt udbetaling af pristillæg til miljøvenlig elektricitet – vedva-
rende elproduktion)  
· statslige afgifter og moms.  
 

Figuren nedenfor illustrerer elprisens gennemsnitlige sammensætning for en husholdning med et 
forbrug 4.000 kWh og en virksomhed med et forbrug af størrelsesordenen 100.000 kWh.  
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Opgave 2 
Denne opgave tager udgangspunkt i regeringens skattereform 2012: ”Danmark i arbejde – 
Skattereform maj 2012”. Vedtaget i folketinget i september 2012. (Se bilag 2) 
 
 
Spørgsmål 2.1 
Diskutér den finanspolitiske efterspørgselsvirkning af henholdsvis  en gradvis forhøjelse af 
indkomstgrænsen for topskatten og en gradvis forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fra 
5,6 pct. til 10,65 pct. af arbejdsindkomsten op til 320.000 kr. 
Inddrag i forbindelse hermed den marginale forbrugskvote og multiplikatoreffekten i besva-
relsen. I besvarelsen bør også indgå en illustration med en Keynes-model (45-grader dia-
gram). 
 
 
Spørgsmål 2.2 
Diskutér ligeledes, hvorledes de omtalte former for indkomstskattelettelser forventes at 
påvirke arbejdskraftudbuddet. Inddrag i forbindelse hermed begreberne substitutionseffekt 
og indkomsteffekt i besvarelsen. 
 
 
Spørgsmål 2.3 
Giv en vurdering af, om der er forskelle i effekterne på arbejdsudbuddet ved henholdsvis 
at forhøje beskæftigelsesfradraget og at forhøje bundgrænsen for topskatten. 
 
 
Spørgsmål 2.4 
Diskutér hvilken effekt en sænkning af niveauet for indkomstskatten kan have for Dan-
marks internationale konkurrenceevne. 
 
 
Regeringen fremhæver, at i Skattereformen 2013 – 2022 vil beskæftigelsen stige med 
14.600 personer. 
 
Spørgsmål 2.5 
Giv en vurdering af hvilke forudsætninger denne beskæftigelseseffekt bygger på. 
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Bilag 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eksamensopgave Akademiuddannelserne (AU) Global økonomi 
December 2012 

 
 Side 7 af 8 

 
 

 
 
 



Eksamensopgave Akademiuddannelserne (AU) Global økonomi 
December 2012 

 
 Side 8 af 8 

 
  Kilde: ”Danmark i arbejde - Skattereform”, maj 2012 (Uddrag) 
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