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Oppgave 1 skal vektlegges med 25%, oppgave 2 med 50%, og oppgave 3 med 25%.

For å best̊a eksamen, må besvarelsen i hvert fall:

• Gi minst tre nesten riktige svar p̊a oppgave 1

• Forklare hvilke variable som er endogene, eksogene, og hvilke som er parametere i
Oppgave 2a

• Beregne effekten p̊a BNP, budsjettbalansen og handelsbalansen av et fall i eksporten
i Oppgave 2c, samt diskutere de økonomise mekanismene

• Ha med noen riktige momenter/resonnementer p̊a Oppgave 3

Svakere besvarelse p̊a et eller to av disse punktene kan oppveies hvis helhetsinntrykket
ut fra resten av besvarelsen er klart bedre.
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Oppgave 1 (vekt 25%)

Veiledning:

I denne oppgaven er det meningen at du skal være kortfattet, og forklare med ord.

Oppgave:

(a) Hva tar et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) sikte p̊a å måle? Forklar hva som
menes med at BNP kan måles ved tre ulike metoder.

(b) Drøft (kort) styrker og svakheter ved BNP som et mål p̊a velstand.

(c) Hva er et lands sparing i henholdsvis en lukket og en åpen økonomi?

(d) Forklar hva vi mener med følgende begreper: a) Høykonjunktur, b) Lavkonjunktur,
c) Oppgangskonjunktur, og d) Nedgangskonjunktur.

(e) N̊ar sies finanspolitikken å være ekspansiv, og n̊ar sies den å være kontraktiv?

(f) Hva er forskjellen p̊a en nominell appresiering og depresiering av et lands valuta?

Fasit:

(a) BNP tar sikte p̊a å måle den totale verdiskapningen (hvor mye som produseres) i et
land over tid. I kurset har vi gjennomg̊att tre ulike definisjoner av BNP:

(i) Produksjonsmetoden: Summen av bruttoproduktet i enkeltbedrifter. Alts̊a, den
samlede produksjonen i et land.

(ii) Inntektsmetoden: Hvem produksjonen tilfaller: BNP = Lønnskostnader +
Driftsresultat+Kapitalslit+ProduksjonsskatterProduksjonssubsidier. Her
trengs ikke den eksplisitte definisjonen, men studentene bør nevne at inntek-
tsmetoden sier noe om hvem produksjonen tilfaller.

(iii) Utgiftsmetoden: Hva pengene brukes p̊a: Y = C + I + G + NX. Dette bør
studentene kjenne til!

(b) Svakheter: Mange ting som ikke er med (husarbeid, svart arbeid etc.), tar ikke hen-
syn til generell trivsel, psykiske lidelser, stress, ulykker (iallefall ikke direkte) etc. I
tillegg er det fordelingsnøytralt.
Styrker: Inkluderer de viktigste varer og tjenester som produseres i økonomien. I
tillegg er BNP korrelert med andre velstandsmål.

(c) Sparing er definert som:

(a) Lukket økonomi: Private og offentlige realinvesteringer (I + Ioff )

(b) Åpen økonomi: Private og offentlige realinvesteringer, samt nettofinansinvesteringer
ovenfor utlandet (I + Ioff + NX). Her skal ikke studentene trekkes mye om de
sier eksportoverskudd e.l. istedenfor nettofinansinvesteringer.
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(d) Begrepene kan forklares som følger:

(i) Høykonjunktur: BNP-niv̊a er høyere enn trend-BNP

(ii) Lavkonjunktur: BNP-niv̊a er lavere enn trend-BNP

(iii) Oppgangskonjunktur: Veksten i BNP er høyere enn trendveksten

(iv) Nedgangskonjunktur: Veksten i BNP er lavere enn trendveksten

(e) Ekspansiv n̊ar man bruker mye penger over statsbudsjettet. Her kan nok mange svare
at det betyr at skattene senkes eller at offentlige utgifter øker. Dette er ogs̊a riktig.
Kontraktiv er det motsatte av det.

(f) En appresiering av et lands valuta er n̊ar valutaen styrker seg mot en annen valuta
(bi-lateralt) eller mot en multilateral valutakurs. En depresiering er det motsatte.
For eksempel, hvis man opprinnelig betaler 7 NOK for en Euro, og man senere må
betale 8 NOK for en Euro, s̊a har Euroen blitt dyrere målt i NOK. Dette innebærer
en depresiering av kronen (den er mindre verdt), og en appresiering av Euroen (den
har blitt mer verdt).
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Oppgave 2 (vekt 50%)

Veiledning:

I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave. Det er
ikke meningen at du skal bruke tid p̊a å forklare modellen utover det du blir spurt om i
oppgaven.

Oppgave:

Betrakt følgende Keynes modell for en liten åpen økonomi:

Y = C + I + G + NX (1)

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

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

Q = aY 0 < a < 1 (4)

hvor Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realin-
vesteringer, G er offentlig kjøp av varer og tjenester, T er nettoskattebeløpet (dvs skatter
og avgifter fra det private til det offentlige, minus overføringer (trygder, subsidier osv) fra
det offentlige til private), NX = X −Q er eksportoverskuddet (handelsbalansen ovenfor
utlandet), hvor X er eksporten og Q er importen. t er ”skattesatsen”, t0 er skatter som
er uavhengig av BNP, og c0, c og a er beskriver økonomiens virkemåte.

Redusert form løsningen (likevektsløsningen) for Y er gitt ved:

Y =
1

1− c(1− t) + a
(c0 − ct0 + I + G + X) (5)

(a) Karakteriser de ulike variablene i modellen innenfor følgende kategorier: Eksogene,
endogene og parametere. Hva er myndighetenes virkemidler i modellen?

(b) Forklar hvordan en økning i c, a og t p̊avirker størrelsen p̊a multiplikatoren, 1
1−c(1−t)+a

.
Gi en økonomisk tolkning av disse sammenhengene.

(c) Vis hvordan landets BNP, budsjettbalanse og handelsbalanse vil p̊avirkes dersom det
inntreffer et negativt sjokk i eksportetterspørselen (∆X < 0). Forklar de økonomiske
mekansimene som ligger til grunn for ditt svar.

(d) Anta at myndighetene er bekymret for utviklingen i BNP som følge av det nega-
tive sjokket i eksportetterspørselen, og at de ønsker å benytte finanspolitikken for
å motvirke (nøytralisere) effekten av sjokket ved å endre offentlig kjøp av varer
og tjenester. Innebærer dette en kontraktiv eller en ekspansiv finanspolitikk? Vis
hvilke konsekvenser en slik finanspolitisk inngripen vil ha for budsjettbalansen og
handelsbalansen (her skal du se p̊a totaleffekten av sjokket i eksportetterspørselen og
finanspolitikken som føres).
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Fasit:

(a) Endogene: Y,C, T,Q
Eksogene: G, I,X, c0, t0
Parametere: c, a, t.

Noen vil sikkert karakterisere c0 og t0 som parametere, og det er ok. Myndighetenes
virkemidler er: t0 og G (innenfor hva vi har kikket p̊a i dette kurset), men det er
selvfølgelig ogs̊a riktig å si at t er et virkemiddel.

(b) Økning i c: Dette innebærer at den marginale konsumtilbøyeligheten øker, alts̊a
at husholdningene bruker mer p̊a konsum per krone de tjener. Dette vil selvsagt
forsterke mutliplikatoren.

Økning i t: Dette betyr at marginalskatten øker, som igjen betyr at husholdningene
sitter igjen med mindre i disponibel inntekt per krone de tjener. Siden konsumet
avhenger av disponibel inntekt, betyr dette at konsumet øker mindre n̊ar inntekten
øker, og dermed at multiplikatoren blir mindre.

Økning i a: Dette innebærer en økning i den marginale importtilbøyeligheten. For
hver krone husholdningene tjenger, vil de bruke mer p̊a importerte varer n̊ar a øker.
Dette betyr at etterspørselen hjemme blir lavere, og at mutliplikatoren reduseres.

(c) Endring i BNP:

∆Y =
1

1− c(1− t) + a
∆X < 0 (6)

Økonomiske mekanismer:

N̊ar eksportetterspørselen faller, s̊a fører dette til at produksjonen (BNP) faller. Dette
følger, siden en sentral antakelse i denne modellen er at tilbudet alltid justerer seg slik
at tilbud er lik etterspørsel. N̊ar BNP faller, s̊a faller ogs̊a den disponible inntekten,
som fører til at det private konsumet faller. Dette fører i sin tur til at BNP faller
ytterliggere, som igjen reduserer inntekt og konsum osv. Det er dette som kalles
multiplikatoreffekten. Denne mutliplikatoreffekten dempes av at lavere BNP fører til
lavere skatter (via automoatiske stabilisatorer), som demper nedgangen i konsumet.
Samtidig vil lavere BNP innebære at vi kjøper færre av begge varer (hjemmepro-
duserte og importvarer), som betyr at importetterspørselen faller. Dette bidrar til
å redusere fallet i BNP. Totalt sett har vi likevel vist at BNP faller n̊ar eksportet-
terspørselen reduseres.

Effekt p̊a budsjettbalansen:

∆B = ∆T − ∆G︸︷︷︸
=0

= ∆T = ∆t0︸︷︷︸
=0

+ t∆Y = t∆Y < 0

∆B = t
1

1− c(1− t) + a
∆X < 0 (7)
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Økonomiske mekanismer:

N̊ar BNP faller, s̊a vil ogs̊a skatteinntektene falle. Siden det ikke har vært noen
endring i offentlig kjøp av varer og tjenester, innebærer dette at budsjettbalansen vil
svekkes.

Handelsbalansen:

∆NX = ∆X −∆Q = ∆X − a∆Y = ∆X − a
1

1− c(1− t) + a
∆X

=

(
1− a

1

1− c(1− t) + a

)
∆X

=

(
1− c(1− t) + a− a

1− c(1− t) + a

)
∆X

=

(
1− c(1− t)

1− c(1− t) + a

)
∆X < 0 (8)

Økonomiske mekanismer:

Handelsbalansen svekkes, men mindre enn det initiale fallet i eksporten skulle tilsi.
P̊a den ene siden fører lavere eksport til at handelsbalansen svekkes, men lavere ek-
sport bidrar ogs̊a til at BNP faller (som vist over). Dette innebærer at importen
reduseres, som demper svekkelsen av handelsbalansen.

(d) Hva har skjedd? ∆X < 0 → ∆Y < 0. Myndighetenes m̊al: ∆Y = 0. Virkemiddel
∆G. Hvor mye G må endres finner vi p̊a følgende måte:

∆Y = 0→ 1

1− c(1− t) + a
(∆X + ∆G) = 0→ ∆G = −∆X > 0 (9)

For å forhindre fallet i BNP, må alts̊a offentlig kjøp av varer og tjenester økes like
mye som eksporten har falt. Dette innebærer alts̊a en ekspansiv finanspolitikk.

Den totale effekten p̊a budsjettbalansen blir dermed:

∆B = ∆T −∆G = ∆t0︸︷︷︸
=0

+ t∆Y︸︷︷︸
=0

−∆G = −∆G = ∆X < 0 (10)

Denne politikken har alts̊a den uheldige konsekvensen at det svekker budsettbalansen.
Her vil nok de flinkeste studentene trekke frem at dette over tid kan være skadelig,
ettersom det fører til en stadig økende statsgjeld.

Totaleffekt p̊a handelsbalansen:

∆NX = ∆X −∆Q = ∆X − a∆Y︸︷︷︸
=0

= ∆X < 0 (11)

Denne ingrepenen bidrar ogs̊a til at handelsbalansen svekkes mer enn opprinnelig.
Grunnen er at myndighetene stabiliserer BNP, som fører til at importetterspørselen
ikke faller. Dette innebærer at effekten som tidligere motvirket noe av fallet i han-
delsbalansen ikke lenger er gjeldende.
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Oppgave 3 (vekt 25%)

Dagens situasjon i endel europeiske økonomier er kjennetegnet ved en høy statsgjeld, og
et meget høyt niv̊a p̊a arbeidsledigheten.

(a) Nevn noen grunner til at en slik situasjon har oppst̊att? Her trenger du ikke å drøfte
noe konkret land, men diskutere generelt hvordan en slik situasjon kan oppst̊a.

Flere økonomer (Gruppe A) har tatt til orde for at det er fornuftig å føre en stram
linje ovenfor disse landene for å f̊a bukt med budsjettunderskuddene, slik at gjelden kan
reduseres. Andre økonomer (Gruppe B) mener at en innstramning vil gjøre vondt verre,
ettersom den kontraktive finanspolitikken fører til at arbeidsledigheten øker ytterliggere.

(b) Drøft om Gruppe A eller Gruppe B har mest rett, eller om begge har like mye rett?
Drøft hvilke implikasjoner disse innstramningene kan ha p̊a arbeidsledigheten p̊a
kort og p̊a lang sikt.

(c) P̊a hvilken måte kan det at disse landene er medlem av Euro-samarbeidet (og
dermed er underlagt en felles “europeisk” pengepolitikk) være en ulempe i en situ-
asjon som denne?

Fasit:

(a) Her er det nok noen som vil merke seg at mange av disse landene i en lang tid førte
en ekspansiv finanspolitikk, som bidro til å øke statsgjelden. Dette er alts̊a med
p̊a å forklare hvorfor gjelden er s̊a høy, men ikke hvorfor ledigheten er høy, siden
dette snarere (iallefall innenfor modellapparatet de lærer i dette kurset) vil bidra
til å redusere ledigheten p̊a kort sikt. Relevante momenter for å foklare hvorfor
ledigheten er høy er at – som en følge av finanskrisen – har eksporten falt, i tillegg til
at investeringsaktiviteten har avtatt (spesielt innenfor bygg og anlegg). Dette fører
til en reduksjon i BNP, som i sin tur bidrar til å øke ledigheten (iallefall p̊a kort sikt).
Det bør alts̊a trekkes frem at finanspolitikken har vært ekspansiv, samtidig som det
har vært fall i noen andre etterspørselskomponenter.

(b) Begge har nok litt rett. Gruppe A har rett i den forstand at slike instramninger kan
være med p̊a å redusere budsjettunderskudded og statsgjelden. Samtidig har gruppe
B ogs̊a rett, i den forstand at innstramningene fører til at etterspørselen faller, som
i sin tur reduserer behovet for arbeidskraft, som igjen kan øke ledighetsproblemet
ytterliggere. I tillegg vil jo aktiviteten dempes n̊ar en kontraktiv finanspolitikk føres,
som i seg selv øker trygdeutbetalingene og senker skatteinntektene. Dette vil føre til
at denne medisinen blir noe mindre effektiv ogs̊a for å f̊a bukt med underskuddene,
samt gjeldsproblematikken. N̊ar det gjelder konsekvenesene p̊a arbeidsledigheten,
s̊a er meningen her at studentene skal trekke frem at en slik politikk trolig vil øke
ledigheten p̊a kort sikt, men at ledigheten p̊a lengre sikt vil konvergere mot likevek-
tsledigheten. De skarpeste vil nok ogs̊a diskutere hysterese effekter, som kan føre til
at den kortsiktige ledigheten fører til en endring ogs̊a i likevektsledigheten, slik at
denne politikken ogs̊a kan ha uheldige konsekvenser p̊a lang sikt!
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(c) Nøkkelen her er at eurosamarbeidet innebærer en felles pengepolitikk (alts̊a samme
renteniv̊a). Dette betyr at disse landene mister et ”v̊apen”, som de ellers kunne brukt
til å stimulere økonomien. N̊ar det er sagt, s̊a vil nok endel studenter trekke frem at
renten i euroomr̊adet allerede er lav, slik at det er langt ifra sikkert at en selvstendig
pengepolitikk ville ha hjulpet s̊a mye i denne situasjonen.
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