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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 50% 

 Opgave 2 50% 

 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 
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Opgave 1 
 
Denne opgave omhandler den danske arbejdsmarkedsmodel samt løndannelse i Dan-
mark. 
 
Spørgsmål 1.1 
Redegør for den danske arbejdsmarkedsmodel og diskuter fordele og ulemper ved denne 
model. Du kan blandt andet inddrage bilag 1. 
 
Spørgsmål 1.2 
Redegør og forklar forskellen på konjunkturledighed og ledighed som følge af mindste løn 
(klassisk ledighed), og vis det grafisk i et diagram med udbud og efterspørgsel efter ar-
bejdskraft.  
 
Spørgsmål 1.3 
Redegør og vis i et udbud- og efterspørgselsdiagram, hvordan et øget globalt udbud af 
arbejdskraft påvirker løndannelsen i Danmark. Forklar konsekvenserne for de ufaglærte, 
faglært samt de højtuddannede i Danmark. Du kan blandt andet inddrage bilag 2.  
 
 
Spørgsmål 1.4 
Diskuter, hvordan den danske flexicuritymodel påvirker beskæftigelsen og arbejdsløshe-
den, selvom der fortsat sker en stigning i det globale udbud af arbejdskraft.  
 
Spørgsmål 1.5 
Diskuter fordele og ulemper ved positivlisten jf. bilag 2.  
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Bilag 1 
Den danske model 
Den danske arbejdsmarkedsmodel bygger på en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter. 
Parternes store indflydelse på beskæftigelsespolitikken, løn- og arbejdsvilkår er noget særligt for den dan-
ske arbejdsmarkedsmodel. 
Den danske model bygger på tre dele: 

• Trepartssamarbejde 
• Kollektive overenskomster 
• Høj organisationsgrad  

Trepartssamarbejdet dækker hele arbejdsmarkedspolitikken 
Statens samarbejde med arbejdsmarkedets parter er i dag en integreret del af hele beskæftigelsespolitik-
ken. Også på de områder, som især reguleres ved lovgivning, fx arbejdsmiljø, jobformidling og arbejdsløs-
hedsforsikring, er der et udstrakt samarbejde og inddragelse af parterne. 
Lovforslag, som berører arbejdsmarkedet, bliver sendt til høring hos parterne, før Folketinget vedtager 
dem. På mange områder er det centrale eller lokale råd, hvor også arbejdsmarkedets parter deltager, som 
træffer afgørelser. Også på det uformelle plan er der løbende kontakter mellem statsadministrationen og 
arbejdsmarkedets parter.  
Løn og arbejdsvilkår reguleres gennem kollektive overenskomster 
Staten blander sig så vidt muligt ikke i reguleringen af løn- og arbejdsvilkår, så længe arbejdsmarkedets 
parter er i stand til at løse problemerne selv på en forsvarlig måde. Det er noget særligt for det danske ar-
bejdsmarked. Den danske arbejdsmarkedsmodel forudsætter stærke og repræsentative organisationer, og 
at parterne udviser ansvarlighed over for de aftaler, de indgår.  
Reguleringen af løn- og arbejdsvilkår sker gennem kollektive overenskomster. Aftaleparterne i en overens-
komst vil på arbejdstagerside altid være en kollektivitet af lønmodtagere ofte i form af fagforeninger, mens 
det på arbejdstagers side kan være den enkelte arbejdsgiver eller en arbejdsgiverorganisation. 
I de kollektive overenskomster reguleres lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår inden for de forskellige 
brancher. Overenskomsterne fastlægger altså regler, som har betydning for den enkelte lønmodtagers an-
sættelsesforhold. Arbejdsgivere, som er omfattet af en overenskomst, vil være forpligtet til også at over-
holde overenskomstens regler for lønmodtagere i virksomheden, som ikke er organiseret. 
Kollektive overenskomster er hensigtsmæssige, fordi arbejdsmarkedets parter hurtigere og bedre selv kan 
tilpasse aftalerne til den enkelte branche eller den enkelte virksomhed, end staten kan. Parterne accepterer 
også i højere grad vilkår, som de selv har været med til at fastsætte.  
Det er fx organisationen, som bestemmer, om der skal anlægges sag mod arbejdsgiveren, hvis der opstår 
uenighed om rettigheder efter overenskomsten. Det foregår i det fagretlige system.  Den enkelte lønmod-
tager kan dog i visse tilfælde indbringe sin sag for de almindelige domstole. 
Høj organisationsgrad på det danske arbejdsmarked 
For at et overenskomstsystem som det danske skal fungere, er det selvfølgelig væsentligt, at der er en høj 
organisationsgrad. Knap 80 procent af de danske arbejdstagere er medlem af en faglig organisation.  
Hovedaftalen mellem DA og LO 
Hovedorganisationerne, Landsforeningen i Danmark (LO) pg Dansk Arbejdsgiverforening (DA), har vedtaget 
en række grundregler om forholdet mellem parterne på det danske arbejdsmarked. 
Hovedaftalen indeholder blandt andet regler om: 

• Arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. 
• Retten til at tage kollektive kampskridt, fx strejke, blokade, sympatikonflikter, lockout og boykot. 
• Fredspligten, som betyder, at det ikke er lovligt at lave arbejdsstandsninger, så længe der er en kollektiv 

overenskomst i kraft. 
• Tillidsrepræsentanter. 
• Afskedigelse af arbejdstagere og tillidsrepræsentanter. 
• Overenskomstens varighed og opsigelse. 
• Brud på overenskomsten, som skal indbringes for Arbejdsretten. 

 
Kilde: Beskæftigelsesministeriet, BM.dk 

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Det%20arbejdsretlige%20omraade/Arbejdsretlige%20institutioner.aspx
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Bilag 2 
 

Lærere og sygeplejersker får lettere adgang 
til Danmark 
AF MADS BONDE BROBERG 
Med begrundelsen »mangel på kvalificeret arbejdskraft« kan bl.a. udenlandske sygeplejersker 
og lærere nemmere komme ind i Danmark. Fagforeninger står undrende tilbage. 
Hver 10. lærerstilling er forsvundet, og danske sygeplejersker søger til Norge for at undgå arbejdsløs-
hed. 

Men samtidig har udenlandske lærere og sygeplejersker netop fået særlig let adgang til Danmark. 

Sygeplejerske, folkeskolelærer, efterskolelærer og operationssygeplejerske er blandt 20 nye stillingsbe-
tegnelser på den såkaldte positivliste. Listen skal afhjælpe »mangel på kvalificeret arbejdskraft« ved at 
give bestemte udlændinge fra lande uden for EU opholds- og arbejdstilladelse. 

Den nye liste trådte i kraft ved årsskiftet og er ifølge Dansk Sygeplejeråds næstformand, Anni Pilgaard, 
»fuldstændigt grotesk«. 

»Det er ikke for sjov, at vi har sendt 500 danske sygeplejersker til Norge for at arbejde,« siger hun og 
kritiserer også signalet til udlandet: 

»De stikker folk blår i øjnene og siger: Har du en sygeplejerskeuddannelse, så bare kom til Danmark, 
så kan du få job. Jeg mener faktisk, at det er uanstændigt,« siger Anni Pilgaard, der opfordrer Styrelsen 
for Fastholdelse og Rekruttering, som udarbejder listen, til at finde en ny måde at lave den på. 

Også lærerne ryster på hovedet. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Lærernes a-kasse og for-
retningsudvalgsmedlem i Danmarks Lærerforening, siger: 

»Det giver slet ingen mening, at lærere står på den liste. Vi har bestemt ingen flaskehalse. Tværtimod. 
Der er ingen problemer med at få lærerstillinger besat.« 

Besynderligt tidspunkt 

Også efterskolelærerne i Frie Skolers Lærerforening er uforstående: 

»Det er et højst besynderligt tidspunkt, det sker på. Man har sparet 10 pct. af folkeskolelærerne væk, 
og det giver også pres på efterskolerne,« siger formand Uffe Rostrup. 

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, undrer sig også og fortæller, at rege-
ringen i de kommende måneder vil reformere de ordninger for arbejdskraftsindvandring, som blev ind-
ført i 00’ernes vækstår. Også positivlisten skal have en overhaling. 

»Jeg er 100 pct. sikker på, at det efter denne historie er noget, som vi kommer til at berøre i en kom-
mende reform,« siger han. 

Kilde: JP Netavis, Mads Bonde Broberg, 06.01.13.  

mailto:mads.bonde@jp.dk
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Opgave 2 
 
 
Denne opgave tager udgangspunkt i Danmarks produktivitet og konkurrenceevne. De sid-
ste års økonomiske og politiske debat har i stigende omfang sat fokus på den lave produk-
tivitetsudvikling i Danmark i forhold til andre OECD lande og det deraf følgende vækst-tab 
(jvf. bilag 3).  
 
Spørgsmål 2.1 
Der ønskes en redegørelse for begrebet produktivitet og en diskussion af hvorledes pro-
duktivitet kan måles. 
 
Spørgsmål 2.2 
Diskuter hvilke faktorer, der øver indflydelse på udviklingen i produktiviteten. 
 
Spørgsmål 2.3 
Med udgangspunkt i bilag 3 ønskes forklaret mulige årsager til de store forskelle i OECD 
landenes gennemsnitlige årlige realvækst i produktiviteten i perioden 2001-2011. 
 
Spørgsmål 2.4 
Med udgangspunkt i bilag 4 ønskes forklaret og diskuteret, hvorfor det ikke er nok at ana-
lysere væksten i et lands produktivitet, men at omkostningssiden også skal med i analysen 
af et lands konkurrenceevne. 
 
 
Den af regeringen nedsatte Produktivitetskommission fremlagde i april 2013 den første 
analyserapport. Heri fremhæves det, at det danske bytteforhold siden 1994 er blevet for-
bedret med ca. 15 procent og det kompenserer delvis for stigningen i lønomkostningerne. 
 
Spørgsmål 2.5 
Forklar, hvorledes en forbedring i bytteforholdet kan kompensere for stigningen i lønom-
kostningerne. 
 
 
Spørgsmål 2.6 
Giv en udførlig vurdering af hvilke økonomisk-politiske indgreb, der kan bringes i anven-
delse for at øge produktivitetsvæksten i Danmarks konkurrenceerhverv. 
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Bilag 3 
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(Uddrag) 
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Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet: ”Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2012”. 
(Uddrag). 
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Bilag 4 
 
 

 
 
(Uddrag) 
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(Uddrag) 
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