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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 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). 
 
Den studerende bør komme ind på følgende: 

 Der redegøres for de 4 markedsformer (fuldkommen konkurrence, monopol, oligopol 
og monopolistisk konkurrence). 

 Markedsformen for el kan betegnes som værende fuldkommen konkurrence, idet el 
er en standard vare, der er mange udbydere af el og mange købere af el.  

 Det kan være karakterhævende såfremt den studerende derudover analyserer for-
hold der kan påvirke elprisen (nedbørmængden (Norge og Sverige laver el ud fra 
vandkraft), aktiviteten i samfundet, temperaturen mv.) 

 De ændrede priser på CO2-kvoter vil gøre det billigere at producere el og i et ud-
buds-/efterspørgselsdiagram vil dette betyde, at udbudskurven for el skubbes mod 
højre og prisen på el vil falde. 

 
Andre og supplerende elementer kan inddrages. 
 
 
Spørgsmål 1.2 
Redegør for, hvorfor det kan tænkes at danske virksomheder rammes hårdest i Europa af 
faldende priser på CO2-kvoter.  
 
Den studerende bør komme ind på følgende: 

 Prisen på CO2-kvoter indgår som en del af prisen på el. Da Danmark har en forholds-
vis høj andel af vedvarende energi vil de faldende priser på CO2-kvoter ikke i så høj 
grad komme de danske forbrugere og de danske virksomheder til gode og derfor vil 
danske virksomheder miste konkurrenceevne i forhold til de lande, som ikke har så 
stor en andel af deres elproduktion ud fra vedvarende energi. 

 
 
Andre og supplerende elementer kan inddrages. 
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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).  
  
Den studerende bør komme ind på følgende: 

 En afgift på el vises i et udbuds-/efterspørgselsdiagram ved at udbudskurven for el 
skubbes opad med afgiftens størrelse.  

 Ud fra diagrammet påpeges det, at den forbrugte mængde af el er faldet og at prisen 
på el er steget. 

 Overvæltningen af afgiften på forbrugerprisen (fordelingsvirkningen) analyseres og 
det skal fremgå, at overvæltningen afhænger af elasticiteten på henholdsvis efter-
spørgselskurven og på udbudskurven. 

 Det skal fremgå, at der kan opstå et allokeringstab (dødvægtstab) i forbindelse med 
at der pålægges en afgift. 

Det vil være karakterhævende såfremt den studerende påpeger at dødvægtstabet afhænger 
af størrelsen af den eksterne omkostning i forbruget af el. Hvis afgiften nøjagtig svarer til 
den eksterne omkostning i forbruget af el vil der ikke være et allokeringstab. 
 

Andre og supplerende elementer kan inddrages. 
 

 
Spørgsmål 1.4 
Diskuter fordele og ulemper ved faldende priser på CO2-kvoter. 
 
Den studerende bør komme ind på følgende: 
Fordele: 

 Der vil være en lavere omkostninger ved produktion af el og dermed vil prisen på el 
falde. En lavere pris på el vil forbedre europæiske virksomheders konkurrenceevne 
overfor lande udenfor Europa 

 Faldende priser på el vil kunne øge forbrugernes realindkomst 
Ulemper: 

 Omstillingen til vedvarende energi kommer til at tage flere år, idet incitamentet til at 
udnytte vedvarende energi ikke er så højt længere. Dette vil betyde, at udslippet af 
CO2 ikke nedbringes så hurtigt 

 
Andre og supplerende elementer kan inddrages. 
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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 besvarelsen bør også indgå en illustration med en Keynes-model (45-grader diagram). 
Den studerende bør komme ind på følgende: 
 

 En forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat samt en gradsvis forhøjelse af be-
skæftigelsesfradraget svarer til en nedsættelse af skatten. En sådan nedsættelse af 
skatten vil påvirke det private forbrug i en positiv retning. Hvor meget forbruget vil 
stige som følge af skattenedsættelsen afhænger af den marginale forbrugskvote. 
Den marginale forbrugskvote angiver, hvor meget forbruget vil stige når den dispo-
nible indkomst stiger. 

 Størrelsen af den marginale forbrugskvote kan være forskellig for de forskellige ind-
komstgrupper og der er grund til at formode at den marginale forbrugskvote er hø-
jest for de lavere indkomstgrupper. Derfor vil forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget 
have den største effekt på det private forbrug og dermed på den økonomiske vækst. 
Multiplikatoren vil således være størst for forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget. 
For de højere indkomstgrupper kan skattenedsættelsen tænkes at gå til øget opspa-
ring og for disse grupper vil multiplikatoren være lavere. 

 Skattenedsættelsen indtegnes i Keynes diagrammet (45-grader diagrammet) ved at 
hældning på SE-kurven bliver stejlere og at Nationalindkomsten derfor vil blive høje-
re.  

Andre og supplerende elementer kan inddrages. 
 
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. 
Den studerende bør komme ind på følgende: 
 

 Arbejdsudbud er det antal timer, som en person ønsker at arbejde. Arbejdsudbuddet 
afhænger bl.a. af lønnen efter skat. Når skatten nedsættes svarer dette til at lønnen 
efter skat stiger.  

 En sådan lønstigning efter skat vil resultere i, at det bliver ”dyrere” at holde fri og at 
den enkelte person derfor vil foretrække at arbejde flere timer. Denne effekt kaldes 
substitutionseffekten. Imidlertid vil den højere løn og dermed højere indkomst efter 
skat give mulighed for at holde mere fri, hvilket vil trække i retning af, at den enkelte 
person vil arbejde færre timer. Denne effekt kaldes indkomsteffekten. 

 Nettovirkningen på arbejdsudbuddet afhænger af, hvilken effekt der er størst. Det vil 
her være naturligt at indtegne/inddrage den bagudbøjede udbudskurve for arbejds-
kraft. 

Andre og supplerende elementer kan inddrages. 
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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. 
Den studerende bør komme ind på følgende: 
 

 Hvis den bagudbøjede udbudskurve giver en korrekt beskrivelse så vil effekten på 
arbejdsudbuddet være størst ved at forhøje beskæftigelsesfradraget.  

Andre og supplerende elementer kan inddrages. 
 
 
Spørgsmål 2.4 
Diskutér hvilken effekt en sænkning af niveauet for indkomstskatten kan have for Dan-
marks internationale konkurrenceevne. 
Den studerende bør komme ind på følgende: 
 

 En sænkning af niveauet for indkomstskat vil svare til en lønforhøjelse og der vil der-
for være grund til at formode at lønmodtagerne vil ”være tilfredse” med lavere løn-
stigninger. Lavere lønstigninger vil forbedre Danmarks internationale konkurrence-
evne. 

Andre og supplerende elementer kan inddrages. 
 
 
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. 
 
Vurderingen af beskæftigelseseffekten bygger på flere forudsætninger, hvoraf bl.a. kan an-
føres: 

 At arbejdsudbuddet stiger således at der ikke kommer til at mangle arbejdskraft med 
lønpres til følge 

 At det private forbrug vil stige som følge af skattenedsættelsen og at skattenedsæt-
telsen ikke bare bliver opsparet. 

 At de lavere lønstigninger forbedrer konkurrenceevnen og at der dermed skabes fle-
re arbejdspladser i eksportsektoren. 

 
 
Andre og supplerende elementer kan inddrages. 


