
I hele dette oppgavesettet skal du betrakte følgende modell:

Y = C + I + G + X −Q

C = zC + c1(Y − T ) − c2r, 0 < c1 < 1 og c2 > 0

I = zI + b1Y − b2r, 0 < b1 < 1 og b2 > 0

T = t0 + tY , 0 < t < 1

Q = aY

Hvor Y er BNP, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er offentlig kjøp

av varer og tjenester, T er skattene, og Q er importen. Husk at G = CG + IG, hvor CG

er offentlig konsum og IG er offentlige realinvesteringer.

Likevektsløsningen for Y kan skrives som:

Y =
1

1 − c1(1 − t) − b1 + a
(zC − c1t0 − c2r + zI − b2r + G + X)

Oppgave 1

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y .

2. Gi en begrunnelse for hvorfor det er rimelig å anta at eksporten er eksogen i denne

modellen.

3. Hva er myndighetenes virkemidler i denne modellen?

4. Hva skjer med BNP og budsjettbalansen dersom eksporten faller (∆X < 0)? Forklar

de økonomiske mekanismene.

5. Vil virkningen p̊a BNP avhenge av størrelsen p̊a c1, t, b1 og a? Forklar.

6. Anta at myndighetene ønsker å motvirke fallet i BNP. Hva kan de gjøre? Og hva

blir de totale virkningene p̊a privat konsum og myndighetenes budsjettbalanse etter

inngrepet?
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Oppgave 2

1. Finn et uttrykk for den totale sparingen til dette landet. Husk at S = Sp +SG, hvor

Sp = Y − T − C og SG = T − CG.

2. Hva skjer med BNP, skattene, det private konsumet, investeringene og landets spa-

ring dersom zI faller (∆zI < 0)? Forklar de økonomiske mekansimene.

3. Anta at myndighetene er bekymret for den totale sparingen i landet. Hva kan de

gjøre for å forhindre at sparingen faller, og hva blir den totale effekten p̊a BNP, privat

konsum og investeringer, samt budsjettbalansen etter myndighetenes inngrep?

4. Anta isteden at myndighetene ønsker å hindre at budsjettbalansen svekker seg. Hva

kan de gjøre? Hva er den isolerte effekten av tiltaket p̊a BNP? Og hva blir den totale

effekten p̊a BNP (av tiltaket+sjokket)?

5. Anta n̊a at myndighetene misliker de negative effektene p̊a BNP. Vil det være mulig

å stabilisere BNP og budsjettbalansen samtidig? (hint: her m̊a du bruke b̊ade t0 og

G)

Oppgave 3 (ekstra)

1. I denne oppgaven skal du bruke kunnskapene dine fra Keynes-modellen til å forklare

med ORD. Merk: Du kan anta at EU er en lukket økonomi, mens Norge er en liten

åpen økonomi.

(a) Anta at EU som helhet må stramme inn p̊a sine budsjetter. Hva tror du vil

skje med BNP i EU, og hvilke implikasjoner har det for arbeidsledigheten? EU

er en viktig handelspartner for Norge. Hvilke effekter kan en slik finanspolitisk

innstramning (isolert sett) ha p̊a norsk økonomi?

(b) Olje er en viktig eksportvare for Norge, samtidig som oljeinvesteringene utgjør

en stor andel av de totale investeringene. Anta at oljeprisen faller dramatisk.

Hvilke effekter tror du dette f̊ar p̊a norsk økonomi? Hva kan myndighetene gjøre?

Kan du se noen ulemper med politikkanbefaling du ga?
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