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Øvelsesoppgave ECON2310 

(tilsvarende høst 2016) 

 

 

 

 SPØRSMÅL 1 (vekt: 20 prosent)  

 

a) En statskasseveksel (treasury bill) med pålydende 1000 kroner forfaller om 6 måneder. 

Beregn renta når prisen i dag er 970 kroner.  

 

b) En statskasseveksel med pålydende 1000 kroner forfaller om 6 måneder. Prisen i dag er 

990 kroner. Hva vil skje med prisen i dag dersom kjøperne får den oppfatning at det bare er en 

sannsynlighet på 90% for at Staten faktisk kan gjøre opp for seg.  

 

c) Tenk deg at du er indifferent mellom å kjøpe statskasseveksler med forfall om seks 

måneder i Norge og i USA. Renta i USA er 1% mens den i Norge er 3%. Hvilke faktorer kan 

forklare at du er indifferent til tross for at rentene er forskjellige?  

 

 

SPØRSMÅL 2 (vekt: 80 prosent)  

 

I denne oppgaven skal du bruke følgende modell 

(1) Y = C + I + G  

(2) C = c0 + c(Y - T)   c0 > 0, 0 < c < 1  

(3) I = b0 - b1r + b2Y   b1 > 0, 0 < b2 < 1, c + b2 < 1  

(4) i = d0 + d·Y   d ≥ 0  

(5) r = i + e  
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der Y er BNP, C er privat konsum, I er private investeringer, G er offentlige utgifter, T er 

netto skatter, i er sentralbankrenta, r er utlånsrenta fra bankene og e er risikopremien i 

banksektoren.  

 

a) Forklar relasjonene (1) - (5).  

 

b) Tenk deg at risikopremien e er en konstant. Hva blir effekten på økonomien av et fall i 

privat etterspørsel? Hvordan virker ekspansiv finanspolitikk?  

 

c) Tenk deg at sentralbankrenta i er konstant (d = 0) mens risikopremien e øker med fallende 

nasjonalprodukt Y. Hva blir effekten på økonomien av et fall i privat etterspørsel? Hvordan 

virker ekspansiv finanspolitikk? 
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