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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 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. 
 
Den danske model bygger på direkte forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter 
bestående af lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne. Et 
centralt element er, at staten så vidt muligt ikke blander sig i forhandlingerne. 
Fordele ved modellen: organisationerne har ansvaret for det forhandlingsresultat 
der er opnået og er således mere forpligtet på det. Derudover giver det typisk mere 
ro på arbejdsmarkedet,  da det er organisationerne der selv har forhandlet sig frem 
til resultatet. 
Ulemper ved modellen: En konflikt bestående af en lockout eller en strejke kan 
strække sig over en lang periode, da staten jo helst ikke vil gribe ind. Dette kan væ-
re dyrt for samfundet. 
Andre elementer kan anføres. 
Modellen kan være uhensigtsmæssigt, når staten eller kommunerne er den ene part, 
da de sparer lønninger i forbindelse med lockout eller strejke.  
 

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. 
Konjunkturledighed er den ledighed der opstår når samfundsøkonomien rammes af 
en lavere økonomisk vækst med det resultat at efterspørgslen efter arbejdskraft fal-
der. Hvis lønnen derfor ikke er fleksibel i nedadgående retning vil der opstå ledig-
hed. Når den økonomiske vækst igen begynder at stige vil konjunkturledigheden 
reduceres. Konjunkturledighed vises i et løndiagram ved at efterspørgselskurven 
for arbejdskraft forskydes til venstre og hvis lønnen er uændret vil der opstå ledig-
hed. Hvorved udbuddet af arbejdskraft bliver større end efterspørgslen efter ar-
bejdskraft. 
 
På det organiserede arbejdsmarkedsmarked fastsættes undertiden en mindste løn 
der er højere end ligevægtslønnen. Dette er typisk tilfældet i situationer, hvor der er 
en stærk fagbevægelse. Grafisk vil en høj mindste løn kunne vises ved at indtegne 
en mindste løn der ligger over ligevægtslønnen. 
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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.  
 
I et udbuds-/efterspørgselsdiagram vises, at et mere globaliseret arbejdsmarked vil 
kunne påvirke løndannelsen i Danmark ved at udbuddet af arbejdskraft på det dan-
ske arbejdsmarked kan tænkes at stige. Et højere udbud af arbejdskraft vil forskyde 
udbudskurven for arbejdskraft til højre og dette vil virke løndæmpende. 
 
Forskellige faggrupper påvirkes forskelligt af globaliseringen og af et globalt ar-
bejdsmarked. Nogle faggrupper vil klare sig bedre i konkurrencen end andre.  
 
I bilag 2 anføres, at udenlandske lærere og sygeplejersker søger til Danmark, hvilket 
isoleret set vil virke løndæmpende for disse faggrupper. På den anden side nævnes 
også, at danske sygeplejerske søger mod Norge. Dette vil reducere udbuddet for 
sygeplejersker og herved vil lønnen kunne tænkes at stige.   
 
I forbindelse med globaliseringen forekommer der udover bevægelse af arbejdskraft 
også outsourcing. Outsourcing fra Danmark og andre vestlige lande sker typisk in-
denfor fremstillingsvirksomhed og her er det oftest ufaglærte arbejdspladser der 
flyttes til udlandet. Herved vil efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft falde og 
lønnen vil falde eller stige mindre. På den anden side kan der tænkes at ske en øget 
efterspørgsel efter faglærte og højtuddannede i Danmark og dette vil give større 
lønstigninger blandt disse faggrupper. 
 
Derudover kan forholdet imellem produktionsfaktorerne: Kapital og arbejdskraft 
ændres, da kapital kan blive en mere knap ressource end arbejdskraft, hvis det glo-
bale udbud af arbejdskraft øges.  
  
 

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.  
 
Flexicuritymodellen er blandt andet kendetegnet ved at arbejdsgiverne har for-
holdsvis let ved at ansætte og afskedige medarbejdere. Dette betyder, at danske 
virksomheder er mere villige til at ansætte nye medarbejdere, da det er forholdsvis 
let at afskedige disse i tilfælde af en aktivitetsnedgang. Dette er med til at reducere 
ledigheden i Danmark og give en højere beskæftigelse. Flexicuritymodellen kan dog 
også bevirke større udsving i ledigheden forårsaget af svingninger i konjunkturene. 
Andre elementer i forbindelse med flexicuritymodellen kan anføres og diskuteres. 
 

Spørgsmål 1.5 
Diskuter fordele og ulemper ved positivlisten jf. bilag 2.  
 
Positivlisten der er nævnt i bilag 2 har nogle konsekvenser for det danske arbejds-
marked. Fordele ved positivlisten er det skal afhjælpe manglen på kvalificeret ar-
bejdskraft i Danmark ved at give udlændige med en speciel uddannelse lettere ved 
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at komme ind på det danske arbejdsmarked. Ulempen er, at positivlisten er med til 
at ”lokke” udlændinge ind på det danske arbejdsmarked selvom der måske ikke er 
beskæftigelsesmuligheder.  
 

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. 
 
Produktivitet angiver hvor effektivt produktionsfaktorerne anvendes og er udtryk for 
effektivitet. Der er her tale om totalfaktorproduktiviteten. 
 
Ved produktivitet forstås typisk arbejdsproduktivitet og arbejdsproduktiviteten an-
giver udviklingen i produktionen i forhold til antal forbrugte arbejdstimer eller antal 
beskæftigede. Mere præcist kan produktiviteten måles ved BNP (BVT) opgjort i faste 
priser i forhold til enten antal beskæftigede eller antal anvendte arbejdstimer.  
 

Spørgsmål 2.2 
Diskuter hvilke faktorer, der øver indflydelse på udviklingen i produktiviteten. 
 
Der er en række forhold, der kan øve indflydelse på udviklingen i produktiviteten: 

 Hvor hurtig er virksomhederne til at tilpasse arbejdsstyrken til ændrede kon-
junkturforhold 

 Uddannelsesniveauet blandt arbejdstagerne 

 Mængden og kvaliteten af kapitalapparatet (maskiner, bygninger mv.) 
 Konkurrencesituationen indenfor de enkelte brancher. Hvis konkurrencen fra 

udenlandske virksomheder er høj vil det kun være de mest effektive virksom-
heder der kan klare sig 

 Landets specialiseringsgrad indenfor givne brancher. 
 

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. 
 
I bilag 3 er den gennemsnitlige produktivitet over en 10-årig periode angivet. Her 
ses det, at der er stor forskel mellem de enkelte lande. Blandt de lande der har ople-
vet en høj produktivitet kan nævnes en række ”vækst-lande” som Tyrkiet, Sydkorea 
og en række østeuropæiske lande.  Karakteristisk for disse lande er, at der har væ-
ret store investeringer i kapitalapparatet blandt andet fra udlandet og disse store 
investeringer har medvirket til at øge produktiviteten. Endvidere har flere af disse 
lande et lavt udgangspunkt i produktivitetsniveauet i 2001, hvorfor det er lettere at 
øge produktiviteten. 
Lande med en lav vækst i produktiviteten (heriblandt Danmark) er lande der har væ-
ret hårdt ramt af den økonomiske krise og produktiviteten falder typisk i perioder 
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med en lavkonjunktur. Dertil kommer at loven om faldende merudbytte gør at lande 
der har oplevet en høj vækst i produktivieten gennem en længere årrække har svæ-
rere ved at øge produktiviteten yderligere. Endelig kan konkurrencesituationen i de 
enkelte lande påvirke produktivitetsvæksten.  
 
 

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. 
 
Danmarks konkurrenceevne er et udtryk for danske virksomheders evne til at kon-
kurrere med udenlandske virksomheder på det internationale marked. Der er en 
række forhold der påvirker et lands konkurrenceevne: 

 Udviklingen i produktiviteten 

 Udviklingen i lønomkostningerne 

 Udviklingen i landets valutakurs 

 Strukturelle forhold som uddannelsesniveau, innovationstiltag mv. 
Som det fremgår af ovenstående er det derfor for snævert kun at se på produktivitet 
i forbindelse med konkurrenceevne. Hvis således lønomkostningerne stiger mere 
end produktiviteten vil konkurrenceevnen reduceres selvom produktiviteten måtte 
være høj. Endvidere vil en stigning i landets valutakurs kunne trække konkurrence-
evnen nedad selvom produktiviteten er høj. 
 
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. 
 
Bytteforholdet angiver et indeks for udviklingen i eksportpriser divideret med et in-
deks for udviklingen i importpriser. Hvis eksportpriserne stiger mere end importpri-
serne vil bytteforholdet forbedres.  
 
Hvis virksomheder afsætter produkter på et marked, der er kendetegnet ved mono-
polistisk konkurrence er der mulighed for at opnå højere priser end på et fuldkom-
met konkurrencemarked. Hvis det således er muligt at sætte prisen på eksportvarer 
op kan det kompensere for stigningen lønomkostningerne.  
 
 

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. 
 
Økonomisk-politiske indgreb der har til formål at øge produktiviteten kunne bl.a. 
være: 

 Forbedret kvalitet af uddannelserne 

 Et fleksibelt arbejdsmarked 
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 Sikring af en øget konkurrence blandt de danske virksomheder via konkur-
rencelovgivning mv. 

 Tiltag der fremmer erhvervslivets investeringer - herunder et velfungerende 
finansielt marked 

 En effektiv offentlig service 
 En effektiv skattelovgivning, der sikrer produktivitet og investeringer 

 
 


