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Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 25%, oppgave 2 vekt 50% og oppgave 3 vekt 

25%.  

  

 

 

Oppgave 1 

 

Veiledning: 

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

 

 

Oppgave: 

 

i) Hva skjer vanligvis med nettoeksporten (handelsoverskuddet) til et land når 

landets valuta depresieres? 

 

ii) Forklar begrepet «BNP-gap» 

 

iii) Ranger følgende aktører etter hvem som har mest beskyttelse dersom et 

selskap går konkurs. Start med de som har høyest sannsynlighet for å få 

penger fra konkursboet:  

a. Kreditorer (långivere) med pant i en bygning 

b. Kreditorer uten pant 

c. Ansatte med utestående lønn 

d. Aksjeeiere 

 

iv) Hvilke av følgende situasjoner vil vanligvis ikke øke inflasjonen i et land: 

a. Økte inflasjonsforventninger 

b. Økt rente 

c. Styrket valuta (appresiering) 

d. Økt sparevilje 

 

v) Hva kan man si om konjunktursituasjonen i et land hvor arbeidsledigheten 

øker? 

 

vi) Har regjeringen stort sett brukt mer, eller mindre penger enn handlingsregelen 

skulle tilsi de siste 3 årene? (Ta utgangspunkt i den «gamle» handlingsregelen, 

dvs. det tallfestede nivået for realavkastningen som gjaldt da politikken ble 

besluttet, før nedjusteringen som skjedde i vår) 
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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 lukket økonomi 

 

(1)  𝑌 =  𝐶 +  𝐼 +  𝐺  
(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 

 

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), i er nominell rente 

og 𝜋𝑒  er forventet inflasjon, 𝑖 − 𝜋𝑒  er dermed realrenten. zC og zI er parametere som 

fanger opp andre faktorer som påvirker hhv. konsumet og investeringene, c1, b1, c2 og 

b2 er faste parametere. Vi antar at 1-c1(1-t)-b1 > 0.  

 

De endogene variablene er Y, C, I og T. 

 

Likevektsløsningen for Y er 

 

(5)   𝑌 =
1

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

 

 

 

 

i) Gi en økonomisk tolkning av ligning (3) 

 

ii) Hva blir effekten på BNP av en økt investeringsvilje (Δ𝑧𝐼 > 0)? Finn 

uttrykket for endringen i BNP, og forklar de økonomiske mekanismene. 

 

iii) Hva blir effekten på privat konsum av økt investeringsvilje? Finn uttrykket 

og forklar mekanismene. 
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Anta nå at inflasjonen i økonomien bestemt av en Phillipskurve på følgende form: 

 

(6) 𝜋 = 𝜋𝑒 + β
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛  + 𝑧𝜋 

 

Der 𝜋 er inflasjon, Yn er nivået på potensielt BNP og 𝑧𝜋 er et inflasjonssjokk som 

fanger opp eventuelle eksogene endringer i inflasjonen.  

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

𝑌𝑛
 ) øker.  

 

Anta også at sentralbanken i økonomien styrer etter et fleksibelt inflasjonsmål, som 

gir en renteregel på følgende form: 

 

𝑖 = 𝑧𝑖 + 𝑑1(𝜋 − 𝜋∗) + 𝑑2

𝑌 − 𝑌𝑛

𝑌𝑛
 

 

Noe som gir følgende renteregel med innsatt Phillipskurve: 

 

(7) 𝑖 = 𝑧𝑖 + 𝑑1(𝜋𝑒 − 𝜋∗ ) + 𝑑1𝑧𝜋 + (𝑑1𝛽 + 𝑑2)
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛  

 

Der 𝜋∗er inflasjonsmålet og 𝑧𝑖, 𝑑1 og 𝑑2 er parametere som beskriver sentralbankens 

rentesetting. Alle tre parameterne er større enn null.  

 

Nominell rente og inflasjon er nå endogene variabler i modellen. 

 

iv) Gi en tolkning av ligning (7) 

 

v) Forklar hva som skjer med BNP og nominell rente ved en eksogen økning 

i inflasjonen (Δ𝑧𝜋 > 0).  

 

Bruk gjerne en figur som viser ligning (5) og (7) i et diagram med 𝑌 på 

horisontalaksen og 𝑖 på vertikalaksen, for å svare på spørsmålet. 

vi) Hva skjer med inflasjonen i deloppgave v) ovenfor? 

 

 

 

 

Oppgave 3  

 

Veiledning: 

 

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

med dine egne ord. 

 

 

  



 4 

 

Oppgave: 

 

Det fiktive landet Noroil har hatt store oljeinntekter gjennom en årrekke, og en stor 

del av inntektene er blitt plassert i et fond som investerer i utenlandske verdipapirer. 

Så faller oljeprisen kraftig, noe som fører til en stor reduksjon i oljeinntektene, samt 

en betydelig nedgang i oljesektoren, i form av redusert oljeaktivitet og et kraftig fall i 

investeringene.  

 

Drøft hvordan myndighetene kan bruke penge- og finanspolitikk for å håndtere 

virkningene av lavere oljepriser. 

 

Nevn kort hvilke ekstra avveininger som spiller inn hvis boligprisene stiger kraftig 

over lang tid, og husholdningenes boliggjeld øker betydelig. 
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