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Dette opgavesæt består af 2 delopgaver, der indgår i be-
dømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med føl-
gende omtrentlige vægte: 

 

 Opgave 1 40% 

 Opgave 2 60% 
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Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement  
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Løsningsforslag 
Andre besvarelser end de foreslåede kan være fyldestgørende. Nedenstående rettevej-
ledning er vejledende idet der i de enkelte delspørgsmål kan anføres supplerende be-
tragtninger. Ved den endelige karakterfastsættelse skal der endvidere anlægges en hel-
hedsbetragtning for om den studerende har opnået de mål, der er opsat for faget. 

 
Opgave 1 
 
Denne opgave omhandler udviklingen på det danske boligmarked. 

 
Spørgsmål 1.1 
Redegør ud fra bilag 1 og bilag 2 for prisudviklingen på ejerboliger i Danmark i perioden fra år 
2000 til år 2011. I redegørelsen skal man være opmærksom på, at tallene i bilag 1 og bilag 2 
ikke umiddelbart kan sammenlignes, da tallene i bilag 1 er renset for den almindelige prisudvik-
ling, mens dette ikke er tilfældet med tallene i bilag 2. 
 
Hvis bilag 2 anvendes vil redegørelsen påpege en stigning fra indeks 45 i år 2000 til in-
deks 100 i 2006 for ejerlejligheder, altså en stigning til 2,2 gange 2000-prisen eller 122 
pct. For enfamiliehuse er de tilsvarende tal fra indeks 55 til indeks 105 i 2007, en stigning 
til 2 gange 2000-prisen eller 91 pct. 
Faldet i prisen for ejerlejligheder fra år 2006 til 2009 er 25 pct. og med en svag stigning 
på knap 7 pct. frem til 2011.  
For enfamiliehuse er faldet 14 pct. fra år 2007 til år 2009, og med en stagnation frem til 
2011. 
Med udgangspunkt i bilag 1 er det kun muligt at henvise til, at huspriserne er på 2004-
niveau.   
Det vil være karakterhævende, hvis besvarelsen tager stilling til oplysningen om deflate-
ringen. 
 

Spørgsmål 1.2 
Giv en analyse af prisudviklingen på ejerboliger gennem de seneste 3 til 4 år. I analysen skal 
der redegøres for væsentlige faktorer der kan have haft betydning for prisudviklingen. I analy-
sen skal der anvendes et udbuds-/efterspørgselsdiagram for ejerboliger. 
 
Et diagram med en lodret U-kurve og en faldende E-kurve må forventes. På udbudssiden 
kan der næppe på 3 til 4 års sigt forventes den store udvikling i form af boliger der over-
går til andet formål eller det modsatte, ligesom tilvæksten via nybyggeri vil være beske-
den. 
Det bør af besvarelsen fremgå, at den lodrette U-kurve dækker den samlede ejerbolig-
masse. 
På efterspørgselssiden kan følgende behandles: Prisen for at bo, udviklingen i disponi-
bel realindkomst, rentens højde, lånemulighederne (afdragsfri lån), skatteregler i forbin-
delse med boliger, huslejen i lejeboliger som alternativ, forventningerne til prisudviklin-
gen og de andre efterspørgselsdeterminanter. Forventninger til udvikling i friværdi kan 
også behandles. Demografiske ændringer kan nævnes, men næppe den store betydning 
på 3 til 4 års sigt. Det forventes at E-kurven forskydes i forbindelse med nogle eksempler 
på ændringer i efterspørgselsdeterminanterne.  
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Spørgsmål 1.3 
I bilag 3 er anført at friværdierne på ejerboliger er faldet drastisk. Giv en analyse af, hvorledes 
et sådant fald i friværdierne må formodes at påvirke det private forbrug og hvorledes en sådan 
ændring i det private forbrug vil påvirke nationalproduktet og dermed den økonomiske vækst i 
landet. I analysen skal der anvendes en nationaløkonomisk ligevægtsmodel/Keynes model. 
 
I den traditionelle Keynes model indgår den disponible indkomst som bestemmende for 
forbruget, altså Y=C0 +c(Y-T). Modellen kan udvides til Y=C0 +c(Y-T)+f*F, hvor F er for-
mueeffekten og f en marginal kvote (af en beskeden størrelse sammenlignet med c). I F 
indgår friværdier i boliger, der således også vil være bestemmende for forbruget, nok 
mest i væksten i forbruget. Et direkte fald i det samlede forbrug, kan næppe forventes. 
 
 

Spørgsmål 1.4 
Redegør for, hvorledes mobiliteten på arbejdsmarkedet kan tænkes at blive påvirket af den nu-
værende situation på det danske boligmarked? 
 
Især den geografiske mobilitet på arbejdsmarkedet, som er vigtig for at undgå struktur-
arbejdsløshed, må antages at blive begrænset nå det er vanskeligt at sælge sin bolig. Og 
hvis der er tale om teknisk insolvens for husejeren nærmest umuligt. Alternativet vil væ-
re pendling med de samfundsøkonomiske det vil medføre i form af yderligere trængsel 
og transportudgifter. 

 
Spørgsmål 1.5 
Giv en vurdering af, hvorledes priserne på ejerboliger kan tænkes at udvikle sig i de kommende 
år. I vurderingen skal der indgå en forklaring på de faktorer i den samfundsøkonomisk udvikling 
der vil trække boligpriserne opad og de faktorer, der kan tænkes at trække boligpriserne nedad. 
 
Besvarelse kan i et eller andet omfang fremgå af besvarelse af opgave 1.3. Her må for-
ventes væksten og udviklingen i den disponible indkomst. Renteudviklingen bør be-
handles. Afhængig af tidsperspektivet kan boligbeskatning inddrages. Og så bør for-
ventninger inddrages. Hvis den demografiske udvikling indgår forventes en behandling 
af forskydningen i efterspørgslen efter forskellige boligtyper. 
 

Bilag 1 
Huspriserne sat 7 år tilbage 
Kilde: Bolius, Boligejernes Videncenter den 28. oktober 2011 

Huspriserne er på landsplan nu sat syv år tilbage. Det viser ny analyse fra Danske Bank og Home. En ny 
analyse som Danske Bank har lavet på baggrund af data fra Home husprisindeks viser, at huspriserne på 
landsplan nu er sat hele 7 år tilbage, så de svarer til huspriserne fra oktober 2004. Analysen er renset for 
den almindelige prisudvikling. 

Lav kvadratmeterpris 

Ifølge Home husprisindeks var kvadratmeterprisen for et hus i november 2004 på 10.180 kr. I 2006 var 
kvadratmeterprisen over 15.000 kr. – og nu i 2011 er den stort set nede på niveauet fra 2004 med en kva-
dratmeterpris på 10.210 kr. 
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Boligkøbere holder sig tilbage 

Men boligkøbernes reaktion på de lave huspriser er noget anderledes i dag, end den var for 7 år siden: 

- I 2004 vrimlede boligkøberne til ejendomsmæglerne og sov bogstaveligt talt foran forretningerne og 
overbød udbudspriserne. I dag er tonerne unægtelig anderledes. Dur er blevet til mol på boligmarkedet, 
selv om priserne er de samme, og renten kun er det halve, siger Mads Ellegaard, kommunikationschef i 
Home. Årsagen ligger ifølge Home i, at danskerne føler sig usikre og er ramt af dalende optimisme. 

Godt at købe bolig nu 

Ifølge Home er der dog store fordele ved at købe nu bl.a. på grund af det store udvalg af huse og lejlig-
heder, muligheder for at forhandle med sælger og den lave rente netop nu.  

 
 
Bilag 2 
 
Prisudviklingen på enfamiliehuse og ejerlejligheder i perioden 2000 til 2011 (2006 =100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kilde: Danmarks statistik, Statistikbanken, november 2011 
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Bilag 3 
 

Skrantende boligmarked æder danskernes friværdi 
 

Børsen den 25. oktober 2011 af Christian Carlsen 
 

Årene, hvor friværdien i boligen blev ved med at vokse, er slut. Kraftige prisfald på boligmarke-
det har nemlig gjort store indhug i danskernes friværdier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2. kvartal 2011 er danskernes samlede friværdier faldet med 7 pct. til 1.076 mia. kr., viser en 
analyse fra Nykredit Markets. Dermed har det hårdtprøvede boligmarked i 2011 elimineret stig-
ningen i friværdierne på over 100 mia. kr. fra 2009 til 2010. Og ifølge senioranalytiker i Nykredit 
Markets, Jens L. Pedersen, der står bag analysen, så kan danskerne se frem til yderligere fald. 
 
"Baseret på vores prognose for boligpriserne vurderer vi, at fortsatte prisfald vil reducere fri-
værdiformuen yderligere med omkring 100 mia. kr. frem mod slutningen af 2013," skriver han i 
analysen. 
 
Hovedstadsområdet fører an 
Men mens boligpriserne har sendt friværdierne på skrump, så ændrer det ikke ved, at formuen 
stadig er skævt fordelt i forhold til landsdele. Analysen viser nemlig, at hovedstadsområdet ale-
ne repræsenterer 545 mia. kr. eller godt 50 % af den samlede friværdiformue på 1.076 mia. 
kr. Dykker man dybere ind i tallene, viser det sig, at Nordsjælland er topscorer med en friværdi-
formue på 192 mia. kr. 
 
Høje friværdier trods faldende boligpriser 
Ifølge Jens L. Pedersen er den fordeling overraskende. "Stabiliteten i mønstret er bemærkel-
sesværdigt i lyset af, at priserne i Hovedstadsområdet generelt har måtte gennem et større fald 
de seneste 4-5 år relativt til resten af landet," skriver han.  
 
For selvom prisfaldet i landsdele som Vestjylland og Nordjylland har været mindre, så ligger 
deres friværdierne til sammenligning på henholdsvis 45 mia. kr. og 42 mia. kr. 
 
I 2006 toppede friværdiformuen på landsplan med 1.674 mia. kr., mens tallet som sagt er faldet 
til 1.076 mia. kr. i 2. kvartal 2011. 
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Opgave 2 
 
Denne opgave handler om den manglende konvergens mellem landenes økonomier i euroom-
rådet og de eventuelle konsekvenser for økonomierne udenfor euroområdet. 
 
Spørgsmål 2.1 
Eurosamarbejdet er blevet et bredt europæisk samarbejde med deltagelse af foreløbig 17 lan-
de. Også de sydeuropæiske lande, der traditionelt havde relativ højere inflations- og renteni-
veau, fik opfyldt deres ønske om medlemskab af eurozonen. 
 
Diskutér hvilke økonomiske problemer det kan give for et land med et relativt højt inflations- og 
renteniveau at indtræde i et valutaområde med fælles pengepolitik og prisstabilitet som mål-
sætning. 
 
Et land med egen valuta kan, selv om inflationsniveauet er relativt højt, bevare sin inter-
nationale konkurrenceevne ved at bruge valutapolitikken til en devaluering (fast kurs) 
eller en løbende depreciering. Eventuelt vil et sådant forløb medføre en tiltagende infla-
tion. Hvis indkomsterne ikke stiger nominelt vil realindkomsten falde. Ovennævnte mu-
lighed er ikke til stede for et land i en valutaunion, der i stedet vil oparbejde en gæld til 
udlandet, der vil forstærke problemet bl. a. gennem stigende rente på grund af reduceret 
kreditværdighed. Det vil medføre at der på et tidspunkt må fortages drastiske finanspoli-
tiske indgreb. Ligeledes afgiver landet suveræniteten til at føre selvstændig pengepolitik 
hvilket kan bevirke, at valutaunionens pengepolitik strider mod landets økonomiske mål. 
 
Spørgsmål 2.2 
Med udgangspunkt i bilag 4 (”Danmark er duksen i et gældplaget Europa”) ønskes diskuteret 
 hvilke årsager, der kan være til, at PIIGS – landene har fået de alvorlige offentlige budgetun-
derskuds- og gældsproblemer. 

 
Fælles for de nævnte lande er underskud på statsbudgettet og en stor offentlig gæld, 
men med lidt forskellig vægtning af underskud og gæld, se figur 3 i bilag 4. Italien har 
stor gæld, men ikke så stort et underskud, Grækenland har både stort underskud og stor 
gæld. Irland har størst gæld. (her kan refereres flere tal og vurderinger fra figur 3) Årsa-
gerne til underskud og den heraf følgende gæld er forskellige. For Grækenland, Portugal 
og Italien er en vigtig forklaring manglende styring af offentlige udgifter. For Irland og 
Spanien er en vigtig forklaring et overophedet boligmarked, der blev ramt af finanskrisen 
med problemer for banksektoren til følge. ( her kan refereres mere, fx historisk forløb, fra 
bilag 4) Manglende konsolidering af det offentlige budget i opgangstider spiller også, jf. 
fig. 3 i bilag 4 en rolle. En ineffektiv skatteopkrævning er også en af årsagerne til under-
skuddet på de offentlige finanser. 
 
Spørgsmål 2.3 
Ifølge bilag 4 er Danmark klassens duks, jvf. fig. 1 og fig. 2 
 
Diskutér hvilke fordele, med hensyn til mulighederne for at føre økonomisk politik, det kan have 
for et land som Danmark, der fører fastkurspolitik overfor euroen ”at være klassens duks”. 
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Troværdigheden med hensyn til fastkurspolitikken betyder at renten kan holdes på ni-
veau med de stabile Eurolande (endda til tider under, se bilag 6). Det betyder at den for-
holdsvis lave gæld og rentebyrde giver mulighed for at stimulere væksten gennem en 
ekspansiv finanspolitik. 
 
Spørgsmål 2.4 
Forklar hvorledes euroens holdbarhed afhænger af de enkelte landes vilje til at føre en stabili-
tetsorienteret økonomisk politik. 
Forklar herunder, hvilke økonomiske politikker det enkelte land har til rådighed til at føre en 
stabilitetsorienteret politik, dog under hensyn til den fælles europæiske målsætning om økono-
misk stabilitet - og vækst. 
 
En stabilitetsorienteret økonomisk politik forsøger at holde lav inflation og undgå for 
store ubalancer mellem deltagerlandene. Rentepolitikken er fælles og er en blandt flere 
forhold, der bestemmer Euroens styrke overfor ikke mindst den amerikanske dollar. Men 
også forventningerne øver betydelig indflydelse og kan, i en situation, hvor renteforskel-
le taler for en svækkelse, betyde en styrkelse. Det kan fx være et resultat af centralban-
kens opkøb af statsobligationer, som det sker i USA. Hvis det samme sker i større om-
fang i Europa, kan det svække Euroen. 
For de eurolande med stort underskud må der forudsættes en stramning af finanspoli-
tikken og et fald i lønomkostningerne gennem en nedgang i reallønnen eller en betydelig 
produktivitetsstigning. 
 
 
Spørgsmål 2.5 
Med udgangspunkt i bilag 5 (”Rentespænd”) ønskes analyseret årsagerne til, at de i figuren 
angivne lande over tid har øget deres rentespænd til Tyskland. 
 
Med en mindre kreditværdighed som følge af den voksende gæld og underskuddet, se 
bilag 4, figur 3, er en rentestigning, der jo er et resultat af faldende kurser på statsobliga-
tioner, forudsætningen for at have mulighed for at refinansiere den eksisterende gæld 
og øge låntagningen. 
 
Spørgsmål 2.6 
Giv en vurdering af, hvilke økonomiske og finansielle konsekvenser gældskrisen i eurolandene 
kan få for Danmark. 
 
Fastkurspolitikken betyder en forbedring af konkurrenceevnen, hvis Euroen svækkes. 
Forbedringen vil dog kun have halv virkning, da halvdelen af eksporten går til euro-
zonen og da det meste af gælden er i euro eller kroner er der heller ikke meget at hente 
der. 
Her kan måske også forventes nogle betragtninger over en egentlig kollaps af euroen. 
Det bør vel også nævnes, at en mulig konsekvens er, at Danmarks eksport vil falde til 
landene i Sydeuropa, da landene er tvunget til at stramme finanspolitikken med deraf 
følgende lavere efterspørgsel og en lavere import. Desuden vil investorer flygte til mere 
sikre obligationsmarkeder i Nordeuropa, herunder Danmark, hvilket vil få obligationsren-
ten til at falde og reducere rentebyrden.  
 
 



Eksamensopgave Akademiuddannelserne (AU) Global økonomi 
Januar 2012 

 
 Side 8 af 13 

 
Spørgsmål 2.7 
Danmarks Nationalbank (se bilag 6) nedsatte den 3. november 2011 udlånsrenten med 0,35 
procentpoint med baggrund i, at ECB nedsatte renten med 0,25 procentpoint. 
 
Forklar hvilke bevæggrunde ECB kan have til at nedsætte sin udlånsrente. 
Forklar ligeledes, hvilke årsager, der kan være til at Nationalbanken nedsatte udlånsrenten 
med mere end 0,25 procentpoint og dermed nu historisk har et negativt rentespænd overfor 
ECB – renten.  
 
Når ECB ændrer sænker er det enten fordi inflationen forventes at være stabil og falden-
de, så økonomien kan stimuleres gennem rentenedsættelsen, eller fordi renteforskellen 
til den amerikanske dollar er blevet for stor. 
Når Nationalbanken ændrer renten sker det i takt med ECB af hensyn til fastkurspolitik-
ken.  Hvis rentenedsættelsen, som i dette tilfælde, er større, er formålet at svække eller 
forhindre en styrkelse af kronen for at undgå en svækkelse af konkurrenceevnen.  
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Bilag 4 (Uddrag) 
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Bilag 5 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kilde: Danmarks Nationalbank: Kvartalsoversigt, 1. kvartal, Del 1 2011 

 
Bilag 6 
 
 
 


