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Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 20%, oppgave 2 vekt 60% og oppgave 3 vekt 

20%.  

  

Oppgave 1 

Veiledning: 

Svarene skal være korte og konsise, med 2-3 setninger på hvert spørsmål.  

 

Oppgave: 

i) Hva vil det si at en økonomi er i en høykonjunktur? 

 

ii) Hvordan måles arbeidsledighet i Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU)? 

  

iii) Hva skjer vanligvis med et lands import dersom spareviljen til konsumentene 

går opp? 

 

iv) Hva skjer som regel med inflasjonen i et land dersom landets valuta 

depresieres? 

 

v) Er dagens styringsrente i Norge høyere, eller lavere, enn gjennomsnittsnivået 

fra 2001-2016?  
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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 følgende modell for en åpen økonomi 

 

(1)  𝑌 =  𝐶 +  𝐼 +  𝐺 –  𝑄 +  𝑋    
(2) 𝐶 =  𝑧𝑐  +  𝑐1(𝑌 − 𝑇) – 𝑐2(𝑖 − 𝜋𝑒)  der 0 < c1 < 1  og c2 > 0, 

(3) 𝐼 =  𝑧𝐼 + 𝑏1𝑌 − 𝑏2(𝑖 − 𝜋𝑒)   der 0 < b1 < 1 og b2 > 0 , 

(4) 𝑇 =  𝑧𝑇  +  𝑡𝑌    der 0 < t < 1 

(5) 𝑄 =  𝑎𝑌   
 

der Y er BNP, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er offentlig bruk av 

varer og tjenester,  t er "skattesatsen", zT er skatter som er uavhengig av BNP, og T er 

nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra private til det offentlige minus 

overføringer (trygder, subsidier osv) fra det offentlige til private), Q er import og X er 

eksport, i er nominell rente og 𝜋𝑒er forventet inflasjon, 𝑖 − 𝜋𝑒  er derfor realrenten. zC 

og zI er parametere som fanger opp andre faktorer som påvirker hhv. konsumet og 

investeringene, c1, b1, c2, b2 og a er faste parametere (tall) som beskriver hvordan 

økonomien virker, dvs. hvordan venstresidevariabelen i ligningen avhenger av 

høyresidevariablene. Vi antar at disse parameterne har kjente verdier.  Vi antar at 1-

c1(1-t)-b1 +a > 0. De endogene variable er Y, C, I, T og Q.  

 

Likevektsløsningen for Y er 

 

(6)   
1

1−𝑐1(1−𝑡)−𝑏1+𝑎
(𝑧𝑐 − 𝑐1𝑧𝑇 + 𝑧𝐼 + 𝐺 − (𝑐2 + 𝑏2)(𝑖 − 𝜋𝑒) + 𝑋) 

 

 

i) Hva blir effekten på BNP av en eksogen reduksjon i spareviljen 

 (Δ𝑧𝐶 > 0)? 

 

ii) Hvordan avhenger effekten på BNP i forrige deloppgave (2i) av størrelsen 

på parameteren 𝑎? Hva vil det si at et land har en stor 𝑎? 

 

iii) Hva blir den totale effekten på privat konsum (Δ𝐶) av en eksogen 

reduksjon i spareviljen (Δ zC > 0)?  

 

iv) Anta at regjeringen bruker skatter uavhengig av BNP (𝑧𝑇) for å stabilisere 

privat konsum ved en eksogen reduksjon i spareviljen. Altså at de ønsker 

Δ 𝐶 = 0, selv om Δ𝑧𝐶 > 0. Finn et utrykk for hvor mye skattene må 

endres for å oppnå dette (Δ𝑧𝑇 =?). 
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v) Anta at inflasjonsforventningene plutselig faller (Δ𝜋𝑒 < 0). Hva blir 

effekten på BNP? Husk at nominell rente er eksogen i denne modellen og 

at vi nå ser bort fra endringer introdusert i de overstående deloppgavene.  

 

 

Anta at inflasjonen er endogen og gitt ved en Phillipskurve med følgende uttrykk: 

 

(7) 𝜋 = 𝜋𝑒 + β
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛
 

 

der Yn er nivået på potensielt BNP, som er bestemt utenfor modellen. Parameteren β  

> 0 viser hvor mye inflasjonen øker når BNP-gapet (
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛  ) øker.  

 

 

vi) Forklar kort med ord hva ligning (7), Phillipskurven, sier om hva som 

bestemmer inflasjonen i økonomien. 

 

vii) Bruk Phillipskurven og svaret i deloppgave 2v) til å vise hva som skjer 

med inflasjonen når inflasjonsforventningene faller.  

 

 

 

 

 

Oppgave 3  

 

Veiledning: 

 

I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men besvare spørsmålet 

med dine egne ord. 

 

Oppgave: 

Drøft fordeler og ulemper ved å bruke pengepolitikk (i motsetning til finanspolitikk) 

for å stabilisere økonomien til et land i lavkonjunktur.  
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