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Rettevejledning 
Skriftlig eksamen i  
Global Økonomi 

 
 

4 timers skriftlig prøve 
 
 

Dette opgavesæt består af 2 delopgaver, der indgår i be-
dømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med føl-
gende 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         Mandag den 2. juni 2014 
                                                         Kl. 14.00-18.00 
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Løsningsforslag 
Andre besvarelser end de foreslåede kan være fyldestgørende. Nedenstående rettevejledning 
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 begrebet konkurrenceevne. 
 

Spørgsmål 1.1 
Forklar, hvordan Danmarks samlede konkurrenceevne ifølge bilag 1 kan forringes, når lønkon-
kurrenceevnen over de 5 år iflg. bilag 2 er forbedret. 
 
Spørgsmålet lægger op til en diskussion af forskellen på lønkonkurrenceevne (bilag 2) og et 
bredere konkurrenceevnebegreb, ofte kaldet den strukturelle konkurrenceevne (bilag 1). Dan-
mark har altså mistet konkurrenceevne på områder som uddannelse, infrastruktur og andre 
vanskeligt kvantificerbare områder, medens den snævrere definerede lønkonkurrenceevne er 
forbedret. 

 
Spørgsmål 1.2 
Giv med udgangspunkt i bilag 2 en analyse af Danmarks lønkonkurrenceevne fra 2010 til 2015. 
Redegør i den forbindelse for begrebet effektiv kronekurs og hvorledes denne påvirker lønkon-
kurrenceevnen.  

 
Danmarks lønkonkurrenceevne er efter bilag 2 forbedret med ca. 4,5 % (akkumuleret tal) i peri-
oden 2010-2015 (delvis prognose). I 2011 var de danske lønstigninger 1 % -point lavere end i 
udlandet, men samlet over perioden er de danske lønninger kun steget en anelse mindre end i 
udlandet på trods af, at lønstigningstakten i Danmark har været lav. Konkurrenceevneforbedrin-
gen kommer altså fra et fald i den effektive kronekurs. I perioden 2010-2012 var der et markant 
fald i den effektive kronekurs, hvilket skyldes en depreciering af EUR og dermed DKK i forhold 
til valutaer uden for EUR-området (f. eks. USD, GBP, SEK). Af besvarelsen skal fremgå, at den 
studerende forstår, at den effektive kronekurs er en sammenvejning af de valutakurser, der be-
tyder mest for den danske udenrigshandel. 

 
I bilag 1 anføres, at lønstigningerne i Danmark har været forholdsvis moderate gennem de sid-
ste 4 år og at de er langt lavere end i perioden op til finanskrisen. 

Spørgsmål 1.3 
Forklar årsagerne til de moderate lønstigninger gennem de sidste 4 år og vis i et diagram for 
løndannelse, hvorledes en økonomisk krise lægger en dæmper på lønudviklingen. 
 
Med udgangspunkt i en model for løndannelsen under fuldkommen konkurrence vises en for-
skydning af efterspørgselskurven mod venstre. Resultatet er lavere løn og beskæftigelse. Mo-
dellen skal forklares. Her vil det være karakterhævende, hvis man diskuterer mangelfuld pris-
dannelse på arbejdsmarkedet, f. eks. langsom tilpasning af lønnen nedad ved fald i efterspørgs-
len (sticky wages). En analyse, der tager udgangspunkt i modellen for monopol og monopson er 
naturligvis også ok, men slet ikke noget krav. 
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Spørgsmål 1.4 
Diskuter, hvilke faktorer, der påvirker arbejdskraftproduktiviteten og dermed lønomkostningerne 
pr. enhed. 
 
Et åbent spørgsmål, der giver mulighed for at diskutere forskellige emner, f. eks. omtalt i pro-
duktivitetskommissionens rapport. Af faktorer der påvirker arbejdsproduktiviteten kan bl.a. næv-
nes uddannelse, erhvervsinvesteringer, graden af konkurrence m.fl. Den studerende skal vise 
forståelse af produktivitetens betydning for konkurrenceevnen. Det vil være karakterforøgende, 
hvis virkningen af øget arbejdsproduktivitet vises i en mikromodel med en forskydning af ud-
budskurven mod højre. En diskussion af produktivitetens betydning for vækst og levestandard 
på lang sigt vil også være karakterforøgende. 
 
 

Spørgsmål 1.5 
Diskuter forskellige økonomisk-politiske tiltag der kan iværksættes for at forbedre Danmarks 
konkurrenceevne. 
 
Det er vigtigt at den studerende forholder sig til de begrænsede muligheder for at gøre noget 
ved lønkonkurrenceevnen direkte. Fastkurspolitikken forhindrer, at man politisk sænker den ef-
fektive kronekurs. Lønstigningstakten kan man ikke direkte blande sig i (indkomstpolitik har ikke 
været praktiseret i mange år). Men med arbejdsmarkedspolitikken kan man indirekte påvirke 
løndannelsen gennem forebyggelse af flaskehalsproblemer. Ellers handler det om at forbedre 
den strukturelle konkurrenceevne. F.eks. forbedring af konkurrenceerhvervenes rammevilkår. 

 
 

Bilag 1 
 
Dansk konkurrenceevne under kraftigt pres 
Berlingske Business, den 24. marts 2014 af Laurits Harmer Lassen (uddrag af artiklen) 
 
Udfordring. Trods de seneste års lave lønstigningstakt mister Danmark fortsat terræn i 
den internationale konkurrence. Det viser to nye indeks fra DI og Dansk Erhverv, der of-
fentliggøres mandag. 
 
Selv om lønstigningerne er lave, og erhvervslivets rammebetingelser fylder stadig mere på den 
politiske dagsorden, går det i den forkerte retning for den danske konkurrenceevne. Danmark er 
nemlig under stigende pres fra mange andre fremadstormende lande, der har rykket sig hurtige-
re end os under de seneste års krise. 
 
Det er konklusionerne i to omfattende undersøgelser, der sammenligner en lang række landes 
konkurrenceevne. Det er erhvervsorganisationerne Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv, der 
står bag de to selvstændige undersøgelser, der når frem til næsten identiske resultater. 
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Langsom lønstigning i mange OECD-lande 
Mange økonomer har ellers hæftet sig ved, at de danske lønninger, der steg kraftigt op gennem 
00erne inden finanskrisen, de seneste fire år har udviklet sig i et langsommere tempo end hos 
vores største samhandelspartnere. 
 
Det betyder isoleret set, at den danske konkurrenceevne bliver bedre. Lønudviklingen er dog 
blot ét ud af mange parametre med betydning for konkurrenceevnen, og det er desuden hoved-
sageligt i de nærmeste nabolande, at man har oplevet markant højere lønstigninger end Dan-
mark de seneste år, fremhæver Dansk Erhvervs adm. direktør, Jens Klarskov. 
 

 
 
Bilag 2 
 
 

     Lønkonkurrenceevne for Danmark i perioden 2010 til 2015 

   
Anm.: Lønomkostningerne omfatter både direkte og indirekte omkostninger. Ændring i relativ løn er 
lig med lønstigningen i udlandet minus lønstigning i Danmark. Ændringen i lønkonkurrenceevnen er 
lig med ændringen i den relative løn minus ændringen i den effektive kronekurs.  
Et negativt tal indebærer en forværring af konkurrenceevnen, mens et positivt tal betyder en forbed-
ring af konkurrenceevnen. 
 
Tallene for 2014 og 2015 er prognosetal. 
 

        Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse, december 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stigning i pct. pr. år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stigning i timelønsomkostninger i 
Danmark 

3,1 1,9 2,5 2,0 2,0 2,2 

Stigning i timelønsomkostninger i 
udlandet 

1,5 2,9 2,7 1,9 2,4 2,4 

Ændring i relativ løn -1,6 1,0 0,2 -0,1 0,4 0,2 

Ændring i effektiv kronekurs -3,6 -0,3 -2,9 1,7 0,7 0,0 

Ændring i lønkonkurrenceevne  2,0 1,3 3,1 -1,8 -0,3 0,2 

Samlet ændring i lønkonkurrenceev-
nen 

2,0 3,3 6,4 4,6 4,3 4,5 
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Opgave 2 
 
Denne opgave omhandler finanspolitik i europæisk perspektiv. 
 

Spørgsmål 2.1 
Forklar forskellen mellem den faktiske offentlige saldo og den strukturelle offentlige saldo og giv 
med udgangspunkt i bilag 3 en forklaring på forskellen mellem udviklingen i den strukturelle 
saldo og den faktiske saldo under højkonjunkturen 2004-2008 og under lavkonjunkturen 2009-
2013. 
 
Den faktiske saldo udviser større udsving end den strukturelle hen over konjunkturcyklen, fordi 
man i den strukturelle saldo har fjernet konjunkturbidraget.  Under højkonjunkturen er der et 
betydeligt positivt konjunkturbidrag, fordi arbejdsløsheden falder under den strukturelle 
ledighed. Når der opstår et strukturelt overskud i højkonjunkturen skyldes det primært en 
stramning af finanspolitikken. Under lavkonjunkturen stiger antallet af konjunkturledige og øger 
dermed det faktiske underskud. Under en lav konjunktur vil den strukturelle saldo ofte blive 
negativ, fordi finanspolitikken lempes. 
 

Spørgsmål 2.2 
Med udgangspunkt i begrebet automatiske stabilisatorer ønskes forklaret, hvorfor de offentlige 
finanser i Danmark normalt er mere konjunkturfølsomme end i en række andre europæiske 
lande. 
 
Høje marginalskatter og et højt niveau for konjunkturafhængige indkomstoverførsler gør de 
offentlige finanser meget følsomme over for ændringer i arbejdsløsheden. På denne måde 
fungerer de offentlige finanser som en effektiv automatisk stabilisator hen over 
konjunkturcyklen. Et konjunkturopsving med faldende arbejdsløshed giver øjeblikkeligt stigende 
skatteindtægter og faldende overførselsindkomster, hvilket dæmper konjunkturopsvinget. Det vil 
være karakterhævende, hvis den studerende skriver, at høje marginalskatter begrænser 
størrelsen af indkomstmultiplikatoren. 
 
I Vækst-og Stabilitetspagten opererer EU med et loft over det faktiske budgetunderskud på 3 
pct. af landets BNP, medens eurolandene i den nye Finanspagt opererer med et loft over det 
strukturelle underskud på 0,5 pct. af BNP. 

Spørgsmål 2.3 
Diskutér fordele og ulemper ved at anvende det strukturelle underskud i stedet for det faktiske 
underskud. 
 
En alvorlig lavkonjunktur kan øge det faktiske underskud til 3 % eller mere og således ikke 
levne plads til en finanspolitisk lempelse efter Vækst- og Stabilitetspagtens regler. Med 
Finanspagtens krav, kan der stadig være plads til en sådan lempelse. Hvis lavkonjunkturen kun 
giver anledning til en stigning i det faktiske underskud til 2 %, vil Finanspagtens krav mindske 
mulighederne for at lempe finanspolitikken. Principielt er det korrekt at fokusere på det 
strukturelle i stedet for det faktiske underskud, da det er udtryk for, at konjunkturbestemte 
underskud accepteres, medens strukturelle underskud forårsaget af en ikke-holdbar bæredygtig 
finanspolitik ikke accepteres. På denne måde kan man styrke tilliden til Eurolandenes 
finanspolitik og dermed sikre en lavere lang rente. Spørgsmålet vil formentlig volde en del 
studerende problemer, og der bør derfor gives point for besvarelser, der kun indeholder mindre 
dele af ovennævnte løsningsforslag.  
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Spanien har siden finanskrisen og gældskrisen i Sydeuropa gennemgået en alvorlig 
lavkonjunktur med negativ økonomisk vækst og en arbejdsløshed, der nu overstiger 25 pct.  I 
bilag 4 ses Spaniens faktiske budgetunderskud for 2012. 

Spørgsmål 2.4 
Vis i et SE/SU diagram med den langsigtede udbudskurve (= potentiel output/nationalindkomst) 
Spaniens nuværende økonomiske situation, og forklar, hvordan den økonomiske situation 
bidrager til det spanske budgetunderskud. 
 
Af diagrammet skal fremgå, at der er et væsentligt recessionsgab (negativt outputgab). Gabet 
er udtryk for, at der i Spanien er et stort antal konjunkturledige, der giver lavere skatteindtægter 
og større overførselsindkomster. Modellen skal forklares. Det vil være karakterhævende, hvis 
den studerende også nævner de store strukturelle problemer i spansk økonomi med et meget 
højt niveau for den strukturelle ledighed. Det vil også være karakterhævende, hvis den 
studerende grafisk eller matematisk viser, hvordan faldende nationalindkomst giver stigende 
budgetunderskud. 
 

Spørgsmål 2.5 
Diskutér, hvilke andre økonomiske politikker eurolandene kan anvende, hvis store 
budgetunderskud og Finanspagten begrænser mulighederne for at lempe finanspolitikken for at 
afhjælpe den nuværende lavkonjunktur. 
 
I den økonomiske politik sondres mellem instrumenter, der påvirker den samlede efterspørgsel 
og det samlede udbud. En lavkonjunktur afhjælpes normalt gennem stimulering af den samlede 
efterspørgsel gennem en ekspansiv finans- og/eller pengepolitik. Den samlede efterspørgsel 
kan også stimuleres gennem devaluering (depreciering af en flydende valuta). Pengepolitikken 
hos eurolandene er fælles, hvilket forhindrer specielt hårdt ramte lande som Spanien i at lempe 
pengepolitikken mere end andre. Den fælles valuta forhindrer naturligvis også enkeltlande i at 
benytte devaluering (depreciering). Men ECB kan lempe pengepolitikken for alle eurolande, 
hvorved EUR-kursen alt andet lige vil falde til gavn for landenes nettoeksport. Her kunne 
sammenlignes med Japans økonomiske politik. Ellers er der udbudspolitik i form af 
strukturpolitik tilbage. Det øger ikke den samlede efterspørgsel på kort sigt og er derfor 
ineffektiv til at korrigere konjunkturforløbet. Men på lang sigt mener mange økonomer, at 
strukturpolitik vil øge den samlede beskæftigelse gennem en forbedring af konkurrenceevnen. 
 

Spørgsmål 2.6 
Diskutér, hvilke negative økonomiske konsekvenser det vil have for Spaniens økonomi, hvis 
ikke det store budgetunderskud bringes under kontrol. I besvarelsen ønskes inddraget det 
internationale kapitalmarkeds tillid, det spanske renteniveau og finansiel crowding-out. 
 

 

Ved gældskrisens start i 2010 så man, hvordan de internationale finansmarkeder blev 
betænkelige ved fortsat at finansiere det spanske budgetunderskud, og der skulle nu indregnes 
en risikopræmie i den spanske rente (10-årig statsobligation). Den stigende rente forværrede 
den spanske lavkonjunktur, da det medførte lavere investeringer og lavere huspriser samt en 
yderligere forværring af de offentlige finanser pga. af højere finansieringsomkostninger på den 
offentlige gæld. Den eneste måde at forhindre denne finansielle crowding-out er at føre en 
holdbar finanspolitik, der formindsker denne risikopræmie. 
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Bilag 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eksamensopgave Akademiuddannelserne (AU) Global Økonomi 
Juni 2014 

 
 Side 8 af 9 

Bilag 4 
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