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BOKMÅL 

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 0,1, oppgave 2 vekt 0,5, og oppgave 3 vekt 0,4. 

Oppgave 1 

Forklar kort begrepene bruttonasjonalprodukt,  driftsbalanse, og offentlig konsum, slik de brukes i 

nasjonalregnskapet. 

(ikke skriv mer enn 4-5 setninger om bruttonasjonalproduktet, og 2-3 setninger om de andre 

begrepene) 

 

Oppgave 2 

Veiledning: 

I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men det er ikke 

ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven. 



 

Oppgave: 

Ta utgangspunkt i modellen  

(1) Y C ,I G    

(2) C = c0 + c(Y- T)               c0 > 0 ,     0 < c < 1, 

(3) 0 ,                                      0 < t < 1T t tY   

(4) I = b0 - b1i + b2Y   b1 > 0, 0 < b2 < 1, c(1-t) + b2 < 1 
 

der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er 

offentlig kjøp av varer og tjenester, T er nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra private til det 

offentlige minus overføringer (trygder, subsidier osv) fra det offentlige til private), t er 

"skattesatsen", t0 er skatter som er uavhengig av BNP, og i er rentenivået. c0, c, b0, b1, og b2 er 

parametre som beskriver hvordan økonomien virker. 

Modellen kan løses for Y, noe som gir  
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i) Forklar kort hva det innebærer om en variabel er endogen eller eksogen. Hvilke variable 

er det naturlig å velge som endogene i modellen?  
ii) Anta at det skjer en eksogen reduksjon i privat konsum, noe vi fanger opp i vår modell 

ved å anta at konstantleddet c0 reduseres, dvs at Δc0 < 0. Hvordan vil dette virke på BNP, 
privat konsum, privat sparing, offentlig sparing, og landets samlede sparing?  

iii) Anta at sentralbanken ønsker å stabilisere BNP når c0 reduseres. Hvordan kan 
sentralbanken gjøre dette? Hva blir virkningene på BNP og landets samlede sparing? 
Forklar hvorfor sentralbanken kan ha en slik målsetting, og drøft om dette er en god 
politikk. 

iv) Drøft hvordan ditt svar på (ii) og (iii) ville blitt endret hvis økonomien er åpen. NB – her 
skal du ikke regne på modellen i oppgaven, men drøfte de mekanismer som vil gjelde. 

 
 
Oppgave 3 
Veiledning:  
I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord, eventuelt også 
med figur, hvilke effekter som virker i økonomien i den problemstilling som det spørres om i 
oppgaven. 
 
Oppgave:  
Hvordan vil en kraftig og varig reduksjon i oljeprisen påvirke norsk økonomi, på kort og lang sikt?  

 


