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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 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. 
 
Ved et produkts priselasticitet forstås hvor mange pct. mængden ændres når prisen 
ændres med 1 pct. Priselasticiteten udregnes derfor ved at dividere den procentvise 
mængdeændring med den procentvise prisændring. I bilag 2 er anført at forbruget 
af smør er faldet med 10 til 20 pct., dvs. 15 pct. i gennemsnit. I bilag 3 anføres, at 
smørprisen er steget med 14,6 pct. Priselasticiteten kan derfor udregnes til -15/14,6 
= -1,03. Andre beregninger end den anførte kan også accepteres. 
 
En priselasticitet på omkring 1 må formodes at være forventelig. For en mere ela-
stisk efterspørgsel taler, at produktet er nemt at substituere med mere fedtfattige 
produkter, men modsat trækker at mange nok opfatter produktet som en nødven-
dighedsvare, Budgetandelen er forholdsvis begrænset, hvilket også taler for en me-
re elastisk efterspørgsel. 
 

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? 
 
Her tegnes et udbuds-/efterspørgselsdiagram for smør, hvor efterspørgselskurven 
for smør tegnes neutralelastisk (jf. spørgsmål 1.1). Afgiften forskyder udbudskurven 
opad og prisen stiger, mens mængden falder. Hvis udbudskurven også tegnes neu-
tralelastisk vil overvæltningsgraden blive på 50 %, dvs. afgiften deles ligeligt mellem 
producenterne og forbrugerne. Ved den samme udbudselasticitet vil overvælt-
ningsgraden afhænge af efterspørgselselasticiteten. Jo lavere efterspørgselselasti-
citet des højere overvæltningsgrad.  
 
På længere sigt kan det tænkes, at priselasticiteten for smør vil være højere end 1 
og overvæltningsgraden på forbrugerne vil derfor blive lavere. Omvendt vil over-
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væltningsgraden kunne være højere på lang sigt, hvis der er stærk konkurrence på 
markedet. Der vil så ikke være nogen overnormal profit til at betale afgiften og de 
svageste virksomheder vil forlade markedet og markedsprisen vil stige indtil over-
væltningsgraden er 100 %. 
 
 

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 

 

Analysen gennemføres lettest ud fra en grafisk betragtning med et udbuds-

/efterspørgselsdiagram og der ses bort fra eventuelle eksternaliteter forbundet med 

forbruget af fedt. Afgiften på fedt forskyder udbudskurven opad og prisen vil stige, 

mens den forbrugte mængde vil falde. Forbrugeroverskuddet og producentover-

skuddet falder, mens afgiftsprovenuet stiger. Faldet i forbrugeroverskuddet og pro-

ducentoverskuddet er dog større end stigningen i afgiftsprovenuet og der vil derfor 

opstå et dødvægtstab ved indførelsen af fedtafgiften. 

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. 
 
Forbruget af fedt kan have sundhedsskadelige konsekvenser. Der vil således være 
tale om en negativ eksternalitet forbundet med forbruget af fedt. Hvis der er negati-
ve eksternaliteter vil en fedtafgift netop kunne reducere velfærdstabet og afskaffel-
sen af fedtafgiften vil derfor påføre samfundet et velfærdstab idet forbruget af fedt 
bliver for højt. Afskaffelsen af fedtafgiften vil derfor være betænkelig ud fra en 
sundheds- og velfærdsmæssig betragtning. 
 
Årsagen til at fedtafgiften alligevel afskaffes skyldes hensynet til grænsehandlen og 
at fedtafgiften har vist sig at være vanskelig og kortbart for virksomhederne at ad-
ministrere og derfor belaster danske virksomheders konkurrenceevne. Endelig viste 
fedtafgiften sig også at have en social slagside idet fedtafgiften rammer de laveste 
indkomster kraftigst. 
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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
http://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8devare
http://da.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Anders_Fogh_Rasmussen_III
http://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_Folkeparti
http://da.wikipedia.org/wiki/1._oktober
http://da.wikipedia.org/wiki/2011
http://da.wikipedia.org/wiki/SRSF-regeringen
http://da.wikipedia.org/wiki/Enhedslisten
http://da.wikipedia.org/wiki/Fedtafgift#cite_note-1
http://da.wikipedia.org/wiki/Fedtafgift#cite_note-2
http://da.wikipedia.org/wiki/Forebyggelseskommissionen
http://da.wikipedia.org/wiki/2009
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Gennemsnitslevealder&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Fedtafgift#cite_note-3
http://da.wikipedia.org/wiki/Fedtafgift
http://www.information.dk/316616
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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. 
 
Den pengepolitiske transmissionsmekanisme består i at ændringer i den korte rente 
påvirker den lange rente og dermed investeringsaktiviteten og forbruget. Ændringer 
i investeringer og forbrug vil påvirke efterspørgslen og dermed den samfundsøko-
nomiske aktivitet. Den lavere rente medfører desuden positive formuegevinster via 
boligpriser og aktiekurser, hvilket medfører lavere privat opsparing og højere privat-
forbrug. 
 
 
En lempelig pengepolitik i form af en nedsættelse af de pengepolitiske renter og en 
likviditetsudvidelse vil give et generelt rentefald, hvorved investeringer og forbrug 
vil stige. Dertil kommer, at et rentefald i en åben økonomi med flydende valutakurser 
vil give en depreciering af landets valuta, hvorved konkurrenceevnen vil forbedres, 
hvilket vil give en stigning i eksporten. Sammen med stigningen i investeringsaktivi-
teten og forbruget vil efterspørgslen stige og dermed også nationalindkomsten. 
Pengepolitik er således særdeles effektiv under flydende kurser. Svaret på spørgs-
målet kan evt. suppleres med et Keynes-diagram, et IS/LM-diagram eller et SE/SU-
diagram.  
 
 

Spørgsmål 2.2 
Ligeledes med udgangspunkt i bilag 4 ønskes en diskussion af pengepolitikkens be-
grænsninger, når renten nærmer sig 0-grænsen. 
 
Da en investor altid kan holde sine midler i rede penge kan renten normalt ikke 
komme under 0-grænsen og når centralbankerne har sat sine rentesatser ned tæt på 
0-grænsen er der således ikke mulighed for yderligere at nedsætte renten for på 
denne måde at øge efterspørgslen i samfundet. Pengepolitikken har derfor en kraf-
tig begrænsning når renten i forvejen ligger tæt på 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?  
 
At renten på indskudsbeviser hos Danmarks Nationalbank er negativ skyldes den 
danske fastkurspolitik overfor euroen. Igennem 2013 har den danske krone været 
stærk overfor euroen og Danmarks Nationalbank har været tvunget til at holde et 
negativt rentespænd overfor eurorenten. I takt med at Den Europæiske Centralbank 
gennem 2013 har sænket renten har den danske Nationalbank været tvunget til også 
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at sænke sine rentesatser og endda så meget, at renten på indskudsbeviser har væ-
ret negativ om end kun meget beskedent. At renten i det hele taget er negativ skyl-
des, at der er et maksimum for, hvor meget bankerne må indskyde på deres folio-
konto i Nationalbanken. 
 
 
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. 
 
Udover at sænke de pengepolitiske rentesatser har centralbankerne anvendt kvanti-
tative lempelser i form af opkøb af obligationer. Ved opkøb af obligationer stiger 
kurserne på obligationer og dermed falder den lange rente. I den gode besvarelse 
kan anføres, at den horisontale rentestruktur herved bliver mindre stejl. Den positi-
ve effekt af en sådan kvantitativ lempelse er således at renten falder, hvilket vil sti-
mulere den økonomiske aktivitet. 
 
De negative effekter af kvantitative lempelser kan være at den lavere rente kan være 
medvirkende til at drive boligpriserne i vejret og skabe en fornyet boligboble og evt. 
medvirke til at aktiekurserne stiger til et uholdbart niveau. 
ECBs opkøb af Eurolandenes statsobligationer kan føre til svækket incitament til 
budgetdisciplin, såkaldt ”moral hazard”.  
 

 
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. Diskuter afslutningsvis, hvorledes 
en pengepolitisk stramning i Eurozonen vil påvirke Danmarks Nationalbanks pengepolitik 
 
ECB har som pengepolitisk målsætning prisstabilitet, dvs. en inflationsrate tæt på, 
men under 2 pct. på mellemlang sigt. Hvis den økonomiske vækst bliver så kraftig at 
inflationen i Eurozonen nærmer sig de 2 pct. vil ECB stramme pengepolitikken gen-
nem renteforhøjelser.  
 
Da Eurozonen består af en række lande med forskellig økonomisk udvikling og 
styrke kan der være problemer forbundet med at føre en fælles pengepolitik for alle 
eurolande under ét. For lande med en høj vækst kan det være hensigtsmæssigt at 
renten sættes op for at undgå en overophedning af deres økonomi, mens en rente-
forhøjelse for lande med lav vækst vil begrænse væksten yderligere.  
 
Da Danmark fører fastkurspolitik overfor euroen, vil en pengepolitisk stramning i 
Eurozonen blive fulgt op af en tilsvarende pengepolitisk stramning i Danmark. 
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Spørgsmål 2.6 
Analyser ved hjælp af et SE/SU-diagram de samfunds økonomiske konsekvenser af en 
fremtidig pengepolitisk stramning. 
 
Her anvendes naturligvis et SE/SU-diagram til at vise virkningen på nationalindkom-
sten og inflationen af en pengepolitisk stramning. I diagrammet forskydes SE-
kurven mod venstre og det vil fremgå, at nationalindkomsten falder og at inflationen 
samtidig reduceres. Såfremt pengepolitikken doseres korrekt kan et positive out-
putgab fjernes. 
 

Bilag 4 
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Kilde: Dansk Økonomi – Efterår 2013, kapitel 1.4 (Uddrag)  


