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Småspørsmål (5% hver): 

1. Hva vil prisen være på en obligasjon, som kan innløses om 6 måneder for 100 kroner,  når den 
årlige renta er 5%.  

2. Er det grenser for hvor lav eller høy prisen på en slik statskasseveksel kan bli? Begrunn svaret. 

3. Forklar renteparitetsbetingelsen. 

4. Hvorfor vurderes ofte finanspolitikken med utgangspunkt i statsbudsjettets underskudd justert for 
konjunktursituasjonen? 

 

Hovedspørsmål (80 %): 

I denne oppgaven vil du få bruk for følgende relasjon. 
(1) 1 ,  

Her er P prisnivå, PE er forventet prisnivå, μ er bedriftenes påslagsfaktor, A er 
arbeidsproduktiviteten, u er arbeidsledighetsraten og z er en lønnspressindikator. 
 
a) Forklar hvordan relasjon (1) kan tolkes som et utfall av samspill mellom lønnskrav og 
prissetting. 
b) Utled med utgangspunkt i (1) en sammenheng mellom arbeidsledighet og inflasjon. 
 
 Tenk deg at myndighetene både ønsker at arbeidsledighet er lav og at  inflasjonen er nær 
2.5%.  
 
c) Hvilke virkemidler har myndighetene? 
d) Hva vil utfallet av myndighetens politikk være på kort og lang sikt? 
e) Blir svaret på d) påvirket hvis arbeidsproduktiviteten endrer seg over tid? 
 
 
  



Sensorveiledning: 
1. Det er flere måter å regne på som gir omtrent samme svar siden renten er ganske lav. Et 
svar i nærheten 97,50 vil være rett. 
 
2. Det skal mye til (mildt sagt) for at den nominelle renten blir negativ. Derfor kan prisen 
vanskelig bli høyere enn pålydende. Det er ikke like lett å argumentere for en absolutt nedre 
grense dersom man åpner for at en økonomi i prinsippet kan oppleve vilkårlig høy inflasjon.  
 
3. Kort sakt: innenlandsk rente må være lik utenlandsk rente justert for forventede 
valutakurssvingninger (og eventuell risikopremie). 
 
4. Budsjettets balanse er som regel god når vi er i høykonjunktur mens den er dårlig i 
lavkonjunktur. Med dette utgangspunktet kan det gis to grunner: I USA der offentlige 
underskudd oppfattes som et problem vil det være riktig å vurdere politikernes evnen til å 
holde budsjettet ut fra et mål som ikke tvinger frem innstramming i dårlige tider. I Norge der 
det drives aktiv (men ikke for aktiv) finanspolitikk vil det være rett å vurdere finanspolitikken 
ut fra et mål der graden av ekspansivitet er sammenlignbar fra år til år.  
 
a) er oppvarming og bygger på Blanchard ev. notat fra 1310. 
b) er gjort grundig i Blanchard og enda grundigere på forelesning og i notat fra årets 2310 se 
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2007/Phillips.pdf 
c) her er kortversjonen rente, skatter og offentlige utgifter. Noen vil her kanskje gå rett på 
problemene med tidskonsistens etc. Det kan ha mye for seg. Men (1) sier at når Pe (ev \pi^e) 
er gitt på kort sikt vil myndighetene alltid kunne få ned u i bytte mot høyere P (ev \pi). Om de 
ønsker det er jo en annen sak. 
d) dette er tatt i notatet. Det er også dekket verbalt i Blanchard. 
e) Notatet forteller at stadig økning i arbprod flytter u_n til venstre. Endringer i svaret på d) 
følger da greit. Vi har også (som Blanchard)  snakket om muligheten for at 
produktivitetsvekst fører til like høye lønnskrav. 
 
Oppgaven er ikke spesielt vanskelig. Alt rett bør gi B. Dersom det er noe ekstra er A innen 
rekkevidde. 
 


