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1) +YDG�XGWU\NNHU�,6�NXUYHQ"�,OOXVWUHU�NXUYHQ�L�HW��<��U��GLDJUDP��+YLONH�IRUPHU�IRU�¡NRQRPLVN�
SROLWLN�SnYLUNHU�NXUYHQV�SODFHULQJ�L�GLDJUDPPHW"�
 
IS-kurven er kombinationer af rente og indkomst, for hvilke der er ligevægt på varemarked. 
IS-kurven kan, sammen med LM-kurven, illustreres som i figur 10-16 på side 278 i 
Mankiw. Finanspolitik i form af skatteændringer eller ændringer i mængden af offentlige 
køb påvirker IS-kurvens placering i diagrammet (der kræves ingen illustration af dette). 
 

2) +YDG�XGWU\NNHU�/0�NXUYHQ"�,OOXVWUHU�NXUYHQ�L�GLDJUDPPHW�IUD�VS¡UJVPnO�����+YLONH�IRUPHU�
IRU�¡NRQRPLVN�SROLWLN�SnYLUNHU�GHQQH�NXUYHV�SODFHULQJ�L�GLDJUDPPHW"�
 
LM-kurven er kombinationer af rente og indkomst, for hvilke der er ligevægt på 
pengemarked. Pengepolitik i form af ændringer i pengemængden påvirker LM-kurvens 
placering. 
 

3) 6NLWVHU�L�HW�Q\W�,6�/0�GLDJUDP�HIIHNWHQ�DI�HQ�VNDWWHVWLJQLQJ��6DPPHQOLJQ�<�RJ�U�L�
XGJDQJVSXQNWHW�PHG�GLVVHV�QLYHDX�L�GHQ�Q\H�OLJHY JW��
 
Skitsen skal være identisk med figur 11-4 (a) på side 287 i Mankiw. IS-kurven rykker mod 
sydvest, mens LM-kurven forbliver på sin plads. I den nye ligevægt er både indkomst og 
rente lavere end i udgangspunktet. 
 

'HW� DQWDJHV�� DW�1DWLRQDOEDQNHQ� Sn� NRUW� VLJW� ¡QVNHU� DW� IDVWKROGH� UHQWHQ� Sn� GHW� QLYHDX�� GHQ�YDU� L�
XGJDQJVSXQNWHW���
�

4) +YLONHQ�IRUP�IRU�SHQJHSROLWLN�VNDO�1DWLRQDOEDQNHQ�L�Vn�IDOG�I¡UH�VRP�UHDNWLRQ�Sn�
VNDWWHVWLJQLQJHQ"�6NLWVHU�L�,6�/0�GLDJUDPPHW�HIIHNWHQ�DI�HQ�VnGDQ�SHQJHSROLWLN��
6DPPHQOLJQ�<¶V�VW¡UUHOVH�PHG�UHVXOWDWHW�IUD�VS¡UJVPnO����RJ�NRPPHQWHU��
�
Kontraktiv pengepolitik (en reduktion i pengemængden) rykker /0-kurven mod nordvest. 
Dette skal ske i en sådan udstrækning, at /0-kurvens skæring med den nye ,6-kurve 
forekommer netop dér, hvor renten har samme niveau som i udgangspunktet. Figur 11-4 (b) 
illustrerer dette. Konsekvensen er, at produktionen falder yderligere, fordi renten nu ikke 
tillader investeringerne at ændres. 
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$QWDJ��DW�SURGXNWLRQHQ�L�XGJDQJVSXQNWHW�EHIDQGW�VLJ�Sn�VLW�QDWXUOLJH�QLYHDX��< ��
�

5) +YDG�V¡UJHU�IRU��DW�SURGXNWLRQHQ�YHQGHU�WLOEDJH�WLO�VLW�QDWXUOLJH�QLYHDX�Sn�ODQJW�VLJW"�
,OOXVWUHU�ODQJVLJWVOLJHY JWHQ�L�,6�/0�GLDJUDPPHW��
�
På langt sigt indstiller prisniveauet sig, så efterspørgslen, og dermed produktionen, vender 
tilbage til sit naturlige niveau. Da < < < , vil priserne med tiden falde. Dette rykker /0-
kurven mod højre, indtil skæ ringen med den nye ,6-kurve forekommer netop dér, hvor 
produktionen har samme niveau som i udgangspunktet. Illustrationen kan kombinere figur 
11-4 (b) med figur 11-7 (a). 
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)RUNODU�RJ�LOOXVWUHU�KYRUOHGHV�HQ�YLUNVRPKHG��GHU�EHILQGHU�VLJ�Sn�HW�IXOGNRPPHQ�
NRQNXUUHQFHPDUNHG��HIWHUVS¡UJHU�DUEHMGVNUDIW��
 
En virksomhed, der befinder sig på et fuldkommen konkurrencemarked, tager alle priser for givet. 
Derfor opfattes prisen på den vare, virksomheden producerer og sæ lger, 3, samt aflønningen pr. 
enhed arbejdskraft – den nominelle løn – W som eksogene, når der træ ffes beslutning om, hvilken 
arbejdskraftmæ ngde der skal hyres. 
 
Den mer-produktion, en ekstra arbejdskraftenhed giver anledning til (arbejdskraftens 
marginalprodukt), betegnes 03/. Virksomheden efterspørger arbejdskraft indtil 3�Â�03/� �:, dvs. 
indtil væ rdien af en ekstra arbejdskraftenheds produktive indsats, 3�Â�03/, svarer til den 
omkostning, der er forbundet med at ansæ tte denne enhed. Hvis 3�Â�03/�!�:, kan virksomheden 
nemlig øge sin profit ved at hyre flere arbejdere. Er omvendt 3�Â�03/���:, ¡JHU virksomheden 
profitten ved at DIVNHGLJH arbejdskraft. 
 
Alt andet lige forventes arbejdskraftens marginalprodukt at falde, jo mere arbejdskraft der hyres. 
Virksomhedens valg af arbejdskraftmæ ngde kan derfor illustreres som i figur 3-4 på side 51 i 
Mankiw. Med kendskab til pris- og lønniveau kan den mæ ngde arbejdskraft, hvorved 
arbejdskraftens marginalprodukt svarer til reallønnen, aflæ ses på figuren. 
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1) +YDG�PHQHU�PDQ��QnU�PDQ�L�QDWLRQDOUHJQVNDEVVDPPHQK QJ�WDOHU�RP�IRUEUXJ�DI�IDVW�
UHDONDSLWDO" 
 
Hermed refereres til den væ rdiforringelse eller nedslidning af produktionsapparatet, der i 
årets løb forekommer ved frembringelse af nationalproduktet. 

 
2) +YDG�DQJLYHU�GHQ�PDUJLQDOH�IRUEUXJVWLOE¡MHOLJKHG��HQJ��PDUJLQDO�SURSHQVLW\�WR�FRQVXPH�"�

.DQ�GHQ�PDUJLQDOH�IRUEUXJVWLOE¡MHOLJKHG�RYHUVWLJH����IRUNODU�"�
 
Den marginale forbrugstilbøjelighed angiver det merforbrug, en ekstra krones disponibel 



indkomst giver anledning til. Med adgang til lån er der umiddelbart intet til hinder for, at 
den marginale forbrugstilbøjelighed kan overstige 1. 

3) %HVNULY�VDPPHQK QJHQ�PHOOHP�GHQ�nominelle�RJ�GHQ�reale�UHQWH� 
 
Realrenten kan udtrykkes som den nominelle rente fratrukket inflationsraten, dvs. som  
U� �L�±� . Alternativt kan )LVKHUOLJQLQJHQ benyttes, ifølge hvilken den nominelle rente 
skrives som realrenten tillagt inflationsraten, dvs. som L = U + . 
 

4) +YDG�IRUVWnV�YHG�EHJUHEHW�UHDONDVVH��HQJ��UHDO�PRQH\�EDODQFHV�"�
 
Realkassen er et udtryk for pengemæ ngdens købekraft, dvs. antallet af vareenheder der kan 
erhverves med pengemæ ngde 0, når varens pris er 3 pr. enhed.  
Realkassen skrives derfor 0���3. 
 

5) +YDG�XGWU\NNHU�LQGNRPVWHODVWLFLWHWHQ"�+YRUGDQ�IRUWRONHV�KHQKROGVYLV�GHQQHV�IRUWHJQ�RJ�
QXPHULVNH�VW¡UUHOVH"�
 
Indkomstelasticiteten udtrykker den relative (procentvise) æ ndring i efterspørgslen efter en 
given vare ved en relativ (procentvis) æ ndring i indkomsten. Fortegnet er udtryk for, i 
hvilken retning efterspørgslen æ ndres, når indkomsten stiger; den numeriske væ rdi fortæ ller, 
hvor voldsom en efterspørgselsæ ndring der er tale om. Er indkomstelasticiteten større end 1, 
er der per definition tale om et OXNVXVJRGH; indkomstelasticiteter mindre end 1 betyder, at 
der er tale om en OLYVIRUQ¡GHQKHG. Er indkomstelasticiteten negativ, siges varen at væ re 
LQIHUL¡U. 
 

6) +YRUIRU�RJ�KYRUGDQ�DQWDJHV�LQYHVWHULQJHUQH�DW�DIK QJH�DI�UHDOUHQWHQ"�
 
Realrenten udtrykker den reale omkostning ved at lånefinansiere investeringer. Derfor 
antages investeringerne at afhæ nge negativt af realrenten (figur 3-6 på side 56 i Mankiw 
illustrerer sammenhæ ngen). 
 

7) +YDG�PHQHU�PDQ��QnU�PDQ�WDOHU�RP�SHQJHWUDQVPLVVLRQVPHNDQLVPHQ��HQJ��PRQHWDU\�
WUDQVPLVVLRQ�PHFKDQLVP�"�
 
Pengetransmissionsmekanismen er den mekanisme, via hvilken æ ndringer i pengeudbuddet 
påvirker efterspørgselskomponenterne på varemarked. Eksempelvis kan æ ndringer i 
pengeudbuddet i en lukket økonomi påvirke renten og dermed investeringerne, mens 
æ ndringer i pengeudbuddet i en åben økonomi kan påvirke valutakursen og dermed 
nettoeksporten. 
 

8) +YDG�NHQGHWHJQHU�HQ�LQGLIIHUHQVNXUYH��HQJ��LQGLIIHUHQFH�FXUYH�"�
 
En indifferenskurve er en grafisk repræ sentation af de godebundter, forbrugeren opfatter 
som lige tilfredsstillende.  
 

9) +YDG�XGWU\NNHU�GHQ�NODVVLVNH�GLNRWRPL��HQJ��WKH�FODVVLFDO�GLFKRWRP\�"�+YDG�KDU�GHQ�
NODVVLVNH�GLNRWRPL�PHG�SHQJHQHXWUDOLWHW�DW�J¡UH"�
�



Den klassiske dikotomi siger, at nominelle variable ikke påvirke reale variable, hvilket leder 
til påstanden om, at penge er neutrale. 
 

10) +YDG�PHQHU�PDQ��KYLV�PDQ�VLJHU�DW�N¡EHNUDIWVSDULWHWVWHRULHQ��HQJ��SXUFKDVLQJ�SRZHU�
SDULW\��KROGHU"�
 
Købekraftspariteten siger, at ORYHQ�RP�HQ�SULV (det forhold, at ens varer altid koster det 
samme) gæ lder internationalt. Forskelle i indenlandske og udenlandske priser må derfor 
afspejles i valutakursen. 


