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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 

Sensorveiledning 1310, H14 
 

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 20%, oppgave 2 vekt 60%, og oppgave 3 vekt 

20%.   

 

For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall:  

 Ha nesten riktige svar på to av delspørsmålene på oppgave 1  

 Oppgave 2: Kunne sette opp virkningen på BNP og på en av de andre 

variablene ved en reduksjon i investeringene, forklare dette resultatet, og vise 

noe forståelse av hvordan modellen virker, samt  

 ha med noen riktige momenter/resonnementer på oppgave 3.  

 Svakere besvarelse på et eller to av disse punktene kan oppveies hvis 

helhetsinntrykket ut fra resten av besvarelsen er klart bedre. 

  

Oppgave 1 

Veiledning: 

Her skal du svare kort og konsist: 

 

Oppgave: 

i) Hva er bruttonasjonalproduktet (BNP) for et land?  

ii) BNP per innbygger, prisnivåjustert (dvs. kjøpekraftskorrigert), brukes ofte 

som mål på den materielle velstanden i et land. Hva betyr det at tallet er 

prisnivåjustert (kjøpekraftskorrigert)? Nevn kort sterke og svake sider ved 

dette målet. 

iii) Hvordan defineres arbeidsledighet i offentlig statistikk? Hva er definisjonen 

på arbeidsledighetsraten? 

 

 

Svar: 

i) Bruttonasjonalproduktet BNP er summen av bruttoproduktet 

(verdiskapingen) i alle landets bedrifter, i en gitt periode (år eller kvartal). 

Dette er det samme som verdien av den samlede innenlandske 

produksjonen av ferdige varer og tjenester, verdsatt til markedspriser, i en 

gitt periode (år eller kvartal). Med ”ferdige varer og tjenester” menes at 

BNP bare innbefatter varer og tjenester som går til de ”endelige brukerne” 

av varene, såkalte sluttleveringer. En trekker derfor fra den produksjonen 

som går som produktinnsats til andre bedrifter 

ii) Kjøpekraftskorrigering innebærer at man justerer for prisnivået i landet, ved å 

regne ut prisindekser som viser hvor mye de samme varer og tjenester 

koster i ulike land, målt i felles valuta (kjøpekraftspariteter, eller 

Purchasing Power Parity, PPP), og så omregne BNP i de ulike land ved å 

bruke disse kjøpekraftsparitetene. Sterke side ved BNP per innbygger i 

kjøpekraftsparitet: omfatter det meste av de varene og tjenestene som 
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produseres i landet, og verdsetting tar utgangspunkt i markedspriser. Svake 

sider se side 29-34 i http://folk.uio.no/sholden/E1310/nasjonalregnskap.pdf 

iii) Som arbeidsledig regnes den som var helt uten inntektsgivende arbeid, aktivt 

hadde søkt arbeid de siste fire ukene, og som kunne påta seg arbeid innen 

to uker etter intervjutidspunktet. Arbeidsledighetsraten er antall 

arbeidsledige delt på arbeidsstyrken (som er lik antall arbeidsledige pluss 

antall sysselsatte) 

 

 

 

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 følgende modell for en lukket økonomi 

 

(1) Y = C + I + G  

(2) 
1 2( ) ( )C EC z c Y T c i      ,  der 0 < c1 < 1 og c2 > 0, 

(3) 
1 2( )I EI z bY b i       der 0 < b1 < 1 og b2 > 0 , 

(4) 0T t tY      der 0 < t < 1 

 

der Y er BNP, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er offentlig bruk 

av varer og tjenester, i er nominell rente, π
E
 er forventet inflasjon, t er "skattesatsen", 

t0 er skatter som er uavhengig av BNP, og T er nettoskattebeløpet (dvs skatter og 

avgifter fra private til det offentlige minus overføringer (trygder, subsidier osv) fra 

det offentlige til private). z
C
 og z

I
 er parametere som fanger opp andre faktorer som 

påvirker hhv. konsumet og investeringene, c1, c2, b1, og b2 er faste parametere (tall) 

som beskriver hvordan økonomien virker, dvs. hvordan venstresidevariabelen i 

ligningen avhenger av høyresidevariablene. Vi antar at disse parameterne har kjente 

verdier.  Vi antar at 1-c1(1-t)-b1 > 0. De endogene variable er Y, C, I og T.  

 

Likevektsløsningen for Y er 

 

(5)    1 0 2 2

1 1

1
( ) ( )

1 (1 )

C E I EY z c t c i z b i G
c t b

        
  

 

 

 

i) Hva blir virkningen på BNP, private investeringer og privat sparing av en 

eksogen reduksjon i investeringene, Δz
I
 < 0? 

ii) Hvordan avhenger størrelsen på virkningen på BNP av størrelsen på 

skattesatsen t? 

iii) Landet vi ser på har et inflasjonsmål for pengepolitikken, og vi antar at 

sentralbankens rentesetting kan beskrives ved følgende renteregel 

 

 

http://folk.uio.no/sholden/E1310/nasjonalregnskap.pdf
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(6) 
0 1 2(1 )

n

n

Y Y
i d d d

Y



     der d0, d1, og d2 > 0. 

Her er π inflasjonsraten og Y
n
 potensielt BNP. Gi en kort forklaring på hva 

renteregelen sier, og en begrunnelse for hvorfor dette kan være en fornuftig regel. 

 

iv) Tegn opp en figur som viser ligning (5) og (6) i et diagram med Y på 

horisontalaksen og i på vertikalaksen. Gi en økonomisk begrunnelse for 

helningen på de to kurvene. 

v) Bruk figuren til å vise konsekvensene av en reduksjon i investeringene, Δz
I
 < 

0, på BNP og rentenivået. Vis også hva virkningen på BNP ville blitt hvis 

renten ikke ble endret. Forklar de økonomiske mekanismene som virker i 

modellen. Hva blir virkningene på privat konsum, private investeringer og 

den offentlige budsjettbalansen? 

 

 

Svar: Fra (6) får vi at virkningen på BNP blir  

 

 

(7)   
1 1

1
0

1 (1 )

IY z
c t b

   
  

 

 
BNP reduseres. Reduserte investeringer fører til redusert samlet etterspørsel, slik at 

BNP faller. Lavere produksjon gir reduserte inntekter til husholdningene, slik at de 

reduserer sitt konsum, dvs. samlet etterspørsel og BNP reduseres. Redusert BNP fører 

også til ytterligere reduksjon i investeringer, fordi bedriftene i mindre grad ønsker å 

øke sin produksjonskapasitet. Denne virkningen kalles multiplikatoreffekt. Effekten 

blir dempet ved at noe av inntektsreduksjonen innebærer reduserte skatter, noe som 

demper nedgangen i disponibel inntekt og dermed demper nedgangen i konsumet.  

 

Virkningen på private investeringer finner vi ved først å ta (3) på tilvekstform,  

 

(8) 1 0II z b Y       

 

Investeringene reduseres ved den direkte negative virkningen av Δz
I
 <0, som blir 

forsterket ved at BNP reduseres som fører til ytterligere reduksjon i investeringene. 

Vi setter inn for ΔY fra (7) i (8) og får 

 

(9) 

1

1 1

1

1 1

1

1 (1 )

1 0
1 (1 )

I I

I

I z b z
c t b

b
z

c t b

    
  

 
    

   

 

Privat sparing er privat disponibel inntekt minus privat konsum, dvs S = Y – T- C, 

slik at ΔS= ΔY-ΔT-ΔC. Fra (4) har vi at ΔT = tΔY og fra (2) har vi at ΔC = c1(ΔY-

ΔT) = c1(1-t)ΔY. Dermed får vi at ΔS = ΔY – tΔY - c1(1-t)ΔY = (1-t)(1-c1)ΔY. 
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ii) Størrelsen på virkningen på BNP avhenger av størrelsen på multiplikatoren, dvs. 

brøken i (7). Større skattesats t innebærer at nevneren blir større, slik at brøken og 

dermed multiplikatoren blir mindre. Økonomisk intuisjon: større skattesats innebærer 

at staten tar en større del av endringen i inntekt før skatt, slik at endringen i disponibel 

inntekt blir mindre. Dermed blir virkningen på konsumet også mindre, slik at 

virkningen på BNP blir mindre. 

 

iii) 

Renteregelen sier at sentralbankens styringsrente er høyere, jo høyere inflasjonen er, 

og jo høyere BNP-gapet er, dvs. jo større kapasitetsutnyttelsen er. Ved fleksibelt 

inflasjonsmål har sentralbanken to hovedmål, som er lav inflasjon (nær 

inflasjonsmålet) og stabil produksjon, dvs. produksjon nær potensielt nivå.  Hvis 

inflasjonen er høyere enn målet, eller BNP er høyere enn potensielt nivå, vil 

sentralbanken heve renten for å få ned inflasjonen og/eller for å dempe BNP. Siden 

høyere rente fører til redusert inflasjon (ikke i denne modellen, der inflasjonen er 

eksogen) og redusert BNP (gjennom redusert konsum og reduserte investeringer), vil 

renteregelen dermed bidra til at sentralbanken når sine mål. 

 

iv) Skisse. Se http://folk.uio.no/sholden/E1310/pengepolitikk.pdf side 7-8 

 

 
Ny likevekt i (Y2 , i2). BNP reduseres, men nedgangen i BNP blir dempet ved at 

sentralbanken senker renten. La ΔY = Y2 – Y1 < 0 være endringen i BNP, og Δi = i2 – 

i1 < 0 endringen i renten.  

Endringen i privat konsum blir da ΔC = c1(1-t)ΔY-c2Δi. Lavere BNP taler for lavere 

privat konsum, mens lavere rente taler for høyere privat konsum, så totalvirkningen 

blir uviss.  

Endringen i private investeringer blir ΔI = Δz
I
 + b1ΔY-c2Δi. Den eksogene 

reduksjonen Δz
I
 og redusert BNP taler for lavere investeringer, mens redusert rente 

taler for høyere investeringer. Det virker mest rimelig at investeringene reduseres, 

men i teorien er det nok også mulig at investeringene øker, hvis rentenedgangen har 

veldig sterk virkning på investeringene og liten virkning på konsumet, og motsatt for 

Rente,  i 
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http://folk.uio.no/sholden/E1310/pengepolitikk.pdf
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virkningen av redusert BNP (dvs. at b2  og c1 er «store», mens c2 og b1 er nær null). 

Endringen i den offentlige budsjettbalansen blir ΔT = tΔY<0, dvs budsjettbalansen 

svekkes siden lavere BNP gir reduserte skatteinntekter. 

 

Oppgave 3  

Veiledning: 

I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord 

hvilke effekter som kan virke i økonomien ved det som spørres om i oppgaven. 

 

Oppgave: 

Anta at sparetilbøyligheten i et land øker. Hvordan vil det påvirke den økonomiske 

veksten i landet på kort og lang sikt? 

 

 

Svar: Økt sparetilbøylighet. På kort sikt bruker vi Keynes-modellen. Spareparadokset 

viser at økt sparetilbøylighet kan føre til at redusert BNP (dvs lav/negativ økonomisk 

vekst) på kort sikt, dersom investeringene ikke øker. En sentralbank med 

inflasjonsmål som senker renten, kan sørge for at investeringene øker i takt med økt 

sparing, slik at BNP blir upåvirket på kort sikt. Evt. kan landet aktivt gjøre tiltak for å 

øke investeringene, f.eks. med offentlige investeringer 

 

På lengre sikt er det rimelig å anta at økt sparing fører til økt investering. Da vil 

realkapitalbeholdningen per arbeidstaker øke, slik at BNP per arbeidstaker øker, dvs. 

økt økonomisk vekst.  

 

På enda lengre sikt vil realkapitalbeholdningen per arbeider gå mot ny steady state 

verdi, og det samme vil BNP per arbeidstaker. Da vi veksten i BNP være uavhengig 

av spareraten. 

 


