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Opgave 1 (Mankiw kapitel 10): 

Betragt følgende variant af det keynesianske kryds: 

(1) *,&( ++=  

(2) ( )7<& −⋅+= βα   

(3) ,, =  

(4) (< =  

Det gælder, at ��  > 0. 

 

a) Identificer de endogene variable i modellen. 

b) Fortolk ligning (2). Hvad angiver størrelserne  og ? Normalt antages, at  < 1. Forklar 

rimeligheden i denne antagelse. 

c) Indsæt ligning (2) og (3) i ligning (1).  

d) Indtegn den nu fremkomne ligning og ligning (4) i et (<, () – diagram. Indtegn ligevægten. 

e) Forklar hvilken mekanisme der sørger for ligevægt. 

f) Vis, at ligevægtsindkomsten kan skrives som 
β

βα
−

++⋅−=
1

*,7< . 

g) Udregn effekten af finanspolitik, G*
G<

. Hvad kan vi sige om de kvantitative effekter, hvis vi gør 

den nævnte antagelse om at  < 1?  

h) Beskriv hvilken mekanisme der leder til den nye ligevægt. 

i) Lav den tilsvarende udregning for effekten af skattepolitik, 7G
G<

. 

 

Opgave 2 (Mankiw kapitel 10 og 111): 

Betragt følgende økonomiske model: 

(1) < = & + , + * 

(2) ( )7<&& −=   

(3) ** =  
                                                
1 Det vil væ re en fordel at have stiftet bekendtskab med de første sider i kapitel 11 for at løse de sidste spørgsmål i 
denne opgave. 



Økonomi for geografer 
Opgaver uge 41 

Erik Bennike 

(4) ( )U,, =  

(5) /3
0 =  

(6) ( )U<// ,=  

Det gæ lder, at 
( )
( )

( ) ( ) ( )
0
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,0

,
,0,0 <><>
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−
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U<G/
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UG,

7<G
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. 

 

a) Identificer de endogene variable i modellen. 

b) Beskriv ligningerne (5) og (6). 

c) Udled IS-kurven. Hvad angiver IS-kurven.  

d) Indtegn IS-kurven i et (<, U) – diagram. Giv en fortolkning af IS-kurvens negative hæ ldning. 

e) Udled LM-kurven. Hvad angiver LM-kurven. 

f) Indtegn LM-kurven i samme diagram som IS-kurven. Giv en fortolkning af LM-kurvens 

positive hæ ldning. 

g) Indtegn ligevæ gten i figuren. Hvilke(t) marked(er) er i ligevæ gt i dette punkt? 

h) Hvordan virker ekspansiv finanspolitik i denne model? (Husk at tage højde for effekter på 

alle markeder). 

i) Hvordan virker ekspansiv pengepolitik i denne model? 

 

 

(NVWUDRSJDYH��GHU�LNNH�JHQQHPJnV�WLO�WLPHUQH��PHQ�VRP�HU�YHOHJQHW�WLO�VHOYVWXGLXP�RJ�
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Opgave 3 – Eksamensopgave 2003-II opgave 1 (50% af en eksamensopgave): 

Betragt følgende model for varemarkedet: 

1a) *,&( ++=  

1b) ( )7<ED& −+=  

1c) ,, =  

1d) (< =  

 

Eksogene: ,7* ,,  Endogene: <,&( ,,,  Parametre: ED,  
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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 

hæ ldningen. 

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
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 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. 


