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Oppgaver til fjerde seminar, uke 8. 
 
 
1) Renter og investeringer. Pengepolitikk i en lukket økonomi. Holden 
Stabiliseringspolitikk del 2 
 
(i) Forklar hvilke forhold som påvirker de private investeringene 
 
(ii) Ta utgangspunkt i følgende modell: 
 

(1)  Y = C + I + G 
(2)  C = c0 + c(Y - T)   c0 > 0, 0 < c < 1 
(3)  T = t0 + tY    0 < t  < 1 
(4)  I = b0 - b1i + b2Y    b1 > 0, 0 < b2 < 1, c + b2 < 1 

 
 
Vis de kortsiktige virkningene på BNP, privat konsum, samt offentlig, privat og landets 
sparing av en reduksjon i sparetilbøyligheten (som i modellen kan fanges opp 
eksempelvis ved en økning i konstantleddet i konsumfunksjonen, dvs økt c0)  
 
Forklar de økonomiske mekanismer som virker i modellen.  
 
(iii) Forklar hvordan myndighetene kan bruke penge- og finanspolitikken til å stabilisere 
BNP ved en reduksjon i sparetilbøyligheten. Hva blir i så fall virkningene på 
realinvesteringene, offentlig sparing og landets sparing? 
 
(iv) Drøft fordeler og ulemper ved bruk av penge- og finanspolitikk til å stabilisere 
økonomien. 
 
 
2) Pengepolitikk Holden Stab. del 2 og Valuta 

Veiledning:  

I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk formulert modell, men forklare med 
ord, eventuelt også med grafisk fremstilling, hva som skjer i økonomien. 



Oppgave: 
Det operative målet for pengepolitikken i Norge er at den årlige inflasjonsraten skal være 
nær 2,5 pst.  
 

(i) Forklar hvorfor mange land har valgt å ha et inflasjonsmål for pengepolitikken 
(ii) Hvilket virkemiddel bruker Norges Bank for å nå denne målsettingen, og hvordan 

virker dette virkemidlet på norsk økonomi, og på inflasjonsraten? 
(iii) Dersom etterspørselen etter norske kroner av en eller annen grunn øker sterkt, 

hvordan vil dette påvirke kronekursen?  
 
(iv) Hvordan vil Norges Bank normalt reagere i en slik situasjon? 
(v) Dersom lønnsveksten i privat sektor øker, hvordan vil det påvirke inflasjonen, og 
hvordan vil Norges Bank normalt reagere? 
(vi) Tenk deg at norsk økonomi kommer i en situasjon der kronen har styrket seg kraftig, 
samtidig som det er veksten i økonomien er høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Drøft 
hvordan pengepolitikken og evt. finanspolitikken burde benyttes i en slik situasjon. 
 
Begrunn svarene. 
 


