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Eksamen ECON2310 - høsten 2016 

 

Spørsmål 1 (vekt 1/3): 

Figuren under viser prisutviklingen på to spanske statsobligasjoner fra 1/1-2012 til 29/11-2016. Begge 

er pålydende 100 €. Den svarte har kupongrente på 3.8 % og forfaller 31/1-2017. Den grå har 

kupongrente 4% og forfaller 30/4-2020. 

a) Forklar hva en obligasjon er. 

b) Hvilke faktorer bestemmer prisen på en obligasjon? 

c) Obligasjonen som forfaller om 2 måneder har 29/11-2016 prisen 100.65 €. Hva sier det om det 

gjeldende rentenivået (yielden) på spansk statsgjeld? 

d) Dersom en sentralbank ønsker lavere renter på statsobligasjoner eller bedriftsobligasjoner, 

hvordan kan den oppnå dette? 

e) Hvilke faktorer kan forklare likhetene og forskjellene mellom prisutviklingen på disse to 

obligasjonene? 
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Spørsmål 2 (vekt 2/3): 

Betrakt modellen.  

(1) 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

(2) 𝐶 = 𝑐0 + 𝑐(𝑌 − 𝑇) 

(3) 𝑇 = 𝑡 𝑌 

(4) 𝐼 = 𝑏0 − 𝑏1𝑟 + 𝑏2𝑌 

(5) 𝑖 = 𝑑0 + 𝑑𝑌 

(6) 𝑟 = 𝑖 + {
𝑒𝑙  ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑌 > 𝑌∗

𝑒ℎ ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑌 < 𝑌∗ 

Der Y er nasjonalprodukt, C er privat forbruk, I er private investeringer, T er skatteinntekter, G er 

offentlig kjøp av varer og tjenester, i er sentralbankrente, r er rentenivået i økonomien, mens el, eh er 

risikopremier. De positive størrelsene Y
*
, c0, c, b0, b1, b2, d0, d, t er koeffisienter. Relasjon (4) beskriver 

sentralbankens rentesetting.  (5) beskriver en antagelse om at risikopremien i økonomien stiger når 

nasjonalproduktet blir for lavt.  

a) Forklar modellens relasjoner. 

b) Vis hvordan en modell bestående av (1)-(6), når el=eh, kan løses og vis effekten av redusert 

konsumetterspørsel. Forklar hvordan effekten av redusert konsumetterspørsel blir påvirket av 

størrelsen på skattesatsen t. 

 

Tenkt deg at (5) erstattes med i=0 (fordi sentralbanken alt har brukt opp spillerommet sitt i 

rentesettingen) mens el< eh . 

 

c) Vis hvordan en slik modell kan gi to stabile likevekter.  

d) Vis hvordan midlertidig redusert konsumetterspørsel kan bringe økonomien fra en av likevektene 

til den andre.  

e) Vis hvordan finanspolitikk kan brukes til å forhindre at økonomien havner i en dårlig likevekt.  

f) Vis hvordan finanspolitikk kan brukes til å flytte økonomien fra en dårlig til en god likevekt.  

g) Siden (5) ikke gjelder kan ikke sentralbanken bruke sentralbankrenta til å redusere rentenivået i 

økonomien. Diskuter, med og uten modell, hvordan sentralbanken kan bidra til å forhindre at 

økonomien havner i en dårlig likevekt.  

h) Vis til slutt de to likevektene i c) i et diagram med investeringer og sparing langs den vertikale 

aksen og nasjonalprodukt langs den horisontale aksen.  
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