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Ved sensuren vil oppgave 1 telle 30 prosent, oppgave 2 telle 40 prosent, og oppgave 3 
telle 30 prosent. Alle oppgaver skal besvares.  
 
Oppgave 1 
Veiledning: 

I denne oppgaven skal du svare kort og konsist 
 
 
i) Hva betyr det at en valuta depresierer? 
ii) Hvilken funksjon har banker i økonomien? 
iii) Hva er forskjellen på en obligasjon og en aksje? 
iv) Hva er forskjellen på konjunkturer og sesongvariasjoner? 
v) Hva ligger i begrepene lav- og høykonjunktur? 
vi) Nevn noen svakheter med bruttonasjonalprodukt (BNP) som et mål på 

verdiskapingen i et land. 
 
Svar 
 

i) Valutaen blir mindre verd i forhold til andre lands valuta. 
ii) Motta innskudd fra husholdninger og bedrifter som har midler å plassere 

og låne dem ut igjen til andre husholdninger og bedrifter som har bruk for 
lån. Spesielt for banker er at de tilbyr innskudd som når som helst kan 
brukes som betalingsmidler. Slike innskudd blir brukt til å finansiere mer 
langsiktige utlån. 

iii) En aksje er et bevis på at en eier en andel av et selskap. En obligasjon er et 
lånebevis. Eieren av en obligasjon har rett til å få utbetalt renter og avdrag 
slik det går fram av obligasjonen. Eieren av rett til sin del av eventuelt 
utbytte som selskapet deler ut på grunnlag av eventuelt overskudd.  

iv) Sesongvariasjon er svingninger som gjentar seg på samme tid hvert år. 
Konjunkturer er mer uregelmessige avvik fra den langsiktige trenden i 
økonomisk aktivitet. Oftest går slike avvik i samme retning i mer enn ett 
år. 

v) I en lavkonjunktur er BNP (markert) lavere enn den langsiktige trenden 
skulle tilsi. Omvendt i høykonjunktur.  

vi) Uttapping av naturressurser ser ut som verdiskaping. Produksjon i 
husholdningene er ofte ikke regnet med, mens produksjon av samme vare 
eller tjeneste i andre sektorer er med. Dobbelttelling ved at offentlig 
betalte innsatsfaktorer i produksjonen (f.eks. infrastruktur og utdanning) 
blir regnet som sluttprodukt. Vanskelig å verdsette poduksjon som ikke er 
markedsrettet.  

 
 
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)  
(2)   
(3)  
(4)  
 
 
der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private 
realinvesteringer, G er offentlig bruk av varer og tjenester, X er eksport, Q er import, 
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» 
og t0 er skatter som er uavhengig av BNP. c0, c og a er parametre som beskriver 
hvordan økonomien virker. 
 
Modellen kan løses for Y, noe som gir  
 

 (5)  

 
 
 

i) Forklar kort forskjellen på eksogene og endogene variabler. Hvorfor er 
det rimelig at importen er endogen mens eksporten er eksogen i modellen 
over? 

ii) Anta at det skjer en eksogen reduksjon i eksporten. Hvordan vil dette virke 
på BNP, privat konsum, privat sparing og myndighetenes budsjettbalanse?  

iii) Anta at myndighetene ønsker å benytte offentlig kjøp av varer og tjenester 
(G) for å sørge for at budsjettbalansen ikke endres når eksporten 
reduseres. Hvordan kan myndighetene gjøre dette? Og hva blir den 
samlede effekten på BNP? 

iv) Drøft om det ville ha vært mer gunstig å endre skattene for å stabilisere 
budsjettbalansen. NB – her trenger du ikke regne på modellen i oppgaven. 

v) Dersom myndighetene både kan bruke offentlige kjøp og skattene som 
virkemidler - kan de da sørge for at både BNP og budsjettbalansen 
bedres? Her skal du heller ikke regne på modellen i oppgaven, men 
forklare resultatet. 

 
Fasit 
i) Eksogene får sine verdier bestemt utenfor modellen, mens verdiene på de endogene 
variablene bestemmes i modellen. De endogene variablene er dermed de variablene vi 
ønsker å forklare med modellen. Importetterspørselen avhenger i stor grad av 
innenlandske forhold, og er derfor endogen i modellen. Det virker derimot rimelig å 
anta at eksportetterspørselen bestemmes av forhold i utlandet, og ikke av 
innenlandske forhold (spesielt hvis vi bruker modellen til å analysere en liten åpen 
økonomi).  

 



ii) Fra (5) får vi at virkningen på BNP blir: 
 

(6)  

 
BNP faller. Nedgangen i eksporten fører til lavere samlet etterspørsel, slik at BNP 
faller. Lavere produksjon gir reduserte inntekter til husholdningen, slik at de reduserer 
sitt konsum. Dette gir videre en ytterligere nedgang i samlet etterspørsel, som igjen 
fører til lavere inntekter. Denne virkningen kalles multiplikatoreffekten. Effekten blir 
dempet av at inntektsnedgangen fører til reduserte skatter og lavere 
importetterspørsel. 
 
Virkningen på privat konsum finner vi ved å sette inn for (3) i (2). Vi setter deretter 
uttrykket på endringsform og tar hensyn til endringen i Y, mens andre parametere og 
eksogene variabler holdes uendret. Til slutt setter vi inn for endringen i Y fra (6). 
 

 
 

 

 

 
Privat konsum faller, men reduksjonen er mindre enn fallet i BNP siden reduserte 
inntekter fører til lavere skatter og importetterspørsel. 
 
Privat sparing er SP = Y – T – C. Igjen finner vi løsningen ved å sette dette uttrykket 
på endringsform og sette inn for endringene i T og C. Til slutt bruker vi igjen 
løsningen fra (6). 
 

 

 

 
Privat sparing faller fordi disponibel inntekt faller. 
 
Myndighetenes budsjettbalanse defineres som B=T – G. Løsningen finner vi ved å 
sette dette uttrykket på endringsform. Også her setter vi inn løsningen fra (6). 
 

 

 
Budsjettbalansen svekkes. Dette som følge av at skatteinntektene faller på grunn av 
lavere BNP. 



 
 
iii) Hvis myndighetene ønsker å endre G for at budsjettbalansen ikke endres må de 
sørge for at følgende likninger holder: 
 

 

 
Vi løser opp dette uttrykket ved å multiplisere med 1-c(1-t)+a på begge sider av 
likhetstegnet, og finner et uttrykket for  alene: 
 

 

  (7)      

 
Myndighetene må altså redusere G. Siden skatteinntektene faller, må myndighetene 
redusere utgiftene for å sørge for at budsjettet ikke endres. 
 
Den samlede virkningene på BNP finner vi ved å igjen sette inn for uttrykket for Y, 
og bruke (7): 
 

 

 
Siden vi vet at , ser vi med en gang at BNP faller. Vi ser også at BNP faller 
mer enn før myndighetenes tiltak. Det første leddet over viser effekten av fallet i 
eksporten, mens det andre leddet viser effekten av den kontraktive finanspolitikken.  
 
 
iv) Offentlig kjøp av varer og tjenester (G) har en direkte effekt på BNP. Selv om en 
reduksjon i G fører til lavere offentlige utgifter, og dermed en bedret budsjettbalanse, 
fører det også til lavere skatteinntekter på grunn av den negative effekten på BNP. I 
modellen tilsvarer dette: 

 

 

 
 

Denne indirekte negative effekten på budsjettbalansen fører til at G må kuttes mer for 
å stabilisere budsjettet. 

 



Alternativt til å bruke G, kunne myndighetene oppnådd det samme målet ved å øke 
skattene. La oss anta at de øker den inntektsuavhengige skatten . I likhet med G har 
også denne skatten en direkte effekt på budsjettbalansen. I motsetning til G har 
derimot skatten kun en indirekte effekt på BNP, gjennom privat konsum. Den 
indirekte negative effekten på de totale skatteinntektene blir dermed mindre enn for 
reduksjonen i G. I modellen tilsvarer den: 

 

 

 
På grunn av dette kan myndighetene altså oppnå det samme målet, men med en 
mindre negative effekt på BNP. Det synes derfor som et mer gunstig virkemiddel. 
 
v) Ja, i denne modellen er det mulig hvis vi myndighetene øker  og G med like 
mye. Intuisjonen er som følger:  
 
- En økning G fører isolert sett til en ytterligere svekkelse av budsjettet. Det fører 
også til en positiv direkte effekt på BNP, som igjen gir en positiv indirekte effekt på 
budsjettbalansen gjennom økte skatteinntekter. Den samlede effektene av G på B er 
likevel negativ.  
- Som nevnt tidligere, har en økning i en direkte positiv effekt på budsjettbalansen, 
og en indirekte negativ effekt på BNP og dermed også på samlede skatteinntekter. 
Effekten på BNP er bare indirekte, siden den går gjennom husholdningene som kun 
bruker en viss andel av disponibel inntekt på konsum.  
 
Nøkkelen til dette spørsmålet ligger i at denne negative indirekte effekten på BNP fra 
økt  er mindre enn den positive effekten fra økt G. Med riktig dosering kan vi 
dermed oppnå at både BNP og budsjettbalansen stabiliseres. 
 
 
Oppgave 3 
Veiledning: 
I denne oppgaven trenger du ikke å bruke en matematisk modell.  
 
Oppgave: 
I enkle Keynes-modeller er det tilsynelatende lett for myndighetene å sørge for at alle 
som vil ha arbeid til gjeldende lønn får det. Det gjelder bare å føre en tilstrekkelig 
ekspansiv finans- og pengepolitikk. Drøft grunner for at det ikke er like enkelt i 
praksis. 
 
Svar : Her kan studentene bruke alt de har lært om hvordan andre forhold enn samlet 
etterspørsel bestemmer arbeidsledigheten. Tre andre mulige utgangspunkt er:: Lønns-
.og prisveksten kan bli stor selv om det er en nokså mange arbeidsledige. Underskudd 
på statsbudsjettet kan føre til høyere renter. Problemene med å stimulere på rett tid og 
med rett styrke.  
 
 


	Sensorveiledning /løsningsforslag  ECON 1310, våren 2014

