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Utsatt1310 

Ved sensuren vil oppgave 1 telle 30 prosent, oppgave 2 telle 40 prosent, og oppgave 3 telle 30 
prosent. Alle oppgaver skal besvares.  

 

Oppgave 1 

Veiledning: 

I denne oppgaven skal du svare kort og konsist. 

Oppgave 

a) Forklar hva som blir ment med uttrykket «sparing» i økonomisk teori og i 
nasjonalregnskapet. 

b) Sparer folk alltid når de setter penger i banken? 
c) Forklar hva som blir ment med «realinvestering». Gi et par eksempler på realinvesteringer og 

andre investeringer. 
d) Hva er forskjellen på nettorealinvestering og bruttorealinvestering? 
e) Når vi summerer over alle land på kloden, så skal samlet sparing være lik samlet 

nettorealinvestering.  Forklar hvorfor det må være slik. Forklar også hvorfor dette ikke 
gjelder for et enkelt land.  

f) Hva er sammenhengen mellom sparing, realinvestering og driftsbalansen med utlandet? 

 

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: 
(1) 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺,  
(2) 𝐶 = 𝑐0 + 𝑐(𝑌 − 𝑇),  𝑐0 > 0, 0 < 𝑐 < 1
(3) 𝑇 = 𝑡0 + 𝑡𝑌,  0 < 𝑡 < 1
(4) 𝐼 = 𝑏0 + 𝑏1𝑖 + 𝑏2𝑌,  𝑏1 < 0, 𝑏2 > 0

 

𝑌 er nasjonalproduktet (BNP), 𝐶 er privat konsum, 𝐼 er private realinvesteringer 𝐺 er offentlig 
kjøp av varer og tjenester (konsum pluss realinvestering) og 𝑇 er nettoskatt (skatter minus 
overføringer til private). Små bokstaver symboliserer parameterer som beskriver hvordan 
økonomien virker.  
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For gitte verdier av offentlige utgifter og skattesatser er løsningen av modellen  

(5)   𝑌 =
𝑐0 − 𝑐𝑡0 + 𝑏0 + 𝐺
1 − 𝑐(1 − 𝑡) − 𝑏2

 

forutsatt at 𝑐(1 − 𝑡) + 𝑏2 < 1, slik at nevneren i (5) er positiv. 

a) Forklar kort bakgrunnen for likning (4). 
b) Sett at regjeringen i landet vil kutte offentlig forbruk for å bedre budsjettbalansen. Finn et 

uttrykk for effekten dette vil få for BNP i modellen. Forklar med ord prosessen som ligger 
bak. 

c) Finn også et uttrykk for effekten av et slikt kutt på budsjettbalansen. Drøft i hvilken grad 
regjeringen vil lykkes med å bedre budsjettbalansen. 

d) Kan vi bruke de samme uttrykkene for effekten av utgiftskutt dersom 𝑐(1 − 𝑡) + 𝑏2 > 1 ?  
e) Sett at regjeringen vil kutte utgiftene ikke for å bedre budsjettbalansen, men for å redusere 

skattenivået. Anta at regjeringen reduserer G og t_0 like mye. Finn uttrykk for effekten dette 
har på BNP og på budsjettbalansen. Sammenlikn med det du fant i b) og c). 

f) Drøft kort hvordan pengepolitikken kan brukes for å bidra til at regjeringene når sine mål på 
en god måte. (Ingen matematiske utledninger ventet på dette punktet).  

 

 

Oppgave 3 
Veiledning 
I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord og figurer 
hvilke effekter som virker i økonomien i den problemstilling som det spørres om i oppgaven. 
 
Oppgave  

i) Anta at et land sliter med et stort budsjettunderskudd og en høy gjeld. Anta videre at 
landet blir tvunget til å kutte i arbeidsledighetstrygden for å redusere 
budsjettunderskuddet. Drøft hvordan dette vil påvirke arbeidsledigheten på kort og lang 
sikt. 

ii) Hvordan vil kuttet i arbeidsledighetstrygden påvirke lønns- og prisveksten i landet? 
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