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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 12. marts 2014 
                                             Kl. 09.00 – 13.00 
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Opgave 1 
 
Denne opgave omhandler den såkaldte fedtafgift, der blev gennemført pr. 1. oktober 2011 
og afskaffet igen pr. 1. januar 2013. 
I bilag 2 refereres en undersøgelse, der vurderer, hvordan afgiften har påvirket forbruget af 
fødevarer indeholdende fedt. I bilag 3 ses afgiftens betydning for prisen på forskellige 
fedtholdige fødevarer. 
 
Spørgsmål 1.1 
Giv et forslag til beregning af priselasticiteten for smør, og foretag en vurdering af resulta-
tet i forhold til det forventelige. 
 
Spørgsmål 1.2 
Analyser i et prisdannelsesdiagram for fuldkommen konkurrence, hvordan fedtafgiften på 
16 kr. pr. kg fedt må forventes at påvirke pris og mængde på markedet for eksempelvis 
smør. Hvor stor en overvæltningsgrad må der forventes på kort og lang sigt? 
 
Spørgsmål 1.3 
Idet der ses væk fra eventuelle eksternaliteter (eksterne virkninger) analyseres de vel-
færdsmæssige (samfundsøkonomiske) konsekvenser af afgiften på følgende områder: 

• Forbrugeroverskud 
• Producentoverskud 
• Afgiftsprovenue 
• Dødvægtstab 

Spørgsmål 1.4 
Hvilke betænkeligheder kan man - ud fra en eksternalitetsbetragtning - have ved en af-
skaffelse af fedtafgiften? Redegør for nogle argumenter for afskaffelsen af afgiften på 
trods af disse betænkeligheder.  
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Bilag 1. 

Fedtafgift 

Fedtafgift er en punktafgift på mættet fedt i fødevarer, som den daværende VK-regering indførte 
som led i Forårspakke 2.0, der blev vedtaget med Dansk Folkeparti i marts 2009. Afgiften trådte i 
kraft 1. oktober 2011 og udgør 16 kr. pr. kg. mættet fedt i fødevaren. Som led i SRSF-regeringens 
aftale om finansloven for 2013 med Enhedslisten afskaffes afgiften pr. 1. januar 2013.[1] 

Fedtafgiften opkræves i første omgang af producenter og importører af de afgiftspligtige varer, 
men afgiften har medført højere priser på eksempelvis kød og mejeriprodukter. En undersøgelse 
fra Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet har påvist, at det fik forbruget af føde-
varerne til at falde markant i sidste del af 2011.[2] 

Afgiften blev foreslået af Forebyggelseskommissionen i 2009, som beregnede, at en afgift på mæt-
tet fedt (på 20 kr. pr. kg) efter 10 års virkning vil have forlænget danskernes gennemsnitslevealder 
med 5,5 dag. Selv om den faktiske afgift blev lavere, var kritikken af den lige fra indførelsen mas-
siv. Dels viste den sig at være en stor administrativ byrde for virksomhederne, dels var den mis-
tænkt for at øge grænsehandlen. Endelig blev den kritiseret for at have en social slagside. Således 
viste beregninger fra Landbrug & Fødevarer, at enlige mødre med børn rammes forholdsvist hår-
dere af afgiften end familier med to voksne og to børn.[3] 

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Fedtafgift 

 

 
Bilag 2 

Ny undersøgelse: Fedtafgiften virkede 
 
Toppolitikere i regeringspartierne har meldt ud, at de ikke længere tror på effekten af afgif-
ter på fødevarer. Nu viser en undersøgelse, at danskernes forbrug af smør er faldet med 
10 til 20 procent efter indførelsen af fedtafgiften, som regeringen og Enhedslisten vil af-
skaffe, blot et år efter dens indførelse 10. november 2012 
Netop som regeringen og Enhedslisten som led i finanslovsforhandlingerne har besluttet at fjerne 
fedtafgiften, viser den første videnskabelige undersøgelse på området, at den omdiskuterede afgift 
ser ud til at virke efter hensigten. Ifølge den endnu upublicerede undersøgelse er forbruget af 
smør, margarine og olie således faldet med 10-20 procent i de sidste tre måneder af 2011, efter 
afgiften blev indført 1. oktober 2011, sammenlignet med de samme måneder de to foregående år. 
Ifølge lektor på Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet, Jørgen Dejgård Jensen, 
der er ekspert i afgifter på fødevarer og en af forskerne bag undersøgelsen, ser der ud til at være 
en klar sammenhæng mellem prisstigningen på fedt og faldet i forbruget. 
»Der er en tydelig effekt, og det er der for så vidt ikke noget overraskende i. Det er grundlæggende 
økonomi, at forbruget falder, når prisen stiger,« siger Jørgen Dejgård Jensen. 
 

Kilde: http://www.information.dk/316616 

 

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Punktafgift
http://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%A6ttet_fedt
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http://da.wikipedia.org/wiki/1._oktober
http://da.wikipedia.org/wiki/2011
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http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Gennemsnitslevealder&action=edit&redlink=1
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Bilag 3 
 
Eksempler på fedtafgiftens påvirkning af priser 
 
Vare  Priseks. i dag  Pris med fedtafgift  Prisstigning  

Piskefløde, 250 ml.  8,50 kr.  9,60 kr.  12,8 %  

Dansk smør, 250 gr.  15,50 kr.  17,80 kr.  14,6 %  

Kærgården mv., 250 
gr.  13,95 kr.  15,70 kr.  12,4 %  

Solsikkeolie  12,95 kr.  14,70 kr.  13,8 %  

Majsolie  15,00 kr.  17,00 kr.  13,2 %  

Olivenolie  39,95 kr.  41,20 kr.  5,8 %  

 
Kilde: http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/tjekmad/ECE1110324/saa-dyr-bliver-din-mad-
med-fedtskatten/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/tjekmad/ECE1110324/saa-dyr-bliver-din-mad-med-fedtskatten/
http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/tjekmad/ECE1110324/saa-dyr-bliver-din-mad-med-fedtskatten/
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Opgave 2 
 
Denne opgave omhandler pengepolitisk teori samt pengepolitikken i nogle lande efter 
2008. 
 
Spørgsmål 2.1 
Med udgangspunkt i bilag 4 ønskes en kort redegørelse for den pengepolitiske transmissi-
onsmekanisme. Redegør i denne forbindelse for, hvorledes en lempelig pengepolitik for-
planter sig til samfundsøkonomien i en åben økonomi med flydende valutakurser.  
 
 
Spørgsmål 2.2 
Ligeledes med udgangspunkt i bilag 4 ønskes en diskussion af pengepolitikkens be-
grænsninger, når renten nærmer sig 0-grænsen. 
 
 
Spørgsmål 2.3 
Danmarks Nationalbank har siden 25. januar 2013 haft en negativ rente på indskudsbevi-
ser på 0,10. Hvad kan forklare denne politik?  
 
 
 
Den Amerikanske Centralbank (FED) og Den Europæiske Centralbank (ECB) har i flere år 
anvendt kvantitative pengepolitiske lempelser via opkøb af obligationer  
 
Spørgsmål 2.4 
Diskutér hvilke formål centralbankerne FED og ECB kan have med den form for pengepo-
litik og diskutér hvilke positive og negative effekter denne form for kvantitative lempelser 
kan have. 
 
 
Spørgsmål 2.5 
Forklar, hvilke begrundelser ECB kan have for en gang i fremtiden at stramme pengepoli-
tikken. Diskutér herunder hvilken betydning det har for ECB’s pengepolitik, at Eurozonen 
både består af lande med stærke og svage økonomier.  
Diskutér afslutningsvis hvorledes en pengepolitisk stramning i Eurozonen vil påvirke Dan-
marks Nationalbanks pengepolitik. 
 
 
Spørgsmål 2.6 
Analyser ved hjælp af et SE/SU-diagram de samfunds økonomiske konsekvenser af en 
fremtidig pengepolitisk stramning. 
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Bilag 4 
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Kilde: Dansk Økonomi – Efterår 2013, kapitel 1.4 (Uddrag)  
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