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Løsningsforslag 
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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 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. 

Det danske boligmarked var i årene inden krise karakteriseret ved meget betydelige 

prisstigninger, hvor især ejerlejligheder opnåede voldsomme stigninger på over 100 

pct. i perioden 2000 – 2007. Især fra 2004 til 2007 var prisstigninger voldsomme. Ud-

viklingen i priserne på sommerhuse og enfamiliehuse steg også, men på et lidt lave-

re niveau og toppede senere end priserne for ejerlejligheder. Det kan konstateres, at 

boligprisfaldet begyndte før finanskrisen startede i 2008. Finanskrisen var således 

ikke den eneste årsag til faldet i boligpriserne. Faldet i priserne på ejerlejligheder 

blev voldsomt, men viste allerede i 2010 en stigende tendens. 

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. 

Prisdannelsen vises i et U/E diagram, der viser prisdannelsen på alle ejerboliger og 

ikke blot dem der handles. På kort sigt må udbudskurven være meget u-elastisk, 

altså lodret udbudskurve. Udgangspunktet er, at priserne på kort sigt er bestemt af 

efterspørgslen, da udbuddet kun langsomt kan ændres gennem nybyggeri og ned-

slidning af den eksisterende boligmasse. På længere sigt kan udbudskurven rykke 

mod højere. Nybyggeriets omfang er bestemt af byggeomkostninger og de eksiste-

rende boligpriser. Høje boligpriser kan således gøre det mere rentabelt med nybyg-

geri. Men det er i høj grad den voldsomme efterspørgsel efter boliger op til 2007, der 

skabte prisstigningerne. (Altså E-kurven forskydes mod højre i større omfang end 

U-kurven.) Efter 2007 og specielt under finanskrisen falder efterspørgslen efter boli-

ger og E-kurven rykker til venstre. Resultatet bliver, at priserne på boliger falder. 
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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? 

En række årsager forårsagede boligprisstigningerne. Boligprisudviklingen var gene-
relt drevet af konjunkturerne og renten. Desuden variabelt forrentede lån siden 
1996. Indførelsen af afdragsfrie lån i 2003, samt fastfrysningen af ejendomsværdis-
katten i kroner i 2002 var medvirkende årsager til prisstigningerne. Også spekulati-
on i fortsatte prisstigninger (forventninger) bidrog. Prisstigningerne var især høje 
på ejerlejligheder i de større byer, hvor indførelsen af afdragsfrie lån bidrog til, at 
nye kundegrupper efterspurgte ejerbolig. 
Prisdannelsen på sommerhuse blev forstærket af, at antallet af nybyggede begræn-
ses af knaphed på sommerhusgrunde. 
 
 
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? 

Generelt har det vist sig svært at forudsige boligprisudviklingen. Boligbobler bliver 

normalt først synlige, når de brister. Den normale opfattelse af en boligboble (2004-

2007) indtræder, når boligpriserne løsrives fra de underliggende fundamentale øko-

nomiske forhold, der normalt styrer prisdannelsen. I perioden 2004-2007 var pris-

stigningerne præget af urealistiske forventninger til fremtidige boligpriser kombine-

ret med de nye låneformer og fastfrysningen af ejendomsværdiskatten.  

 
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. 

Det normale billede vil være, at priserne på bolig vil følge inflationen. En forbedring 

af konjunkturerne og realvækst i husholdningernes disponible indkomst, samt lave-

re arbejdsløshed vil trække huspriserne opad. En forbedring i eurozonens konjunk-

turer og dermed stigende ECB-rente vil givet slå igennem i det danske renteniveau 

og således dæmpe prisstigningen. (Jvf. bilag 1). En normalisering af konjunktursi-

tuation kan således bidrage til at neutralisere forventningerne til prisfald forårsaget 

af stigende renteniveau. 
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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. 

En stabilisering af ejendomspriserne vil påvirke konjunkturerne positivt via hus-

holdningernes forventninger til at fortsat fald i ejendomspriserne forsvinder. 

Færre boligejere vil være teknisk insolvente (gælden>boligens værdi). Det vil øge 

arbejdskraftens mobilitet, samt øge husholdningernes kreditværdighed. En stabili-

sering af boligpriserne kan også bidrage til øget nybyggeri og beskæftigelse. 

 

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. 
Deflation defineres som vedvarende fald i priserne. Deflation kan indtræde i perio-
der, hvor faldende efterspørgsel skaber overudbud på markedet. Deflation skaber 
fald i aflønningen af arbejdskraft og kapital. Deflationen udskyder forbrug og øger 
opsparing. Realrenten vil være højere end den nominelle rente. Effekten bliver fal-
dende efterspørgsel og faldende national indkomst. Forventninger om fortsat defla-
tion vil forstærke nedgangskonjunkturen, som vi så i Japan i 1990’erne. Derfor har 
ECB set sig nødsaget til at sænke renten.  
 
 
 
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. 
Deprecieringen af euroen i forhold til USD og Yen kan vises i et valutakursdannel-
ses diagram, hvor deprecieringen af euroen medfører et fald i efterspørgslen 
og  / eller øget udbud af euroen. Modsat kan man også vise kursdannelsen i et dia-
gram, der viser apprecieringen af USD og Yen. Altså øget efterspørgsel efter USD og 
Yen, hvilket medfører kapitaleksport. 
Eurozonens konkurrenceevne vil blive forbedret. Det vil øge nettoeksporten, be-
skæftigelsen, forbedre betalingsbalancen og forbedre den offentlige saldo for euro-
zonen. Dette kan vises i en ligevægtsmodel (SE/SU model), hvor SE forskydes lod-
ret pga. øget nettoeksport og dermed en forøgelse af nationalindkomsten (Y). 
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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. 
Der er tale om ekspansiv pengepolitik (lempelig pengepolitik). Under forudsætning 
af at rentenedsættelsen i Eurozonen forplanter sig til varemarkedet, så vil rentened-
sættelsen øge den private forbrugs- og investeringsefterspørgsel og øge den øko-
nomiske vækst, samt skabe øget efterspørgselsinflation. I en Keynes-model (SE/SU 
diagram) forskydes SE-kurven lodret, hvorved nationalindkomsten stiger. 
 
 
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). 
Nationalbanken fører fastkurspolitik overfor euroområdet (ERM2). Dette betyder, at 
penge- og valutapolitikken er indrettet efter at holde kursen på kronen stabil overfor 
euro. Derfor følger Nationalbanken under normale omstændighed ECB-renten. 
Grundet den svage økonomi i eurozonen har der i perioder været øget efterspørg-
selspres på kronen. (Kapitalindstrømning). Dette har ført til appreciering af kronen. 
Derfor har nationalbanken set sig nødsaget til at sænke renten under ECB-renten 
for fortsat at leve op til fastkurspolitikken. Da Nationalbanken denne gang ikke fulg-
te ECB-renten nedad, så betød det en indsnævring af det negative rentespænd.  
Dette kan tolkes som, at Nationalbanken ikke forventer apprecieringspres på kro-
nen. En anden fortolkning kan være, at Nationalbanken vil lade mulighederne stå 
åben for at reagere på yderligere nedsættelse af ECB-renten. 
Desuden gør bankernes store indlånsoverskud i Nationalbanken, at det er de pen-
gepolitiske indlånsrenter, der er bestemmende for markedsrenterne og kronekur-
sen. Nationalbanken tolker det sådan, at udlånsrente pt. Ikke har stor betydning for 
kronekursen. 
 

 
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. 
Tysk og spansk økonomi er på ingen måde i konvergens, da spansk økonomi er i 
recession. Spanien er underlagt EU’s finanspolitiske rammer, så er en yderlig lem-
pelse af ECB’s pengepolitik en mulighed for en vis forbedring af konjunkturerne i 
Spanien, samt en forbedring af konkurrenceevne overfor lande udenfor Eurozonen. 
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Modsat vil den positive vækst og lave ledighed i Tyskland skabe risiko for inflation 
og lønpres samt tab af konkurrenceevne. Hvorfor Tyskland absolut ikke har samme 
behov for en pengepolitisk lempelse. Eventuelle negative tendenser er Tyskland 
nødsaget til at imødegå med finanspolitiske stramninger. 


