
Side 1/23 
 

Indhold: 
Del 1 (varemarkedet) ......................................................................................................................................... 1 

Del 2 (varemarkedet fortsat) ............................................................................................................................. 5 

Del 3 (udledning af IS-kurven) ........................................................................................................................... 6 

Del 4 (Pengemarkedet) ...................................................................................................................................... 8 

Del 5 (Udledning af LM-kurven) ...................................................................................................................... 10 

Del 6 (IS-LM modellen) .................................................................................................................................... 11 

Del 7 (AS-kurven) ............................................................................................................................................. 14 

Del 8 (AD kurven) ............................................................................................................................................. 17 

Del 9 (AS-AD modellen) ................................................................................................................................... 19 

Multiple Choice: .............................................................................................................................................. 23 

 

 

Del 1 (varemarkedet) 
Vi betragter varemarkedet I en lukket økonomi. Efterspørgselssiden er givet ved følgende relationer: 

 Z=C+I+G 

 C=C0+C1((1-t) Y-T0) 

Opg. 1 Forklar forbrugsfunktionens udseende. Hvorfor tegner man Z-funktionen sammen med en 45-

graders linje? Hvordan Påvirker stigningen i henholdsvis C0,C1 og T forbruget? 

Der tegnes en 45-graders linje, fordi ligevægtsbetingelsen på varemarkedet er lig Y=Z, dvs. udbud = 

efterspørgsel. 
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Opg. 9. Baseret på dine svar til de foregående spørgsmål, hvilken type finanspolitik vil du da anbefale 

regeringen at føre? Kunne der være argumenter, der trækker i den modsatte retning, som modellen ikke 

tager højde for? 

Da begge scenarier har samme effekt på statsbudgettet, vil jeg anbefale at øge det offentlige forbrug, da 

det giver størst ændring i Y (mere effektiv). 

 Fordelingsargumenter kan dog tale for en ændring i T. 

Del 2 (varemarkedet fortsat) 
Vi betragter igen modellen fra del 1, men nu erstattes de eksogene investeringer med følgende 

investeringsfunktion: 

I=a*Y-b*i 

i er renten, som indtil videre er eksogen, og a og b er positive parametre. 

Opg. 1 Forklar investeringsfunktionernes udseende og overvej om det er en rimelig modellering af 

investeringerne. 

Som det kan ses er der en positiv sammenhæng mellem investeringer og indkomsten og negativ 

sammenhæng med renten. 

 Giver god mening, høj indkomst -> flere investeringer 

 Høj rente -> dyrere at låne -> færre investeringer 

 

Opg. 2 Find det nye ligevægtsudtryk for Y. 

Lad a=0,2, b=12 og I = 5 (som det kan ses er renten her et tal, og dermed eksogen) 

Y=Z 

Y=C+I+G 

Y=C0+C1*((1-t) Y-T0) +aY-Bi+G       𝑌 =
1

1−𝑐1(1−𝑡)−𝑎
∗ (𝐶0 − 𝑐1𝑇0 − 𝐵𝑖 + 𝐺) 

Tal indsættes og resultatet bliver Y=1785,71 

Offentlige forbrug: 

S0=T-G=T0+tY-G 

S0=-150-0.4*1785,71-650 

S0=-85,71 

 

Opg. 4 Gentag eksperimentet med den ekspansive finanspolitik fra spørgsmål 5 i del 1, og sammenlign 

sammenlign dine resultater. Sammenlign også effekterne på det offentlige overskud, S0. 

G↑ med 100 
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𝑌 ↑→ 𝑀𝑑 ↑→ 𝑀𝑑 > 𝑀𝑠 (Overefterspørgsel efter penge – fortsætter indtil MS=MD) 

 

Del 5 (Udledning af LM-kurven) 
Følgende er oplyst for pengemarkedet i en lukket økonomi: 

Det reale pengeudbud:  
𝑀𝑠

𝑃
=

𝑀𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
 

Den reale pengeefterspørgsel 
𝑀𝐷

𝑃
=  

𝑀𝑜𝑛𝑒𝑦 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
 = 𝐿(𝑌, 𝑖) 

 

Opg. 1: Forklar hvad LM-kurven angiver og udled denne grafisk. 

LM angiver alle kombinationer af i og Y, hvor pengemarkedet er i ligevægt. 
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Lønfastsættelse: 

3 faktorer som spiller en rolle: 

1) Det forventede prisniveau, Pe: 

Jo højere Pe, jo mere vil der kræves i løn -> positiv sammenhæng 

2) Arbejdsløshedsprocenten, u: 

Høj arbejdsløshed -> lav forhandlingskraft hos lønmodtagere -> lavere løn accepteres 

 Negativ sammenhæng 

3) Andre faktorer, z: 

Fx minimumslønninger, dagpenge, forsikring osv. 

 Pr. definition en positiv sammenhæng. 

Prisfastsættelse: 

1) Lønnen, w: 

Positiv sammenhæng! 

Jo højere løn -> jo flere omkostninger -> højere pris 

2) Mark-up faktor, 𝜇: Den fortjeneste, virksomheden tager oveni produktprisen (avance). Der er 

selvfølgelig en positiv sammenhæng mellem pris og mark-up. 

Opg. 2 Omskriv arbejdsløshedsprocenten, u, som en funktion af produktionen, Y, og arbejdsstyrken, L. 

L: Arbejdsstyrken 

N: Antal beskæftigede 

𝑢 =
𝐿 − 𝑁

𝐿
↔ 𝑢 =

𝐿 − 𝑌

𝐿
↔ 𝑢 = 1 −

𝑌

𝐿
 

Da vi har antaget at hver arbejder kun producerer en enhed (N=Y) 

Opg. 3 Udled nu et udtryk for AS-kurven ud fra ovenstående sammenhænge og forklar hvad AS-kurven 

angiver. Hvorfor er AS-kurven voksende? 

AS-kurven angiver alle kombinationer af Y (produktion) og P (pris), der giver ligevægt på arbejdsmarkedet. 

Udledning: 

Kombinere WS og PS: 

P= (1+ 𝜇)*Pe*F(u,z) 

P= Pe *(1+ 𝜇)*F(1 −
𝑌

𝐿
, 𝑧) 

Sammenhæng mellem Y og P: 

𝑌 ↑→ 𝑁 ↑→ 𝑢 ↓→ 𝑊 ↑→ 𝑃 ↑ 

Positiv sammenhæng! 


