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BOKMÅL 

Ved sensuren tillegges alle oppgavene lik vekt. 

Oppgave 1   
Er følgende utsagn riktige eller gale? Gi en kort begrunnelse for svaret. 

a) Høyere rente fører til sterkere krone 
b) Høyere rente fører til økt arbeidsledighet 
c) Økt arbeidsledighet fører til høyere rente 
d) Høyere lønninger fører til høyere priser 
e) Økt bruk av oljeinntekter fører til økt konkurranseutsatt sektor 
f) Økt norsk eksport fører til en styrking av den offentlige budsjettbalansen. 

 

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 modellen  

(1) Y C ,I G X Q      

(2)  0 0,                      c  0, 0  c  1,C c c Y T         

(3) 0 ,                                      0 < t < 1T t tY   

(4) Q = aY     0 < a  < 1 

 

der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er 

offentlig kjøp av varer og tjenester (som kan deles i offentlig konsum Coff og offentlige 

realinvesteringer Ioff, slik at G = Coff + Ioff), X er eksporten, Q er importen, T er nettoskatter (skatter og 

avgifter minus trygder og andre overføringer), t er "skattesatsen", t0 er skatter som er uavhengige av 

BNP. c0, c og a er parametre som beskriver hvordan økonomien virker. Vi antar at disse parametrene 

har kjente verdier. Myndighetenes virkemidler er G, t0 og t. De endogene variablene er Y, C, T og Q. 

 
Modellen kan løses for Y, noe som gir  

(5)  0 0

1
( )

1 (1 )
Y c ct I G X

c t a
    

  
 

(i) Hva blir virkningen på BNP, landets sparing og offentlig sparing av følgende endringer? 
a. Økt eksport 
b. Reduserte skatter uavhengig av BNP  
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Oppgave 3 
De alvorlige gjeldsproblemene i mange industriland har medført forslag om finanspolitiske regler for 

å minske risikoen for at offentlig gjeld blir for høy. Betrakt følgende regel: Finanspolitikken må 

innrettes slik at den offentlige budsjettbalansen er lik null i hvert eneste år. Med utgangspunkt i 

modellen i oppgave 2, vis hva denne regelen ville innebære dersom det inntreffer en reduksjon i 

landets eksport. Anta at myndighetene vil skjerme offentlige kjøp, og derfor velger å justere 

skattene. Drøft kort fordeler og ulemper med regelen, og foreslå en endring i loven som kan gjøre 

den bedre. 

 

Oppgave 4 
Internasjonale sammenligninger viser at både lønns- og prisnivået er betydelig høyere i Norge enn i 

de aller fleste av våre naboland. Hva kan årsakene være til dette? Kommenter kort fordeler og 

ulemper ved det høye kostnadsnivået. 

 

 

NYNORSK 

Ved sensuren får alle oppgåvene lik vekt. 

Oppgåve 1   

Er følgjande påstandar riktige eller gale? Gi ein kort grunngiving for svaret. 

a) Høgare rente fører til sterkare krone 
b) Høgare rente fører til auka arbeidsløyse 
c) Auka arbeidsløyse fører til høgare rente 
d) Høgare lønningar fører til høgare prisar 
e) Auka bruk av oljeinntekter fører til auka konkurranseutsett sektor 
f) Auka norsk eksport fører til ei styrking av den offentlege budsjettbalansen. 

 

Oppgåve 2 

 
Rettleiing 
I denne oppgåva skal du forklare dei økonomiske mekanismane i kvar deloppgåve, men det er ikkje 

meint at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgåva. 

(oppgåva følgjer på neste side)
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Oppgåve: 

Ta utgangspunkt i modellen  

(1) Y C ,I G X Q      

(2)  0 0,                      c  0, 0  c  1,C c c Y T         

(3) 0 ,                                      0 < t < 1T t tY   

(4) Q = aY     0 < a  < 1 

 

der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realinvesteringar, G er 

offentleg kjøp av varer og tenester (som kan delast i offentleg konsum Coff og offentlege 

realinvesteringar Ioff, slik at G = Coff + Ioff), X er eksporten, Q er importen, T er nettoskattar (skattar og 

avgifter minus trygdar og andre overføringar), t er "skattesatsen", t0 er skattar som er uavhengige av 

BNP. c0, c og a er parametrar som karakteriserer korleis økonomien verkar. Vi går ut frå at desse 

parametrane har kjende verdiar. Verkemidla til styresmaktene er G, t0 og t. Dei endogene variablane 

er Y, C, T og Q. 

Modellen kan løysast for Y, noko som gir 

(5)  0 0

1
( )

1 (1 )
Y c ct I G X

c t a
    

  
 

(i) Kva blir verknaden på BNP, sparinga til landet og offentleg sparing av følgjande 
endringar? 
a. Auka eksport 
b. Reduserte skattar uavhengig av BNP  

 

 

Oppgåve 3 

Dei alvorlege gjeldsproblema i mange industriland har medført forslag om finanspolitiske reglar for å 

minske risikoen for at offentleg gjeld blir for høg. Sjå på følgjande regel: Finanspolitikken må 

innrettast slik at den offentlege budsjettbalansen er lik null i kvart einaste år. Med utgangspunkt i 

modellen i oppgåve 2, vis kva denne regelen ville innebere dersom det skjer ein reduksjon i 

eksporten til landet. Gå ut frå at styresmaktene vil skjerme offentlege kjøp, og derfor vel å justere 

skattane. Drøft kort fordelar og ulemper med regelen, og foreslå ei endring i lova som kan gjere den 

betre. 

 

Oppgåve 4 

Internasjonale samanlikningar viser at både lønns- og prisnivået er rikeleg høgare i Noreg enn i dei 

aller fleste av nabolanda våre. Kva kan årsakene vere til dette? Kommenter kort fordelar og ulemper 

ved det høge kostnadsnivået. 
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ENGLISH 

In the grading, all problems are given the same weight 

Problem  1 
Are the following statements correct or incorrect? A brief explanation is required. 

a) A rise in the interest rates leads to a stronger Norwegian krone 
b) A rise in the interest rate leads to higher unemployment 
c) Increased unemployment leads to a rise in the interest rate 
d) Higher wages lead to higher prices 
e) An increase in the spending of oil revenues leads to an increase in the traded sector 
f) An increase in Norwegian exports leads to a strengthening of the public budget balance 

 
 
 
Problem 2 
Instruction 
In this problem you are supposed to explain the economic mechanisms for each question, but you 

are not supposed to spend time on explanations of the model apart from what you are asked about 

in the problem. 

Problem  

Consider the following model  

(1)   Y = C + I + G + X - Q 

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

(3)  T = t0 + tY    0 < t  < 1 

(4)  Q = aY     0 < a  < 1 

where Y is gross domestic product (GDP), C is private consumption, I is private investments, G is 

government purchases of goods and services (which may be decomposed in public consumption Coff 

and public investments Ioff, where G = Coff + Ioff), X is exports, Q is imports, t is the “tax rate”, t0 is 

taxes that are independent of GDP, and T is net taxes (taxes minus benefits and transfers). c0, c and a 

are parameters describing the economy. The policy measures of the authorities are G, t0 and t. The 

endogenous variables are Y, C, T and Q. 

 

(The problem continues on the next page) 
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The model can be solved for Y, which yields  

 

(5)  
0 0

1
( )

1 (1 )
Y c ct I G X

c t a
    

  
 

 

(i) What is the effect on GDP, the saving of the country, and the public saving, of the 
following changes? 
a. Increased exports 
b. Reduced taxes which are independent of GDP 

 

 Problem  3    
The serious debt problems in many industrial countries have lead to suggestions of fiscal rules aimed 
at reducing the risk of too high public debt. Consider the following rule: The fiscal policy should be 
conducted so that the public budget balance is equal to zero in every year. Use the model in problem 
2 to show what this rule will imply if there is a reduction in the exports of the country. Assume that 
the authorities shelter public purchases, and therefore choose to adjust taxes. Discuss briefly 
advantages and disadvantages of this rule, and suggest a change in the law which may make it better.  
 
Problem  4    
International comparisons show that both the wage and the price level are considerably higher in 
Norway than in most of our neighboring countries. What can be the reasons for this? Comment 
briefly on the advantages and disadvantages of the high cost level. 
 
 


