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Ved bedømmelsen lægges vægt på, at besvarelsen viser en tydelig forståelse for økonomisk teori. 

Beregninger og figurer skal ledsages af forklarende tekst, helst kort og præcis. 

 

1) Opstil IS/LM-modellen for en åben økonomi (kaldet Mundell-Fleming modellen). Hvordan 

er IS*-kurven udledt? Hvad bestemmer LM*-kurvens placering? 

2) Betragt en lille åben økonomi under flydende valutakurser. Forklar og illustrer hvilken type 

økonomisk politik der er bedst til at øge output: ekspansiv finanspolitik eller ekspansiv 

pengepolitik. 

3) Vis hvordan vi kan bruge Mundell-Fleming modellen til at udlede AD-kurven for den lille 

åbne økonomi- 

4) Forklar NRUW�RJ�REMHNWLYW hvilke økonomiske fordele og ulemper det vil have for Danmark at 

tilslutte sig euroen. 
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Ved bedømmelsen lægges vægt på, at besvarelsen viser en tydelig forståelse for økonomisk teori. 

Beregninger og figurer skal ledsages af forklarende tekst, helst kort og præcis. 

 

1) Opstil en 2-periode model der viser forbrugerens intertemporale forbrugsvalg. 

2) Hvorledes påvirkes forbrugerens valg hvis renten stiger? 



3) Forklar forskelle og ligheder mellem GHQ�SHUPDQHQWH�LQGNRPVWK\SRWHVH og 

OLYVO¡EVK\SRWHVHQ. 
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Nedenstående spørgsmål ønskes besvaret NRUW og SU FLVW (med NRUW menes at spørgsmålet bør 

besvares på 1-5 linier plus en eventuel illustration). Alle underspørgsmål væ gter lige meget. 

 

1) Hvordan er sammenhæ ngen mellem realrenten og opsparingen? Illustrer. 

2) Hvordan forklarer man at (egen)priselasticiteten på økologisk sødmæ lk f.eks. er –2, men 

priselasticiteten på sødmæ lk generelt er -½? 

3) Hvad er forskellen på Bruttofaktorindkomst (BFI) og Bruttonationalproduktet (BNP)? 

4) Opstil og giv en kort forklaring på NYDQWLWHWVWHRULHQ. 

5) Hvad forstås ved GHPDQG�SXOO inflation? 

6) Hvad kendetegner et marked med IXOGNRPPHQ�NRQNXUUHQFH? 

7) Benzinprisen er 9 kroner per liter, og Mogens køber 100 liter per måned. Hvis priser stiger 

til 12 kroner per liter, hvor meget køber Mogens så, hvis priselasticiteten på benzin er  

–0,25? 

8)  Forklar konflikten på arbejdsmarkedet mellem LQVLGHUH og RXWVLGHUH. 

9) Næ vn mindst to omkostninger ved en forventet og stabil inflation. 

10) Hvad er forskelle på en nominel og en real valutakurs? 


