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     Løsningsforslag 
 

Skriftlig eksamen i  
Global Økonomi 

 
 

4 timers skriftlig prøve 
 
 

Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i 
bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med 
følgende omtrentlige vægte: 

 

 Opgave 1 30% 

 Opgave 2 25% 

 Opgave 3 45% 

 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 13. marts 2013 
                                                                                                    Kl. 09.00-13.00 
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Andre besvarelser end de foreslåede kan være fyldestgørende. 
 
Nedenstående rettevejledning er vejledende, idet der i de enkelte dels-
pørgsmål kan anføres supplerende betragtninger.  
 
Ved den endelige karakterfastsættelse skal der endvidere anlægges en 
helhedsvurdering for om den studerende har opnået de mål, der er op-
sat for faget. 
 
 
 

Opgave 1 
 
Denne opgave omhandler frihandel og forskellige typer af indgreb i den frie handel. 
 
 

Spørgsmål 1.1 
Redegør for begrebet frihandel og forklar ud fra teorien om de komparative fordele gevin-
sterne ved frihandel. 
 
I redegørelsen af begrebet frihandel skal man være åben, da der er mange svarmu-
ligheder, men essensen af redegørelsen bør være: Import og eksport kan flyde frit 
imellem de enkelte lande, dermed bliver den globale velfærd og levestandard størst.  
 
Den studerende skal ud fra teorien om de komparative fordele argumentere for, at 
der også her vil være globale fordele ved en specialisering i de varer, som de enkel-
te lande kan producere relativt mere effektivt end andre lande, selvom andre lande 
kan producere de samme varer med et mindre ressourceforbrug. Fordi byttehandlen 
foretages ud fra en offeromkostningsbetragtning iflg. Ricardo.  
 
 

Spørgsmål 1.2 
Redegør bl.a. med udgangspunkt i bilag 1og bilag 2 for forskellige typer af handelspolitiske 
indgreb. Forklar herunder, hvorfor lande især har en interesse i at pålægge told på foræd-
lede produkter. 
 
 
I bilag 1 nævnes bl.a. at EU overvejer at pålægge fisk fra Norge en told. 
 
Der skal være en kort beskrivelse af de forskellige typer af handelspolitiske indgreb, 
samt en uddybende forklaring af interessen for told på færdigvarer, som blandt an-
det kan være: 
Told på forædlede produkter ”bremser” importen af billigere udenlandske produk-
ter, og dermed skabes et fundament for en egenproduktion af forædlede industriva-
rer, der alt andet lige kan omsættes en højere pris end råvarer. Endvidere kan egen-
produktionen øge efterspørgslen efter indenlandske råvarer, såfremt de er konkur-
rencedygtige eller beskyttes overfor udenlandske konkurrenter.  
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Spørgsmål 1.3 
Giv en grafisk analyse af, hvorledes EU-landene vil blive påvirket af, at man lægger told 
på fisk fra Norge. I analysen skal det fremgå hvorledes en sådan told vil påvirke forbruger-
ne og producenter af fisk i EU. Vis og forklar endvidere det allokeringstab (velfærdstab) 
der fremkommer ved indførelsen af en told på fisk fra Norge.  
 
Den grafiske analyse skal være med udgangspunkt i en toldunion (EU), der vil op-
kræve told over for tredjeland (Norge), hvor der implicit forudsættes, at de norske 
fiskepriser ligger under EU-prisen. Producenten vil øge indtjening, og der vil komme 
øget toldindtægter, men det vil være på bekostning af forbrugerne. Totalt set vil der 
opstå et allokeringstab i form af tab i forbrugeroverskud samt tab ved omlægning til 
egenproduktion frem for import.  
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Bilag 1 
 
 

 
 
 
Kilde: Viborg Stifts Folkeblad den 19. oktober 2012 
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Opgave 2 
 
Denne opgave omhandler den renteforhøjelse som Nationalbanken gennemførte den 24. 
januar 2013. 
 
 

Spørgsmål 2.1 
Redegør for den danske fastkurspolitik overfor Euro’en og forklar grundigt, hvorfor den 
danske Nationalbank hævede renten i januar måned, som det er anført i bilag 3.  
 
En kort redegørelse af fastkurspolitikkens indhold og konsekvenser samt en grun-
dig forklaring af renteforhøjelsen, der bør komme omkring:  
             Kronen er fastlåst til Euroen på 7,4604 +/- 2,25 % 
             Nationalbankens instrumenter: Støtteopkøb eller renteændringer. 
             Nationalbankens renteniveau kontra ECB’s renteniveau. 
             Udbud og efterspørgsel på kronen 

 
Spørgsmål 2.2 
Diskuter fordele og ulemper ved den danske fastkurspolitik.  
 
Besvarelsen bør indeholde en diskussion af nedenstående elementer, men der kan 
også inddrages andre områder:  
Fordele      
Mindre behov for kurssikring hos erhvervslivet. 
Lettere samhandlen med EU især med vores største samhandelspartner Tyskland.  
Gør kapitalfremskaffelse via Euro-lån lettere, da valutarisikoen er mindre. 
 
Ulemper 
Mindsker de politiske muligheder for indgreb via f.eks. valutakurspolitik og penge-
politik, da den danske centralbank skal følge Euroen uanset den økonomiske situa-
tion i Danmark.  
Man kan sige at kronekursen er ”manipuleret”, da den skal følge Euroen uanset de 
faktiske økonomiske forhold i Danmark. 
Kort sagt, Danmark har afgivet sin penge- og valutapolitiske autonomi. 
 

Spørgsmål 2.3 
Redegør for de økonomiske faktorer, der kan få den danske centralbankrente til at ligge 
under ECB’s rente. 
 
Redegørelsen kan komme omkring: 
Udbud og efterspørgsel på valuta herunder en redegørelse af kapitaltilstrømning og 
kapitalflugt til og fra Danmark, der kan forklarer de situationer, der gør, at den dan-
ske centralbankrente ligger under ECB’s rente. Endvidere de økonomiske forhold i 
EU og Danmark, der tilskynder en lavere rente i Danmark end EU. Det kunne f.eks. 
være den nuværende økonomiske og finansielle situation i Danmark og EU, hvor 
Investorerne fortsat har relativ mere tillid til dansk økonomi end eurozonens.  
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Bilag 3 
 

DK / Nordea: Nationalbanken trækker rentevåbenet 

24. januar 2013 

Nationalbanken har netop annonceret en selvstændig dansk renteforhøjelse. Det sker ved, 

at forhøje renten på indskudsbeviser og udlånsrenten med 0,1 pct. point, så de efterføl-

gende nu er på henholdsvis -0,1 pct. og 0,3 pct. Det skriver Nordeas senioranalytiker Jan 

Størup Nielsen. 

- Den selvstændige danske renteforhøjelse kommer som en direkte reaktion den gradvise 

svækkelse af kronen der har fundet sted over en længere periode. Tilbage i midten af juni 

lå kronen således omkring 7,430 over for euroen, mens den de seneste dage er blevet 

handlet op over 7,463 - og dermed også et godt stykke op over centralpariteten på 7,4604. 

Svækkelsen er sket selv om Nationalbanken over de seneste fire måneder har støtteop-

købt danske kroner for mere end 5 mia. kr. For at undgå en yderligere svækkelse vælger 

Nationalbanken derfor nu at forhøje de ledende danske renter, skriver Nordea. 

Senere i 2013 forventer Nordea, at Nationalbanken vil fortsætte den gradvise normalise-

ring af den danske pengepolitik som ved udgangen af 2014 vil betyde, at Nationalbankens 

udlånsrente igen er på niveau med den tilsvarende rente hos den europæiske central-

bank.  

 

Opgave 3 
 
Denne opgave handler om valutakursdannelse og flydende valutakurser. 
 
 

Spørgsmål 3.1 
Redegør for de faktorer, der påvirker udbuddet af og efterspørgslen efter en given konver-
tibel valuta. 
Efterspørgsel og udbud af en fremmedvaluta kan være bestemt af:  
           Importører og eksportørernes betalinger.  
           Nationalbankens køb og salg af kroner og valuta. 
           Indenlandske og udenlandske investeringer i værdipapirer. 
           Optagelse af lån i udland og indland. 
           Renteændringer 
           Spekulation og forventninger     
 
 
Sverige har som bekendt flydende valutakurs (modsat Danmark). 
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Spørgsmål 3.2 
Diskuter hvilke fordele og ulemper det kan give for svensk økonomi. 
 
Diskussionen bør komme omkring:  
Ulemper:  
Lille økonomi kan blive presset af spekulation. 
Større valutarisiko.  
 
Fordele 
Der er større muligheder for at føre den rette økonomiske politik, da man er uaf-
hængig af andre landes økonomiske situation. 
Valutakursen afspejler mere landets reelle produktion og økonomi.  
Har ikke behov for store valutareserver, da det er valutakursen, der ændres. 
 
 
 
Ultimo året 2008 var valutakursen 100SEK = 68,04 DKK 
Ultimo året 2012 var valutakursen 100SEK = 87,14 DKK 
 

Spørgsmål 3.3 
Diskutér hvilke konsekvenser den stedfundne appreciering af den svenske krone –alt an-
det lige - kan have haft for svensk økonomi. 
 
En appreciering vil på kort sigt svække den svenske konkurrenceevne, hvorved ek-
sporten vil falde. Den lavere eksport vil betyde en lavere økonomisk vækst og en 
højere ledighed. Derudover vil betalingsbalancen blive forværret. En konsekvens af 
apprecieringen vil dog være billigere importvarer og dermed en lavere inflation. På 
længere sigt kan den lavere inflation modvirke forringelse af konkurrenceevnen. 
 
 
I december 2012 nedsatte den svenske Riksbank renten fra 1,25 pct. til 1.00 pct. og i 
februar 2013 har der været forventninger om yderligere rentenedsættelse (jvf. bilag 4). 
 

 
Spørgsmål 3.4 
Giv en analyse af konsekvenserne for svensk økonomi, herunder udviklingen i den sven-
ske kronekurs, at Riksbanken lempede pengepolitikken i december 2012. 
(Besvarelsen bør indeholde en Keynes-model)  
 
Lempelsen af pengepolitikken vil give et lavere renteniveau hvorved det lånefinan-
sierede forbrug og erhvervsinvesteringerne vil stige. Derudover vil den lempelige 
pengepolitik svække den svenske kronekurs, hvorved den svenske konkurrenceev-
ne vil blive forbedret. Forbedringen af konkurrenceevnen vil trække den svenske 
eksport op. Stigningen i det lånefinansierede forbrug, erhvervsinvesteringerne og 
eksporten vil i Keynes modellen forskyde SE-kurven opad, hvorved nationalind-
komsten vil stige. 
 
 
Sveriges Riksbank har valgt en pengepolitisk inflationsmålsætning på 2 pct. +/- 1 pct. 
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Spørgsmål 3.5 
Med udgangspunkt i Danske Banks prognose for svensk økonomi (bilag 5) ønskes 
diskuteret om der kan forventes yderlige rentenedsættelser fra den svenske Riksbank. 
 
Besvarelsen bør komme omkring: 
BNP falder fra 3,8 til 2,0 hvilket forårsages af et fald i privatforbruget, det offentlige 
forbrug, investeringerne samt faldende eksport.  
Handelsbalancen forværres da Importen stiger og eksporten falder 
Ledigheden stiger  
 
Væksten i Sverige er meget afhængig af eksporten, derfor er det vigtigt at øge ek-
sporten, hvis væksten skal stige og dermed reducere ledigheden. Eksporten kan 
kun øges, hvis konkurrenceevnen forbedres, hvilket på kortsigt kun kan ske igen-
nem en rentenedsættelse og dermed en depreciering af valutaen. Dermed må man 
forvente yderligere rentenedsættelser i Sverige. Især hvis den europæiske økonomi 
fortsætter i et meget lav væksttempo 
 
 
 

Bilag 4 

 

Sverige: Riksbanken fastholder renten 

 
Den svenske centralbank, Riksbanken, fastholder sin ledende rente på 1 pct., fremgår det 
af en opgørelse onsdag formiddag. 
 
Der har op til afgørelsen været usikkerhed om, hvorvidt banken ville følge op på sin rente-
nedsættelse i december og sænke renten med yderligere 25 basispoint til 0,75 pct. 
 
Et flertal af økonomer, som Bloomberg News talte med op til rentebeslutningen, ventede 
dog en uændret rente, men ni af 22 økonomer hældte til en nedsættelse. 
 
Den svenske krone er efterfølgende styrket til 0,8769 kr. fra et niveau lige omkring 0,8720 
kr. inden rentemeddelelsen. Styrkelsen er dog næppe i svenskernes interesse, vurderer 
Jyske Bank. 
 
"Kommer vi til at se en yderligere styrkelse af svenske kroner ud over de 0,5 pct. i kølvan-
det af renteannonceringen er det vores forventning, at Riksbanken relativt hurtigt vil reage-
re retorisk. Kommer svenske kroner/danske kroner op omkring 88,50-89,50, forventer vi, 
at de vil udtale sig," skriver valutaanalytiker Kristian Foged Schmidt i et notat. 
 
Den 10-årige svenske rente stiger omkring 4 basispoint til 2,08 pct. Det er det højeste ni-
veau siden marts. 
 
Kilde: Børsen, 13. februar 2013 
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Bilag 5 
 

 
 
 
                                                                                            2011         2012         2013          2014 
 

 
 
 
 
Kilde: Danske Bank, Nordisk Økonomi, januar 2013 


