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Løsningsforslag/rettevejledning 
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 en komparativ analyse af svensk og dansk økonomi med 
hensyn til forsyningsbalancetal, økonomisk målopfyldelse og økonomisk politik. 
 

Spørgsmål 1.1 
Foretag ud fra bilag 1 og bilag 2 (Kilde: Nordisk Økonomi, Danske Bank, april 2012, ud-
drag) en grundig komparativ analyse af såvel forsyningsbalancen som de økonomiske 
nøgletal for henholdsvis svensk og dansk økonomi. 
 
Ud fra forsyningsbalancen (Y = C + I + G + X – M) kommenteres de enkelte efter-
spørgselskomponenter for begge lande. Kommenteringen skal være grundig og det 
er vigtig at kunne skelne imellem hvornår der er tale om en direkte nedgang i den 
pågældende efterspørgselskomponent og hvornår der kun er tale om en nedgang i 
væksten. Vigtige forskelle mellem tallene i forsyningsbalancen for Danmark og Sve-
rige kommenteres endvidere.  
Herefter kommenteres de enkelte økonomiske nøgletal for de to lande med en på-
pegning af forskelle og lighedspunkter. Endvidere forklares sammenhængene mel-
lem de forskellige nøgletal. 
 
 

Spørgsmål 1.2 
Giv en uddybende vurdering af lønkonkurrenceevnen for henholdsvis svensk og dansk 
økonomi. Inddrag herunder prognoserne for 2012 og 2013. 
 
Det vil være naturligt at starte med at definere lønkonkurrenceevnen som et lands 
evne til på løn, valutakurs og produktivitet at kunne konkurrere med andre lande på 
verdensmarkedet. Herefter kommenteres, at den danske lønkonkurrenceevne er 
svækket på grund af et højt dansk lønniveau, men at de lavere lønstigninger i Dan-
mark i 2012 og 2013 vil bidrage til en vis genopretning af lønkonkurrenceevnen for 
Danmark. Udviklingen i timelønnen for Danmarks vedkommende i bilag 1 kan evt. 
kommenteres.  
For Sveriges vedkommende ses i bilag 2 at lønstigningen i 2010 var direkte negativ, 
altså et fald i lønningerne, men at der i 2012 og 2013 forventes temmelig store løn-
stigninger, hvilket vil forringe den svenske konkurrenceevne. 
Som noget centralt skal omtales at den danske krone ligger fast overfor euroen og 
at ændringer i den danske kronekurs følger ændringerne i eurokursen. Over for eu-
rolandene kan Danmark derfor ikke gennem en lavere kronekurs forbedre sin kon-
kurrenceevne. Da den svenske krone er flydende er denne ikke knyttet til nogle be-
stemte valutaer og den svenske krone kan dermed ændre sig markant overfor andre 
valutaer. I 2012 og 2013 forventes at den svenske krone vil stige i værdi, hvilket vil 
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forringe den svenske lønkonkurrenceevne. Sammen med de højere lønstigninger i 
Sverige og styrkelsen af den svenske kronekurs må det formodes at lønkonkurren-
ceevnen for Sverige vil forringes i 2012 og 2013. 
 

Spørgsmål 1.3 
Det hævdes ofte, at Sveriges eksportsammensætning er mere konjunkturfølsom end 
Danmarks eksportsammensætning på varer. 
 
Diskutér dette med udgangspunkt i bilagene. 
 
Svaret på dette spørgsmål er åbent og kan diskuteres. I artiklen er nævnt, at en del 
af Sveriges eksport er domineret af investeringsgoder og investeringsgoder er mere 
konjunkturfølsomme end danske eksportprodukter som medicin, fødevarer mv. Det-
te kunne tyde på, at Sveriges eksport er mere konjunkturfølsom end den danske 
eksport. 
 
 

Spørgsmål 1.4 
Diskutér ligeledes med udgangspunkt i bilagene forskellene i den førte finanspolitik i 
de to lande. 
 
Giv herunder en vurdering af den finanspolitiske holdbarhed i de to lande. 
 
Ud fra tallene i bilag 1 og bilag 2 under offentligt forbrug ses, at Sverige har øget 
deres offentlige forbrug mere end man har gjort i Danmark, hvilket er en indikator 
for en lidt mere lempelig finanspolitik i Sverige end i Danmark. I teksten er også an-
ført, at der er plads til en yderligere lempelse af finanspolitikken i Sverige på mindst 
20 mia. kr. Udbetalingen af efterlønsbidragene i Danmark i 2012 er dog udtryk for en 
finanspolitisk lempelse i Danmark. Den finanspolitiske holdbarhed er større i Sveri-
ge end i Danmark, hvilket ses af at den danske offentlige bruttogæld som en pct. del 
af BNP er større end i Sverige samt at underskuddet på de offentlige finanser er 
større i Danmark end i Sverige. 
 

Spørgsmål 1.5 
Giv en redegørelse for de pengepolitiske mål for såvel dansk som svensk pengepolitik. 
 
Diskutér herunder hvilke pengepolitiske konsekvenser det har for et land at føre fastkurs-
politik (Danmark) og at føre individuel flydende valutakurspolitik. (Sverige) 
 
Pengepolitikken i Danmark er indrettet efter at sikre en stabil kronekurs overfor eu-
roen, mens Sverige i deres pengepolitik ikke behøver at tage dette hensyn, idet den 
svenske krone er flydende. Sverige kan derfor i deres pengepolitik tage mere hen-
syn til den økonomiske vækst og beskæftigelsen. Sverige har dog først og frem-
mest prisstabilitet som pengepolitisk målsætning. 
 
Konsekvensen af at Danmark fører fastkurspolitik er at Danmark ikke kan anvende 
pengepolitiske ændringer til at påvirke den økonomiske vækst og beskæftigelsen, 
men er tvunget til at følge den pengepolitik, som den Europæiske Centralbank fører. 
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Da Sverige fører en individuel flydende valutakurspolitik kan svenskerne i deres 
pengepolitik som tidligere anført tage mere hensyn til den økonomiske vækst og 
beskæftigelsen, men prisstabilitet har første prioritet. 
 
 

Spørgsmål 1.6 
 
Giv afslutningsvis en vurdering af årsagerne til, at den svenske krone er blevet styrket 
overfor såvel euroen (EUR) som den amerikanske dollar (USD). 
 
I teksten er anført, at man forventer en styrkelse af den svenske krone, idet investo-
rerne ser Sverige som et land med en stærk og sund økonomi. Det offentlige under-
skud er ikke særlig højt i Sverige og generelt har Sverige gode økonomiske nøgle-
tal. 
 

Opgave 2 
Denne opgave handler om markedet for råvarer og sammenhængen mellem råvarepriser 
og færdigvarepriser. Opgaven kan besvares ud fra artiklen fra Jyllands-Posten, se bilag 3. 
 

Spørgsmål 2.1 
 
Forklar, hvorfor et land finder det nødvendigt at indføre et eksportforbud for en råvare, og 
hvorledes dette forbud må antages at påvirke råvareprisen på hjemmemarkedet og ver-
densmarkedet når det pågældende land er den næststørste producent med 30 % af ver-
densproduktionen. 
 
Årsagen til at et land indfører et eksportforbud er et ønske om at forarbejdningen af 
den pågældende råvare skal foregå i landet selv og at den værdiskabelse der fore-
går i forbindelse med forarbejdningen tilfalder landet selv. Der skabes således en 
større vækst og flere arbejdspladser i landet.  
 
Konsekvensen af eksportforbuddet vil være at hjemmemarkedsprisen vil falde og 
prisen på verdensmarkedet vil stige, da der i dette tilfælde er tale om en stor ekspor-
tør. 
 

Spørgsmål 2.2 
 
Forklar, hvilken markedsform, der gælder for bomuld på verdensmarkedet og tag herunder 
stilling til, om bomuld kan betragtes som en standardvare. 
 
Svaret her kan diskuteres. Hvis man betragter bomuld som en standardvare vil mar-
kedsformen kunne betragtes som et fuldkomment konkurrencemarked, idet der på 
verdensmarkedet er mange købere og sælgere af en standardvare. Dvs. at prisen 
dannes i et samspil mellem udbud og efterspørgsel, hvor ingen enkelt producent 
eller køber kan bestemme prisen. 
 
Hvis man derimod betragter bomuld som et produkt med forskellig kvalitet med 
præferencer for de forskellige kvaliteter bevæger man sig i retning af markedsfor-
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men monopolistisk konkurrence. Dvs. mange købere og sælgere men med præfe-
rencer for de enkelte typer af bomuld.  
 

Spørgsmål 2.3 
 
Redegør udførligt for den mulige sammenhæng mellem stigende priser på bomuld, prisen 
på beklædning og afsætningen af bomuld. I redegørelsen bør inddrages substitutionsmu-
ligheder og elasticiteter. 
 
Når prisen på bomuld stiger vil det blive dyrere for tøjproducenterne at indkøbe 
bomuld og dette vil få prisen på beklædning til at stige med mindre man kan finde 
andre besparelser i produktionsprocessen gennem effektiviseringer. Med stigende 
priser på beklædning vil efterspørgslen efter beklædning falde og dette vil få afsæt-
ningen af bomuld til at falde. Hvor stor ovennævnte effekt er, afhænger af om det er 
muligt at substituere bomuld med andre produkter, f.eks. kunststof. Hvis der er en 
lille substitutionsmulighed vil bomuld have en lav priselasticitet, mens priselastici-
teten vil være højere jo lettere det er at erstatte bomuld med andre produkter. Hvis 
kunststof kan erstatte bomuld vil prisen på beklædning ikke stige så meget, da tøj-
producenterne vil anvende kunststof i stedet for den dyrere bomuld. 
 
 

Opgave 3 
Denne opgave handler om prisen på teaterbilletter og salget af billetter.  Opgaven kan be-
svares ud fra artiklen fra Jyllandsposten, se bilag 4. 
 
Politikkens kritikredaktør og direktionen på Betty Nansens Teatret har en forskellig vurde-
ring af elasticiteten for teaterbilletter.  
 
 

Spørgsmål 3.1 

Redegør for begrebet priselasticitet og angiv nogle mulige årsager til forskellen i vurdering. 

 
Ved en priselasticitet forstås, hvor meget den efterspurgte mængde ændres i pro-
cent, når prisen på produktet ændres med 1 pct. I forbindelse med priselasticitet 
opledes produkterne i om produktet er priselastisk eller prisuelastisk. 
 
Direktøren på Betty Nansens Teatret vurderer klart, at teaterbilletter er priselastiske, 
dvs. at antal solgte billetter ændres betydeligt mere end prisen. Direktøren mener, at 
folk i forbindelse med teaterbesøg er prisbeviste i lighed med en situation, hvor man 
skal bestille en rejse. 
 
Andre indenfor teaterverdenen vurderer at ”det skal koste noget at se teater” og at 
prisen derfor er af mindre betydning. 

 
 
Spørgsmål 3.2 
På grundlag af oplysningerne i artiklen ønskes en beregning af elasticiteten for teaterbillet-
ter. 
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I artiklen nævnes at antal solgte billetter er steget med 63 pct. som følge af prisned-
sættelsen. Hvis man ser på de billigste billetter er prisen på disse sat ned fra 295 til 
205 kr. , dvs. et fald på 31 pct.  
 
Priselasticiteten kan herefter udregnes til 63/-31, dvs. en priselasticitet på – 2. Andre 
beregninger er også acceptable.  

 
Spørgsmål 3.3 
Som forudsætning for en korrekt elasticitetsberegning skal ”alt andet være lige” Foretag på 
den baggrund en kritisk vurdering af beregningen fra spørgsmål 3.2. 
 
Ved beregningen af en priselasticitet antages at alle andre forhold end prisændrin-
gen er uændrede og dette er jo ikke altid tilfældet. I forbindelse med beregningen af 
priselasticiteten for teaterbilletter kunne stigningen i antal solgte billetter på 63 pct.  
måske skyldes, at teatret havde et rigtigt godt program og at det var derfor at der 
blev solgt flere billetter. En stigning i antal solgte billetter kunne også skyldes høje-
re indkomster, at andre teatre var gået konkurs mv.  
Udregningen af priselasticiteten ovenfor er derfor behæftet med en temmelig stor 
usikkerhed og man kan ikke entydigt fastslå, at det er prisnedsættelsen der er årsag 
til at antal solgte billetter er steget. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 


