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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 IS-kurvens placering i diagrammet? 

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

for økonomisk politik påvirker LM-kurvens placering i diagrammet? 

3) Undersøg ved hjælp af diagrammet, hvilken effekt en skattelettelse har på henholdsvis 

produktion, renten, investeringerne og det private forbrug. 

4) Beskriv den multiplikator-effekt, som skattelettelsen giver anledning til. 

Antag, at Nationalbanken har en målsætning om at holde investeringsniveauet fast. 

5) Hvilken form for pengepolitik skal Nationalbanken i så fald føre i tilfælde af en 

skattelettelse? Skitser effekten af skattelettelsen under de nye forudsætninger. Sammenlign 

med resultatet fra spørgsmål 3). Kommenter. 

%��)LVKHUV�LQWHUWHPSRUDOH�IRUEUXJVYDOJ������ 
Forklar, gerne ved brug af illustration, hvorfor forbrugeren i Fishers intertemporale 

forbrugsvalgsmodel opnår det mest hensigtsmæssige forbrug, der hvor 

U056 +=1  
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Der ønskes en NRUW og SU FLV besvarelse (med NRUW menes at spørgsmålet bør besvares på 1-10 linier 

plus en eventuel illustration). Alle underspørgsmål væ gter lige meget. 

 

1) Forklar begrebet realkasse (eng: real money balances). 

2) Hvad afgør omfanget af en forbrugers budgetmæ ngde (eng: budget set)? Motiver svaret. 

3) Hvad menes der med, at en størrelse i nationalregnskabet er imputeret? 

4) Hvad skyldes en eventuel forskel mellem den nominelle rente og den reale? 

5) Hvad taler man om, når man anvender begrebet perfekt kapitalmobilitet? 

6) Er udbud lig efterspørgsel på et marked, hvor staten fastsæ tter en maksimalpris, der 

overstiger ligevæ gtsprisen. Motiver svaret. 

7) Hvad udtrykker den marginale forbrugstilbøjelighed (eng: marginal propensity to consume)? 

Kan den marginale forbrugstilbøjelighed overstige 1 (forklar)? 

8) Hvad menes der (i Mankiw) med, at produktionen befinder sig på sit naturlige niveau? 

9) Hvorfor og hvordan antages den udvidede pengeefterspørgselsfunktion at afhæ nge af 

indkomst og rente? 

10) Angiv definitionen på krydspriselasticitet. Hvilket fortegn har normalt krydspriselasticiteten 

for en substitutionsvare (forklar)? 


