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Alle spørgsmål ønskes besvaret. Opgaverne giver et antal point svarende til tallet i parentes. Ved 

bedømmelsen lægges vægt på, at besvarelsen viser tydelig forståelse for økonomisk teori. 
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1) Hvad udtrykker IS-kurven? Illustrer kurven i et (<, U)-diagram. Hvilke former for 

økonomisk politik påvirker kurvens placering i diagrammet? 

2) Hvad udtrykker LM-kurven? Illustrer kurven i diagrammet fra spørgsmål 1). Hvilke former 

for økonomisk politik påvirker denne kurves placering i diagrammet? 

3) Skitser i et nyt IS-LM-diagram effekten af en skattestigning. Sammenlign < og U i 

udgangspunktet med disses niveau i den nye ligevægt. 

Det antages, at Nationalbanken på kort sigt ønsker at fastholde renten på det niveau, den var i 

udgangspunktet.  

4) Hvilken form for pengepolitik skal Nationalbanken i så fald føre som reaktion på 

skattestigningen? Skitser i IS-LM-diagrammet effekten af en sådan pengepolitik. 

Sammenlign <’s størrelse med resultatet fra spørgsmål 3) og kommenter. 

Antag, at produktionen i udgangspunktet befandt sig på sit naturlige niveau, < . 

5) Hvad sørger for, at produktionen vender tilbage til sit naturlige niveau på langt sigt? Illustrer 

langsigtsligevægten i IS-LM-diagrammet. 
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Forklar og illustrer hvorledes en virksomhed, der befinder sig på et fuldkommen 

konkurrencemarked, efterspørger arbejdskraft. 
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Nedenstående spørgsmål ønskes besvaret NRUW og SU FLVW (med NRUW menes at spørgsmålet bør 

besvares på 1-10 linier plus en eventuel illustration). Alle underspørgsmål væ gter lige meget. 

 

1) Hvad mener man, når man i nationalregnskabssammenhæ ng taler om forbrug af fast 

realkapital? 

2) Hvad angiver den marginale forbrugstilbøjelighed (eng: marginal propensity to consume)? 

Kan den marginale forbrugstilbøjelighed overstige 1 (forklar)? 

3) Beskriv sammenhæ ngen mellem den QRPLQHOOH og den reale UHQWH. 
4) Hvad forstås ved begrebet realkasse (eng: real money balances)? 

5) Hvad udtrykker indkomstelasticiteten? Hvordan fortolkes henholdsvis dennes fortegn og 

numeriske størrelse? 

6) Hvorfor og hvordan antages investeringerne at afhæ nge af realrenten? 

7) Hvad mener man, når man taler om pengetransmissionsmekanismen (eng: monetary 

transmission mechanism)? 

8) Hvad kendetegner en indifferenskurve (eng: indifference curve)? 

9) Hvad udtrykker den klassiske dikotomi (eng: the classical dichotomy)? Hvad har den 

klassiske dikotomi med pengeneutralitet at gøre? 

10) Hvad mener man, hvis man siger at købekraftsparitetsteorien (eng: purchasing-power parity) 

holder? 


