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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 

Eksamensoppgave 1310, v15 
 

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

20%.   

 

For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall:  

 Ha nesten riktige svar på fire av delspørsmålene på oppgave 1  

 Oppgave 2: Kunne sette opp virkningen på BNP og på den offentlige 

budsjettbalansen ved en reduksjon i B, forklare disse resultatene, og vise noe 

forståelse av hvordan modellen virker, samt  

 ha med noen riktige momenter/resonnementer på oppgave 3.  

 Svakere besvarelse på et eller to av disse punktene kan oppveies hvis 

helhetsinntrykket ut fra resten av besvarelsen er klart bedre. 

  

 

Oppgave 1 

Veiledning: 

Svarene skal begrunnes kort og konsist, med 2-3 setninger på hvert spørsmål.  

Oppgave: 

i) Vil en reduksjon i renten påvirke privat konsum, og i så fall hvordan? 

ii) Vil en reduksjon i forventet fremtidig inntekt påvirke privat konsum, og i så 

fall hvordan? 

iii) Vil økt innenlandsk etterspørsel som fører til økt BNP i Norge påvirke 

importen til Norge, og i så fall hvordan? 

iv) Vil økt innenlandsk etterspørsel som fører til økt BNP i Norge påvirke norsk 

eksport, og i så fall hvordan? 

v) Vil et fall i importprisene påvirke veksten i konsumprisindeksen, og i så fall 

hvordan? 

vi) Vil lavere arbeidsledighet påvirke lønnsveksten, og i så fall hvordan? 

vii) Hvordan måles et offentlig sykehus sitt bidrag til bruttonasjonalproduktet i 

Norge?   

 

Svar: 

i) Økt rente fører vanligvis til lavere privat konsum, fordi avkastningen på å 

spare blir større. (To effekter: substitusjonseffekt, høyere avkastning på å 

spare, som taler for redusert konsum, og inntektseffekt, som går i motsatt 

retning for de som sparer. Men vi antar at substitusjonseffekten er sterkest) 

ii) Redusert forventet fremtidig inntekt fører til redusert privat konsum. Vi antar 

at husholdningen ønsker en jevn konsumbane over livsløpet, og med 

lavere forventet fremtidig inntekt må fremtid konsum ned. Da vil 

konsumenten velge å spare mer eller låne mindre nå, for å kunne dempe 

reduksjonen i fremtidig konsum.  
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iii) Økt innenlandsk etterspørsel som fører til økt BNP vil føre til økt import til 

Norge, både til produktinnsats, og til økt konsum og investering, både 

privat og offentlig 

iv) Vi antar at eksporten på kort sikt bestemmes av konkurranseevnen og 

utenlandsk etterspørsel, slik at økt innenlandsk etterspørsel ikke har noen 

betydning for eksporten. Etter hvert kan økt innenlandsk etterspørsel gi 

høyere innenlandsk prisnivå og dermed svekket konkurranseevne, som vil 

gi lavere eksport. 

v) Pris på importvarer er en del av konsumprisen, slik at lavere importpriser fører 

til redusert vekst i konsumprisindeksen. 

vi) Lavere arbeidsledighet fører til høyere lønnsvekst, fordi arbeidstakernes 

forhandlingsstyrke styrkes når ledigheten reduseres, og fordi bedriftene er 

mer villige til å gi lønnsøkning ved lav ledighet, fordi dermed blir det 

lettere å rekruttere arbeidskraft. 

vii) Offentlig tjenesteyting inngår i BNP til selvkost, dvs. kostnadene ved å drive 

sykehuset. 

 

 

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. På spørsmål i) er det viktig at du viser virkningen matematisk, i 

tillegg til at du foreklarer mekanismene med ord.  

 

Oppgave  
Ta utgangspunkt i følgende modell for en lukket økonomi 

 

(1) Y = C + I + G  

(2) 
1 2( ) ( )C EC z c Y T c i      ,  der 0 < c1 < 1 og c2 > 0, 

(3) 
1 2( )I EI z bY b i       der 0 < b1 < 1 og b2 > 0 , 

(4) 
TT z tY      der 0 < t < 1 

 

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

av varer og tjenester, i er nominell rente, π
E
 er forventet inflasjon, t er "skattesatsen", 

z
T
 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). z
C
 og z

I
 er parametere som fanger opp andre faktorer som 

påvirker hhv. konsumet og investeringene, c1, c2, b1, og b2 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 > 0. De endogene variable er Y, C, I og T.  

 

Likevektsløsningen for Y er 

 

(5)    1 2 2

1 1

1
( ) ( )

1 (1 )

C T E I EY z c z c i z b i G
c t b
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i) Hva blir virkningen på BNP og den offentlige budsjettbalansen av en eksogen 

reduksjon i offentlig bruk av varer og tjenester, ΔG < 0?  

ii) Hvordan avhenger størrelsen på virkningen på BNP i spørsmål i) av 

størrelsen på koeffisienten b1?  

iii) Noen økonomer har hevdet at en lav lønnsandel kan føre til at samlet 

etterspørsel blir for lav, og at dette fører til et lavt BNP. Hva er 

begrunnelsen for en slik effekt, og er den inkludert i modellen her?  

iv) Vi utvider nå modellen slik at inflasjonen, π, og nominell rente, i, også inngår 

som endogene variabler. Inflasjonen er bestemt ved en Phillipskurve 

(6) 

n
E

n

Y Y
z

Y

  


  
 

 

der Y
n
 er potensielt BNP og z

π
 er en parameter som fanger opp eventuelle andre 

kostnadssjokk. Parameteren β > 0 viser hvor mye inflasjonen øker når BNP-gapet, 

(Y-Y
n
)/Y

n
, øker.  

 

Landet vi ser på har et inflasjonsmål for pengepolitikken, og vi antar at 

sentralbankens rentesetting kan beskrives ved følgende renteregel 

 

(7)    *

1 11 2 
n

i

n

E Y Y
i z d z d d

Y
d  


       

Her er z
i
, d1, og d2 parametere som beskriver sentralbankens rentesetting, og som alle 

er større enn null.  

 

v) Tegn opp en figur som viser ligning (5) og (7) i et diagram med Y på 

horisontalaksen og i på vertikalaksen. Hvorfor er IS-kurven (5) fallende og 

renteregelen (7) stigende?   

vi) Anta at IS-kurven er svært bratt. Hvilken eller hvilke økonomiske mekanismer 

kan føre til dette? Bruk figuren til å vise konsekvensene av en reduksjon i 

offentlig bruk av varer og tjenester, ΔG < 0, på BNP og rentenivået.  

vii) Vis i en figur og forklar med ord hva som skjer med inflasjonen. 

 

 

Svar: 

i) Vi tar (5) på tilvekstform, der vi tar med reduksjonen i G, mens alle andre 

eksogene variabler og parametre holdes konstant. Da får vi 

 

(8) 
1 1

1

1 (1 )
0Y G

c t b
   

  
 

BNP reduseres med ΔY, og reduksjonen i Y er lik den eksogene endringen i G, 

multiplisert med brøken 1/(1-c1(1-t)-b1) (multiplikatoren). Økonomiske mekanismer: 

Eksogen reduksjon i offentlig bruk av varer og tjenester gir redusert samlet 

etterspørsel slik at BNP reduseres. Redusert BNP gir redusert inntekt til 

husholdningene, slik at deres konsum reduseres. Dette vil igjen føre til redusert BNP, 

og dermed redusert konsum, osv. Dermed får vi en multiplikatoreffekt. 
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Multiplikatoreffekten blir dempet ved at redusert inntekt også innebærer redusert 

skatt, slik at disponibel inntekt reduseres mindre, noe som igjen fører til at nedgangen 

i konsumet blir mindre.  

Multiplikatoreffekten blir forsterket ved at redusert BNP fører til reduserte 

investeringer, som igjen fører til redusert samlet etterspørsel og dermed til ytterligere 

nedgang i BNP, osv. 

 

Den offentlige budsjettbalansen på tilvekstform er ∆B = ∆T - ∆G. Vi setter inn for ∆T 

ved å bruke (4) på tilvekstform og får  

(9) 

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 ) 1 (1 )

1 (1 ) (1 )(1 )

1 (1 ) 1 (1 )

t
B T G t Y G G G

c t b

c t bt
G

c t b c t b

t c t b c t b
G G

c t b c t b

         
  

   
   

      

       
   

     

 

Reduksjonen i G har to motstridende virkninger på budsjettbalansen. Den direkte 

effekten av redusert G er at budsjettbalansen bedres, mens samtidig fører nedgangen i 

BNP til at skatteinntektene faller. Uten ytterligere forutsetninger om størrelsen på 

parameterne kan man ikke si hvilken vei det går. Men det er virker mest rimelig at (1-

c1)(1-t) > b1, slik at totaleffekten er positiv, dvs. at budsjettbalansen styrkes.  

ii) Jo større b1 er, desto mindre er nevneren i (6), og desto større er 

multiplikatoren. Det betyr at nedgangen i BNP blir større, jo større b1. 

Den økonomiske mekanismen er at stor b1 innebærer at investeringene 

faller mye når BNP reduseres, noe som forsterker nedgangen i BNP. 

iii) Hypotesen om at en lav lønnsandel fører til lav samlet etterspørsel blir 

gjerne begrunnet med at lønnstakere har høyere konsumtilbøylighet enn 

kapitaleiere, slik at privat konsum er større, jo større del av privat 

disponibel inntekt som går til lønnstakerne. Denne effekten er ikke 

inkludert i modellen her: Vi ser at privat konsum avhenger av størrelsen 

på privat disponibel inntekt Y-T, og ikke av hvem som mottar denne.  

iv) Modell utvides slik at inflasjonen blir endogen 

v) Figuren nedenfor viser IS-kurven (ligning (5)) og renteregelen - RR-

kurven (ligning (7)) 
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IS-kurven viser de kombinasjoner av Y og i som gir likevekt i varemarkedet, dvs. at 

samlet etterspørsel (høyre side i ligningen) er lik samlet tilbud, Y. 

 Vi finner helningen på IS-kurven ved å se på virkningen av en økning i renten, ∆i > 

0, på BNP. (5) på tilvekstform gir 

 

(10) 2 2

1 1

0
1 (1 )

c b
Y i

c t b


    

  
  

 

Siden økt rente fører til lavere BNP får vi at IS-kurven er fallende i diagrammet. Økt 

rente fører til reduksjon i privat konsum og i private investeringer, slik at samlet 

etterspørsel reduseres og BNP faller. Nedgangen i BNP blir forsterket ved den vanlige 

multiplikatoreffekten, der redusert BNP gir redusert disponibel inntekt for 

husholdningene og dermed redusert konsum, som igjen fører til redusert BNP, samt at 

redusert BNP fører til reduserte investeringer som igjen fører til redusert BNP. 

Nedgangen blir dempet ved at redusert BNP fører til redusert skattebetaling, som 

demper reduksjonen i disponibel inntekt, og dermed demper reduksjonen i konsumet. 

 

Vi finner helningen på RR-kurven ved å se på virkningen av en økning i BNP, ∆Y > 

0, på renten. (7) på tilvekstform gir 

 

(11)  1 2 0 
n

Y
i d d

Y



     

 

Siden økt BNP fører til økt rente får vi at rentekurven er stigende. Renten heves av to 

årsaker, dels fordi økt BNP innebærer økt BNP-gap, slik at sentralbanken må heve 

renten for å motvirke dette, og dels fordi økt BNP gir økt lønnsvekst og dermed økt 

inflasjon fordi ledigheten reduseres, og sentralbanken hever renten for å motvirke 

økningen i inflasjon. 

 

Rente,  i 

 

 

    

     

               Y1         BNP, Y 

i1 

i0 

 

IS-kurven 

RR (Renteregel)   
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vi) Bratt IS-kurve betyr at en nedgang i renten har liten virkning på BNP. 

Det vil være tilfelle hvis c2+b2  er små, eller hvis 1 – c1(1-t) – b1 er stor, 

dvs. hvis renten har liten virkning på privat konsum og private 

investeringer, og hvis multiplikatoren er liten.  

En reduksjon i G fører til at IS-kurven skifter mot venstre, og størrelsen 

på det horisontale skiftet er lik ∆Y gitt i ligning (8) 

 

Figur   Redusert G gir redusert BNP og lavere rentenivå. 

 
Redusert G gir et negativt etterspørselssjokk som skifter IS-kurven mot venstre. 

Reduksjonen i BNP fører til at sentralbanken senker renten til i2, i tråd med 

renteregelen. Ny likevekt blir i punkt C, BNP blir lik Y2. 

 

vii) Figuren nedenfor viser Phillipskurven, som viser hvordan inflasjonen 

avhenger av BNP. Når BNP faller fra Y1 til Y2, reduseres inflasjonen fra 

π1 til π2. 

Rente,  i 

 

 

    

     

           Y2      Y1       BNP, Y 

i1 

i0 

 

IS2 

i
2
 

i
0
 

  

RR (Rente-regel) 

IS1 

    

B 

A 
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Redusert BNP innebærer lavere sysselsetting og dermed høyere arbeidsledighet. Ved 

høyere arbeidsledighet blir arbeidstakernes forhandlingsposisjon dårligere, og 

bedriftene blir mindre villige til å øke lønningene fordi det uansett er lettere å 

rekruttere arbeidskraft. Dermed faller lønnsveksten, slik at bedriftens 

produksjonskostnader stiger saktere, noe som igjen fører til at prisveksten reduseres.  

Phillipskurven 

 

           Y2 Y1                   BNP,  Y 

Inflasjon, π  

  

    

     

 π1  

  

    

     

 π2  
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Oppgave 3  

Veiledning: 

I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord 

hvilke effekter som kan virke i økonomien ved det som spørres om i oppgaven. 

 

Oppgave: 

Forklar kort hva som er forskjellen på automatisk stabilisering og aktiv 

stabiliseringspolitikk Drøft om myndighetene bør bruke finanspolitikken med sikte på 

å stabilisere aktivitetsnivået i økonomien, dersom 

- eksporten reduseres i et land med inflasjonsmål 

- privat konsum faller i et land som er med i en pengeunion 

 

Svar: Automatisk stabilisering er den stabiliseringseffekt som følger av det 

eksisterende regelverk for skatter og offentlige utgifter. I vår modell er dette fanget 

opp ved at nettoskattebeløpet T er en voksende funksjon av Y. Aktiv eller 

diskresjonær stabiliseringspolitikk er beslutninger om endringer i kjøp av varer og 

tjenester eller i skatte- og trygderegler som tar sikte på å stabilisere aktivitetsnivået i 

økonomien ytterligere, som i vår modell skjer gjennom endringer i G, z
T
 eller t.

1
 

 

Det er vanligvis fornuftig å la de automatiske stabilisatorene få  virke, fordi hvis man 

ikke gjør det, men istedenfor strammer inn i nedgangstider, vil dette forsterke 

konjunkturnedgangen. I begge tilfellene vil det derfor normalt være lurt å ikke kutte i 

trygder eller øke skatte- og avgiftssatser, til tross for at nedgangen i økonomien fører 

til lavere skatteinntekter og dermed svekket budsjettbalanse. 

 

Hvis eksporten reduseres, vil BNP falle, fordi lavere eksport gir en reduksjon i samlet 

etterspørsel. I et land med inflasjonsmål vil sentralbanken redusere renten dersom 

økonomien svekkes og BNP faller. Lavere rente demper nedgangen i økonomien, 

fordi det blir billigere å låne slik at privat konsum og private investeringer stimuleres. 

Lavere rente fører normalt også til at landets valuta svekkes, slik at konkurranseevnen 

bedres og nedgangen i eksporten dempes.  

 

Reduksjonen i renten gjør at det blir mindre behov for å bruke aktiv finanspolitikk for 

å stimulere økonomien. I land med inflasjonsmål er det først og fremst 

pengepolitikken som skal stå for stabiliseringspolitikken. Mer ekspansiv 

finanspolitikk kan føre til at sentralbanken senker renten mindre.  

Redusert eksport fører til svekket handelsbalanse, og aktiv finanspolitikk vil forsterke 

svekkelsen av handelsbalansen fordi importen øker. 

 

I et land med pengeunion vil rentenivået bli bestemt for unionen som helhet, og 

dermed vil renten i liten grad bli påvirket av et fall i privat konsum i ett land. Dermed 

vil nedgangen i privat konsum føre til lavere BNP, og nedgangen blir forsterket ved 

de vanlige multiplikatorvirkninger. I en slik situasjon kan det være fornuftig å bruke 

aktiv finanspolitikk gjennom økt offentlig bruk av varer og tjenester eller reduserte 

                                                 

     
1
Det er ikke et skarpt skille mellom automatisk stabilisering og aktiv 

stabiliseringspolitikk. F.eks. er økt bruk av arbeidsmarkedstiltak ved en lavkonjunktur 

i en slags mellomstilling, ved at det er aktivt i den forstand at det krever nye vedtak, 

men likevel gjerne kan være en nesten fast del av politikken, som brukes i alle 

lavkonjunkturer. Slike tiltak blir av og til kalt semi-automatiske stabilisatorer.  
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skatte- og avgiftssatser for å stimulere økonomien. Siden lavere privat konsum fører 

til redusert import vil handelsbalansen svekkes, slik at det ikke er noen ytterligere 

bekymring dersom ekspansiv finanspolitikk motvirker nedgangen i BNP, noe som 

isolert sett gir økt import (dvs demper nedgangen i importen). 

 

Hvis privat konsum faller i hele pengeunionen, vil renten settes ned noe som 

stimulerer privat konsum og private investeringer. Da kan det være mindre aktuelt å 

drive aktiv finanspolitikk for å dempe nedgangen i økonomien. 


