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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 45% 

 Opgave 2 55% 

 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 10. oktober 2012 
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Opgave 1 
Denne opgave handler om udviklingen i priserne på fødevarer på verdensplan og i den 
danske detailhandel. 
 
 
 
Spørgsmål 1.1 
Redegør med udgangspunkt i bilag 1 for prisdannelsen under fuldkommen konkurrence og 
vis i et udbuds-/efterspørgselsdiagram hvorledes ændrede udbudsforhold og ændrede 
efterspørgselsforhold kan tænkes at påvirke prisen på fødevarer på det globale marked. 
 
  
Spørgsmål 1.2 
Redegør for, hvorfor højere fødevarepriser rammer indbyggerne i de fattigste lande hår-
dest. 
 
 
I artiklen i bilag 1 anføres at anvendelsen af biobrændsel stiger. 
 
Spørgsmål 1.3 
Diskuter fordele og ulemper ved en øget anvendelse af biobrændsel. 
 
 
I bilag 2 anføres, at prisen på fødevarer i detailhandlen ikke altid følger prisudviklingen på 
råvarer. 
 
Spørgsmål 1.4 
Redegør for forskellige konkurrenceformer og giv en vurdering af konkurrenceformen in-
denfor den danske detailhandel ud fra bilag 2 og forklar herudfra, hvorfor prisudviklingen 
på fødevarer i detailhandlen ikke altid følger prisudviklingen på råvarer. 
 
 
Spørgsmål 1.5 
Redegør for begrebet realløn og forklar, hvorledes reallønnen, alt andet lige, vil blive på-
virket af prisudviklingen på fødevarer. 
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Bilag 1 
 

Tørken i USA rammer fødevarepriserne globalt 
Information den 13. juni 2012 

 
For tredje gang på fem år er fødevarepriserne på vej mod rekordhøjder som følge af natur-
katastrofer. I forvejen advarer OECD og FN om, at globalt faldende produktion samt sti-
gende efterspørgsel på biobrændstof betyder høje fødevarepriser de kommende ti år 
USA's værste tørke i 25 år truer nu med at sende de globale fødevarepriser mod alarmeren-
de højder, efter at USA's landbrugsministerium, USDA, for anden gang på blot en uge har 
måttet nedjustere forventningerne til årets høst af majs, hvede og soja. 
 
Ifølge USDA forventes høsten at komme til at ligge mindst 12 procent under normalt ni-
veau, men prognoserne kan hurtigt forværres yderligere, hvis ikke der snart falder regn i de 
tørkeramte områder, der nu udgør mere end halvdelen af de amerikanske stater. Og det vil 
påvirke hele den globale forsyning af fødevarer. 
 
USA står for mere end halvdelen af verdens produktion af majs og er desuden blandt ver-
dens største producenter af soja og hvede. »Tørken i 2012 vil gå over i historien,« advarer 
landbrugsekspert Peter Meyer fra det i New York hjemmehørende konsulentfirma 
PIRA, der rådgiver internationale energiproducenter. »Konsekvenserne vil ramme bredt og 
påvirke alt fra din mad til din benzin,« skriver Peter Meyer på PIRA's hjemmeside. 
 
Samme melding kommer fra FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, der forudser 
en øjeblikkelig stigning i de globale fødevarepriser som direkte konsekvens af tørken i 
USA. »Efter tre måneder med moderate fald i det globale fødevareindeks, forventer vi, at 
priserne igen vil stige. Særligt priserne på hvede og majs bliver påvirket,« siger Christopher 
Matthews fra FAO's presseafdeling. 
 
FAO: høje priser i ti år 
Problemet med pludselig tørke forværres af, at det globale fødevaresystem i forvejen er in-
de i en periode med høje fødevarepriser - og at den tendens fortsætter. Det konkluderer or-
ganisationen for samarbejde og økonomi, OECD, der sammen med netop FAO onsdag ud-
sendte deres prognoser for det kommende tiår i rapporten Agricultural Outlook 2012-2021. 
 
Her peger de to organisationer på, at de generelt høje fødevarepriser, der præger verdens-
markedet, forbliver på det nuværende niveau i mindst ti år frem. Dels som følge af høje 
energipriser samt en hastigt stigende efterspørgsel fra særligt de nye vækstlande, hvor be-
folkningerne bliver mere købedygtige - og dels fordi produktionen af fødevarer bliver sta-
dig mere skrøbelig og hyppigere rammes af naturkatastrofer. 
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»Voksende produktionsomkostninger, mangel på ressourcer, stigende miljømæssigt pres og 
konsekvenserne af klimaforandringer er alle faktorer, der vil lægge en dæmper på produk-
tiviteten,« lyder en af konklusionerne i rapporten, der vurderer at væksten i den globale fø-
devareproduktion vil være på gennemsnitligt 1,7 procent om året frem til 2021 - mod en 
vækst de seneste ti år på to procent om året. 
 
Biobrændsel presser prisen 
Samtidig presses fødevarepriserne af efterspørgslen på biobrændsler, der ifølge OECD og 
FAO forventes næsten fordoblet frem mod 2021. »Biobrændsler forventes at lægge beslag 
på en stadig større andel af den globale produktion af sukker (34 pct.), vegetabilsk olie (16 
pct.) og kornprodukter (14 pct.) i 2021,« skriver OECD og FAO i den fælles rapport, der 
vurderer, at selv om stigningen i produktionen af biobrændsler fortrinsvis vil finde sted i 
USA, Brasilien og Europa, så vil det have en effekt på samtlige fødevarepriser verden over. 
I dag blandes der 20 procent biobrændsel i tanken i Brasilien, men landets energiminister, 
Edison Lobao, har netop meddelt, at andelen snarest sættes op til 25 procent. 
 
I EU vedtog landene i marts en ny energiaftale, der betyder en fordobling af brugen af bio-
brændstoffer i transportsektoren fra nuværende 5,75 pct. til 10 pct. i 2020 for at sænke ud-
slippet af CO2 fra transportsektoren. Og i USA har biobrændsel længe spillet en vigtig rolle 
i forbindelse medlandets mål om højere grad af forsyningssikkerhed på energiområdet. 
Ifølge det amerikanske Energy Information Administration (EIA) øges andelen af bio-
brændsel i brændstof fra 9 procent i dag til 11 procent i 2020. 
 
De fattige rammes 
Men selv om biobrændsel er et populært alternativ til traditionelle brændsler - og regnes for 
en vigtig del af løsningen for at nedbringe udslippet af CO2 fra transportsektoren, så møder 
ideen om at hælde fødevarer i benzintanken hård kritik. En lang række danske og internati-
onale udviklings- og miljøorganisationer har i mange år protesteret imod, at de riges landes 
brændstofbehov dækkes på bekostning af de fattiges behov for fødevarer. 
 
»Selv om USA og Europa selv producerer eksempelvis majs til biobrændsel, så presser det 
priserne globalt, når en stadig større del af landenes fødevarer hældes i tanken i stedet for at 
lande på spisebordet,« siger Trine Pertou Mach, forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke, 
der peger på, at det er de fattigste, der rammes hårdest, når priserne på mad stiger. 
 
»Fattige er langt mere udsatte, når priserne på fødevarer stiger, og så ser vi, at prisstignin-
ger ofte fører til direkte fødevaremangel, der rammer de fattigste af de fattige,« siger hun 
og minder om, at det også handler om, at der lige nu er et globalt kapløb om ledig jord: 
»Lige nu opkøber de rige lande enorme områder i blandt andet Afrika. Og den jord, der nu 
bruges til biobrændsel, bliver ikke brugt til fødevareproduktion.« 
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Bilag 2 
 

Butikker scorer mere på fødevarer 
Politikken den 22. juni 2012 

 
Discountkæder som Netto og Rema 1000 har loppet priserne op med helt op til 11 procent, 
så en kurvfuld varer i Rema 1000 koster 416 kroner i dag, mens du sidste år måtte betale 
374 kroner for den samme bunke varer hos den samme kæde. 
 
Det viser Politikens årlige pristjek af butikkerne Fakta, Aldi, Lidl, Netto og Rema 1000, 
som trods deres discountbrand lægger mere på priserne for fødevarer end andre på marke-
det. 
 
»Alle fødevarer under et i alle butikker er steget med godt 4 procent, og i discountbutikker-
ne er de steget med godt 6 procent på et år. På den måde er deres prisudvikling relativ høj i 
forhold til den generelle prisudvikling i samfundet«, siger fødevareøkonom Henning Otte 
Hansen fra Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet til Politiken. 
 
Dagligvarerne bliver dyrere, selv om markedets råvarepriser på korn og mælk er faldet det 
seneste år. Prisen på brødhvede og brødrug er faldet med henholdsvis 11 og 5 procent, men 
rugbrødet koster det samme som året før, og 2 kilo hvedemel er steget med 11 procent i alle 
butikker. Mælk som råvare er blevet 6-7 procent billigere, men kun prisen på letmælk er sat 
ned i butikkerne. Kylling er faldet med 3 procent på råvaremarkedet, men kyllingefilet er 
ikke blevet billigere, skriver Politiken. Og selv om råvareprisen på kartofler er 77 procent 
lavere i år, har kun Rema 1000 og Fakta sat prisen ned. De tre andre kæder lader kartoffel-
prisen stige. 
 
Forbrugerrådet ærgrer sig over butikkernes prispolitik, som gør forbrugerne fattigere. 
»Vi har set før, at dagligvarehandlen har brugt råvarepriserne som en undskyldning for at 
sætte priserne op, men de glemmer at sætte prisen ned, når råvarepriserne falder. Det er på 
tide at få undersøgt, hvorfor priserne stiger eller bliver holdt høje«, siger projektleder Mar-
tin Salamon fra Forbrugerrådet til Politiken. 
 
Erhvervsminister Ole Sohn (SF) har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om et udspil, 
som kan forbedre konkurrencen på dagligvareområdet.  
 
»Der er ikke tvivl om, at det kan gøres bedre, men jeg kan jo ikke kræve, at butikkerne ændrer 
deres struktur. Der er dog sket noget de seneste år, fordi udenlandske supermarkedskæder som 
Aldi, Lidl og andre er med til at skærpe konkurrencen. Jeg vil opfordre forbrugerne til at opsø-
ge de gode tilbud og samle deres indkøb i butikker, der er billige«, siger Ole S 
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Opgave 2 
Denne opgave handler om den statsfinansielle krise i eurozonen. Med udgangspunkt i bi-
lag 3 (Uddrag fra Dansk Økonomi, forår 2012, kapitel 2) ønskes nedenstående spørgsmål 
besvaret. 
 
 
Spørgsmål 2.1 
Forklar hvorledes en uholdbar finanspolitik hos visse eurolande kan føre til voldsomme 
rentespænd på landenes statspapirer, jf. fig. II.1. 
 
 
Spørgsmål 2.2 
Med udgangspunkt i fig. II.5 og II.6 i bilag 3 ønskes forklaret, hvorledes udviklingen i såvel 
huspriser som bankudlån bidrog til på længere sigt at forværre nogle af eurolandenes of-
fentlige saldo. 
 
 
Spørgsmål 2.3 
Forklar begrebet finanspolitisk holdbarhed og giv dernæst en analyse af fig. II.7 og II.8 
og diskutér herunder landenes evne/vilje til at konsolidere sig i gode tider samt føre en 
langsigtet finanspolitisk holdbarhed. 
 
 
Spørgsmål 2.4 
Med udgangspunkt i fig. II.9 ønskes vurderet hvilke årsager der kan være til stigningerne i 
enhedslønomkostningerne i de viste lande i eurozonen. Vurdér dernæst hvorledes denne 
forværring i enhedslønomkostningerne og dermed konkurrenceevnen kan bidrage til en 
forværring af landenes offentlige saldo (fig. II.7 og fig. II.8).  
 
 
 
Økonomer hævder ofte, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i eurolandenes 
statsfinanser og banksektoren i eurozonen. 

 
Spørgsmål 2.5  
Diskutér hvorledes en statsgældskrise kan sprede sig til banksektoren og eventuel skade 
interbankmarkedets funktionsevne. 

 

25 af de 27 EU-lande vedtog i januar 2012 den såkaldte Finanspagt. Ud over det eksiste-
rende krav i Stabilitets- og vækstpagten på maksimal budgetunderskud på 3 pct. af BNP, 
så blev der nu indført et krav om, at landenes årlige strukturelle budgetunderskud som 
hovedregel ikke må overstige 0,5 pct. af BNP. 

Spørgsmål 2.6 
Forklar begrebet strukturel budgetsaldo og diskuter hvorfor det kan være nødvendigt at 
skærpe kravene til den strukturelle budgetsaldo. 
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Bilag 3 

DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE 
I årene op til euroens indførelse i 1999 skete en næsten fuldstændig indsnævring af rentespændene 
på statspapirer mellem de kommende eurolande, jf. figur II.1. En række lande oplevede som følge 
af fastlåsningen af valutakurserne meget hurtigt lavere renter både på privat gæld og statsgæld. 
 
Dette bidrog til, at disse lande kunne opnå en kraftig økonomisk fremgang samtidig med, at lave 
renteudgifter medvirkede til at forbedre de offentlige finanser. Den økonomiske udvikling var på 
overfladen gunstig, men gradvist opstod i flere af eurolandene en række ubalancer blandt andet på 
boligmarkederne, på de finansielle markeder, på statsfinanserne og i relation til konkurrenceevnen. 
Euromedlemskabet har formentlig forstærket disse ubalancer. 
 
Den manglende tillid er ikke kun resultat af den aktuelle krise, men i høj grad også en konsekvens 
af en mere grundlæggende uholdbar finanspolitik, blandt andet som resultat af en alt for lempelig 
finanspolitik i adskillige lande i en årrække. 
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Kilde: Dansk Økonomi, forår 2012, kapitel 2 (uddrag) 


	Opgave 1 45%
	Opgave 2 55%
	I alt 100%
	Onsdag den 10. oktober 2012

	Tørken i USA rammer fødevarepriserne globalt
	Butikker scorer mere på fødevarer

