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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 40 % 

 Opgave 2 60 % 

 I alt 100 % 
 
 

Til prøven er alle hjælpemidler tilladte – også elektroniske. 
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 8. januar 2014 
                                              Kl. 14.00-18.00 
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Opgave 1 
 
Denne opgave omhandler prisudviklingen på boligmarkedet i Danmark i perioden fra 2004 
til 2013. 
 
 
I bilag 2 ses prisudviklingen på ejerboliger i Danmark 1992-2013. 
Spørgsmål 1.1 
Redegør for denne udvikling. I den forbindelse skal der redgøres for prisudviklingen i åre-
ne op til finanskrisen og under finanskrisen samt for de forskellige ejendomstyper. 
 

Spørgsmål 1.2  
Vis i et prisdannelsesdiagram med udbud og efterspørgsel under fuldkommen konkurren-
ce prisdannelsen på ejerboliger. Redegør specielt for udbudskurvens elasticitet (hæld-
ning). Analyser i diagrammet den prisudvikling (bilag 2), som der blev redegjort for i 
spørgsmål 1. 
 

Spørgsmål 1.3  
Redegør grundigt for mulige årsager til prisudviklingen de sidste år op til finanskrisen i 
2008 og forklar, hvorfor prisudviklingen var forskellig for forskellige typer ejendomme? 

 
I bilag 1 forklares det, at prisprisstigningerne i denne periode var større end Danske Banks 
økonomiske model kunne forklare. Dette kan man også karakterisere som en prisboble. 
Spørgsmål 1.4  
Forklar, hvad der forstås ved en prisboble på boligmarkedet, og hvad kan den skyldes? 

 
I bilag 1 diskuteres, hvorvidt huspriserne har stabiliseret sig på et bæredygtigt niveau med 
det historisk lave renteniveau, vi har for tiden. Den europæiske Centralbank ECB har så 
sent som i midten af november nedsat renten fra 0,5 % til 0,25 %. 
Spørgsmål 1.5  
Analyser den mulige fremtidige prisudvikling på ejerboliger, når rente og konjunktur i dansk 
økonomi engang i fremtiden normaliseres. 
 

De foregående spørgsmål har gennemgående beskæftiget sig med de faktorer, der påvir-
ker ejendomspriserne. Omvendt mener mange økonomer, at en afgørende forudsætning 
for et fornyet konjunkturopsving er, at de faldende ejendomspriser bringes til ophør. 
Spørgsmål 1.6  
Forklar, hvordan en sådan stabilisering af ejendomspriserne kan bidrage til et fornyet kon-
junkturopsving. 
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Bilag 1 

 

 
Af: Las Olsen 
laso@danskebank.dk 
 
 
Der er tydeligvis stor forvirring blandt dem, der overvejer at købe eller sælge en bolig. Er 
priserne høje eller lave lige nu? Skal de op eller ned? Skal man slå til nu eller vente? Vari-
anter af de spørgsmål møder jeg rigtig tit. Det korte svar er, at priserne generelt set er på 
et meget fornuftigt niveau lige nu – men at der på lidt længere sigt nok er mere udsigt til 
fald end stigninger i priserne. 
 
Priser var for høje 
Set i bakspejlet er det klart, at huspriserne var kommet for højt op i 2006 og 2007. Det ad-
varede vores modeller om dengang, men det store spørgsmål var, hvordan, hvor hurtigt og 
hvornår det ville ændre sig. Det kender vi svaret på nu: Priserne er faldet med 10-15 pro-
cent siden på landsplan. 
 
Marked i balance 
Priserne ville være faldet endnu mere, hvis ikke renten også var faldet kraftigt. Men takket 
være faldet i priser og rente er vi nu på et niveau, hvor boligmarkedet er nogenlunde afba-
lanceret. Førstegangskøberne har mulighed for at komme ind på markedet til en månedlig 
omkostning, der svarer til det normale tilbage i tiden – selvfølgelig set i forhold til deres 
indkomst. 
 
Balancen kan rykke 
Et afbalanceret marked lyder jo sundt og godt. I sådan et er forventningen, at priserne vil 
holde sig nogenlunde uændret, set i forhold til prisen på alt muligt andet. De vil altså følge 
med inflationen. Der er bare en hage ved balancen – den er baseret på dagens ultralave 
renteniveau. 
 
Renten vil stige 
Der er ikke nogen tegn på, at renten vil stige i den nærmeste fremtid. Det vil kræve et 
økonomisk opsving, der er kraftigere, end hvad vi faktisk oplever. Men afhængig af, hvil-
ken rente man ser på, så er renterne i dag 1,5 til 2,5 procentpoint lavere end deres histori-
ske normal. En stigning i renteniveauet på ét procentpoint giver i sig selv et fald i huspri-
serne på ti procent i vores model. Der er altså lagt op til betydelige prisfald, når og hvis 
renten bliver mere normal. 
 
Arbejdsløshed falder 
Helt så voldsomt går det nu næppe. Stigende renter vil formentlig gå hånd i hånd med fald 
i arbejdsløsheden, der trækker opad i huspriserne. Men det er svært at tro, at det ligefrem 
skulle ende med højere priser alt i alt. 

http://www.danskebank.dk/SiteCollectionImages/75x100/B83654-Las-Olsen.jpg
mailto:laso@danskebank.dk
http://www.danskebank.dk/SiteCollectionImages/75x100/B83654-Las-Olsen.jpg�
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Køb alligevel 
Skal man så vente med at købe hus, til renten er steget? Nej. Jeg taler altså her om mo-
delberegninger, ikke om virkeligheden. De virkelige huspriser afveg som sagt markant fra 
modellens frem til 2007, og det kan de gøre igen – og forudsætninger om renter og øko-
nomi kan ændre sig i den ene og den anden retning. Huse skal man købe for at bo i dem, 
ikke for at spekulere i prisudvikling. Men man kan jo overveje at låse sin rente fast. Og der 
er i hvert fald ingen grund til at skynde sig ud og købe et hus for at komme med på vog-
nen, inden priserne stiger igen. 
 
Kilde: 
 http://www.danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Nyt-om-oekonomi/Oekonomernes-
skrivebord/Oekonomernes-nyheder/alle-nyheder/Pages/nyhed-huspriser-kan-komme-
under-pres-igen.aspx 
 
 
 
 
 
Bilag 2 
 
Figur 1. Huspriser 1992-2013, 1992=100 

 
 
Kilde: http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 
 
 

 
 
 

http://www.danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Nyt-om-oekonomi/Oekonomernes-skrivebord/Oekonomernes-nyheder/alle-nyheder/Pages/nyhed-huspriser-kan-komme-under-pres-igen.aspx
http://www.danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Nyt-om-oekonomi/Oekonomernes-skrivebord/Oekonomernes-nyheder/alle-nyheder/Pages/nyhed-huspriser-kan-komme-under-pres-igen.aspx
http://www.danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Nyt-om-oekonomi/Oekonomernes-skrivebord/Oekonomernes-nyheder/alle-nyheder/Pages/nyhed-huspriser-kan-komme-under-pres-igen.aspx
http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366
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Opgave 2 
Denne opgave omhandler Den Europæiske Centralbanks rentenedsættelse den 7. no-
vember 2013. 
 
 
I bilag 3 nævnes, at rentenedsættelsen er et forsøg på at afværge deflation. 
Spørgsmål 2.1 
Forklar, hvad der forstås ved deflation og forklar, hvorfor ECB ønsker at afværge deflation. 
 
 
I bilag 4 nævnes, at euroen blev svækket overfor dollar og yen efter rentenedsættelsen. 
Spørgsmål 2.2 
Forklar ved hjælp af et valutakursdiagram, hvorfor euroen blev svækket efter rentenedsæt-
telsen og forklar, hvorledes dette påvirker eurozonens konkurrenceevne. 
 
 
Spørgsmål 2.3 
Redegør for hvilken økonomisk politik der er tale om når en centralbank ændrer renten og 
giv en analyse af virkningerne på den økonomiske vækst og inflationen af en rentenedsæt-
telse. Analysen skal gennemføres med anvendelse af en økonomisk model. 
 
 
I bilag 5 nævnes, at Nationalbanken mod forventning ikke fulgte ECB’s rentenedsættelse 
idet Nationalbanken fastholdt sin rente på 0,2 % samtidig med, at ECB nedsatte renten fra 
0,5 % til 0,25 %.  
Spørgsmål 2.4 
Forklar, hvorfor Nationalbanken normalt følger ECB’s renteændringer og forklar, hvorfor 
Nationalbanken denne gang ikke fulgte ECB’s rentenedsættelse. I denne forbindelse 
ønskes forklaret, hvorfor Danmarks Nationalbank i perioder har haft negativt rentespænd 
overfor ECB’s rente. (Et negativt rentespænd er udtryk for, at den danske rente er lavere 
end Euro-renten). 
 
 
Tysk økonomi er for tiden karakteriseret ved positiv økonomisk vækst, en moderat ar-
bejdsløshed, stort overskud på betalingsbalancens løbende poster og et moderat under-
skud på de offentlige budgetter. Spansk økonomi er derimod stadig præget af recession, 
underskud på betalingsbalancens løbende poster og de offentlige budgetter samt en ar-
bejdsløshedsprocent på 25. 
Spørgsmål 2.5 
Diskutér om Tyskland og Spanien har samme behov for ECB’s lempelse af pengepolitik-
ken. 
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Bilag 3 
 
ECB: Rentenedsættelsen er et forsøg på at afværge deflation 
Ritzau Finans den 7. november 2013 
Når Den Europæiske Centralbank torsdag højst overraskende har sænket renten, er det et 
direkte forsøg på at afværge en truende deflation. 
 
Det vurderer Mikkel Høegh, der er chefanalytiker i BRFkredit, i en kommentar, efter af 
ECB sænkede renten fra 0,50 pct. til 0,25 pct. 
 
Rentenedsættelsen skal ses i lyset af de svage nøgletal for europæisk økonomi. Nedsæt-
telsen er således et direkte forsøg på at afværge et deflationstema, der kan være meget 
ødelæggende for den økonomiske udvikling, vurderer Mikkel Høegh. Han hentyder blandt 
andet til den meget lave inflationstakt, der præger eurozonen. 
 
Analytikeren venter, at Nationalbanken i Danmark sidst på dagen vil komme med en ren-
tenedsættelse på mellem 0,1 og 0,15 pct.point. 
 
Aktuelt er udlånsrenten 0,2 pct. Nationalbanken har tidligere meldt ud, at man ikke ønsker 
en negativ udlånsrente, hvorfor Nationalbanken ikke i vanlig stil kan skygge ECB med en 
rentenedsættelse på 0,25 procentpoint, skriver han. 
 
Bilag 4 
Euroen svækket efter rentenedsættelse 
Børsen den 8. november 2013 
 
En uventet nedsættelse af renten som konklusion på rentemødet i Den Europæiske Cen-
tralbank, ECB, trak torsdag den fælleseuropæiske euro markant ned i forhold til både dol-
lar og yen. 
 
ECB-chefen, Mario Draghi, og hans kolleger i bankens styrelsesråd besluttede sig for en 
halvering af den toneangivende europæiske rente fra 0,50 pct. til 0,25 pct. 
 
På valutamarkedet kom reaktionen prompte i form af en svækkelse af euro til 1,3375 dollar 
fra 1,3515 dollar torsdag morgen og 1,3520 dollar onsdag aften. Over for japanske yen 
svækkedes euro til 132,10 yen fra 133,35 yen onsdag eftermiddag og 133,30 yen torsdag 
morgen. 
 
De fleste analytikere havde ventet, at ECB ville vente med at sænke renten til det næste 
møde i december. Efter overraskelsen fra ECB torsdag eftermiddag regnede de fleste så 
med, at Nationalbanken ville følge efter – dog med en lidt mindre nedsættelse. Den kom 
imidlertid ikke, idet banken valgte at fastholde sin udlånsrente på 0,2 pct. Det førte til en 
mindre styrkelse af kronen til 7,4583 per euro fra et niveau på 1,4585 før Nationalbankens 
reaktion. 
 
 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/ECB
http://da.wikipedia.org/wiki/ECB
http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi
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Bilag 5 
 

ECB sænker uventet renten 
Børsen den 8. november 2013 
Rentemarkedet var ikke i tvivl om reaktionen på torsdagens overraskende rentenedsættel-
se fra Den Europæiske Centralbank. 
 
Renterne faldt over en bred kam i Europa. Også i Danmark, hvor renten på den en tone-
angivende tiårige statsobligation sluttede på lige under 1,76 pct. svarende til et fald på 7 
basispoint i forhold til slutniveauet onsdag eftermiddag og 4 basispoint i forhold til niveauet 
før meddelelsen fra ECB-chefen Mario Draghi og hans kolleger i ECB's styrelsesråd. 
 
På et tidspunkt umiddelbart efter rentemeddelelsen kunne der noteres en rente på 1,73 
pct. Reaktionen på det europæiske markeder var et fald på 5 basispoint i Frankrig og i 
Tyskland. 
 
ECB halverede refi-renten til 0,25 pct., mens et flertal af analytikere ifølge Bloomberg 
News havde ventet en fastholdelse af renten på nuværende 0,5 pct. 
 
Efterfølgende valgte Danmarks Nationalbank – heller ikke helt som ventet – at fastholde 
sine rentesatser for udlån med henvisning til, at det i den aktuelle situation er indlånsren-
ten, der er bestemmende for pengemarkedsrenterne og for kronekursen. 
 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/ECB
http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi
http://borsen.dk/vaerktoejer/virksomhedsside/cvr/61092919/danmarks_nationalbank.html
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