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

 

2SJDYH����,6�/0�PRGHOOHQ������ 
(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 præcist) 
 
Betragt følgende model for varemarkedet: 
1a) *,&( ++=  
1b) ( )7<ED& −+=  
1c) ,, =  
1d) (< =  
 
Eksogene: ,7* ,,  Endogene: <,&( ,,,  Parametre: ED,  
 
hvor D>0 og 0<E<1. ( er ønsket efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser, & er privat forbrug, , er 
investeringsefterspørgsel, * er offentlig forbrugsefterspørgsel, 7 er skatter, < er den faktiske 
produktion af varer og tjenester. 
 
Spørgsmål (1.1) Beskriv kort hver af modellens relationer. 
Spørgsmål (1.2) Vis at den ønskede efterspørgsel efter varer og tjenester kan skrives 
 ( ) *,7<ED( ++−+= . 

Vis Keynes’ kryds i et diagram, hvor < tegnes ud ad 1. aksen og ( tegnes ud ad 
2. aksen. Giv en fortolkning af diagrammet. 

Spørgsmål (1.3) Beskriv konsekvensen for produktionen, <, af en ekspansiv finanspolitik i form 

af en stigning i *. Beregn G*
G<

. 

 G*
G<

 kaldes også indkomstmultiplikatoren. Hvor stor er 

indkomstmultiplikatoren, hvis E = 0,5. E kaldes også den marginale 
forbrugskvote. Giv en fortolkning af den marginale forbrugskvotes betydning 
for indkomstmultiplikatoren. 

Spørgsmål (1.4) Antag nu at ligning (1c) erstattes med: 
 1c*) IUH, −=  
 hvor U er realrenten, H og I er parametre, H>0 og I>0. Vis ligningen i et diagram, 

hvor , tegnes ud ad 1. aksen og U tegnes ud ad 2. aksen. Kommenter 
hældningen. 



Spørgsmål (1.5) Illustrer, hvordan IS-kurven udledes af Keynes’ kryds samt af diagrammet for 
investeringsefterspørgslen. 

Spørgsmål (1.6) Antag nu at pengemarkedet er beskrevet ved ligningen: 
 1e) KUJ<30 −=/  
 hvor 0 og 3  er eksogene variable, der angiver henholdsvis pengemæ ngden 

og prisniveauet. J og K er parametre, hvor J>0 og K>0. Fortolk ligningen. 
 Vis, at IS-kurven og LM-kurven kan skrives: 

 IS: ( )[ ]E<*H7EDIU −−++−= 1
1

 

 LM: 3
0

K
L<K

JU −=  

Spørgsmål (1.7) Illustrer IS-LM-modellen i et diagram, hvor < tegnes ud ad 1. aksen og U tegnes 
ud ad 2. aksen. Brug enten diagrammet eller den matematiske model til at 
analysere konsekvenserne af en stigning i det offentlige forbrug, *. Fortolk 
resultatet. 

 
 
2SJDYH����3U IHUHQFHU������ 
Illustrer hvordan indifferenskurverne ser ud for goder, der er perfekte substitutter. Illustrer derefter 
hvordan indifferenskurverne ser ud for goder, der er perfekte komplementer. Fortolk de to figurer. 
 
2SJDYH����.RUWH�VS¡UJVPnO������ 
Der ønskes en kort og præ cis besvarelse (med kort menes, at spørgsmål bør besvares på 1-10 linier 
plus eventuel illustration). Alle spørgsmål væ gter lige meget. 
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