
Eksamen ECON1310 H2020 
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 1 (vekt: 30%) 
Ta utgangspunkt i modellen  

(1) 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑄  

(2) 𝐶 = 𝑧𝐶 + 𝑐1(𝑌 − 𝑇)  

(3) 𝐼 = 𝑧𝐼 + 𝑏1𝑌 

(4) 𝑇 = 𝑧𝑇 + 𝑡𝑌  

(5) 𝑄 = 𝑎𝑌  

𝑌 er bruttonasjonalprodukt, 𝐶 er privat konsum, 𝐼 er private realinvesteringer, 𝐺 er offentlig bruk av 

varer og tjenester, 𝑋 er eksporten, 𝑄 er import og 𝑇 er nettoskattebeløp. 𝑧𝐶 , 𝑧𝑇 og  𝑧𝐼 er parametere 

som fanger opp alle andre faktorer som påvirker henholdsvis konsum, skatt og investeringer. 𝑐1, 𝑏1,𝑡 

og 𝑎 er faste parametere mellom 0 og 1 som beskriver hvordan økonomien virker. Myndighetenes 

virkemiddel er 𝐺, og 𝑌, 𝐶, 𝑇, 𝐼, og 𝑄 er endogene variabler. Vi antar at 1 − 𝑐1(1 − 𝑡) − 𝑏1 + 𝑎 > 0. 

Likevektsløsningen for 𝑌 er: 

(6) 𝑌 =
1

1−𝑐1(1−𝑡)−𝑏1+𝑎
(𝑧𝐶 + 𝑧𝐼 − 𝑐1𝑧𝑇 + 𝐺 + 𝑋 ) 

 

a) Anta at økonomien treffes av et sjokk slik at etterspørselen fra utlandet etter norske varer 

øker (Δ𝑋 > 0). Hva skjer med BNP og konsum? Vis matematisk og forklar.  

 

b) Hva skjer med myndighetenes budsjettbalanse (𝐵) som følge av dette sjokket? Vis 

matematisk og forklar.  

 

Anta nå at myndighetene forplikter seg til å motvirke enhver endring i budsjettbalansen ved å endre 

offentlig bruk av varer og tjenester (𝐺) som følge av endringer i BNP. Dette kan representeres ved å 

innføre følgende ligning i modellen:   

(7) 𝐺 = 𝑧𝐺 + 𝑔𝑌 

der 0 < 𝑔 ≤ 𝑡. 𝐺 blir dermed en endogen variabel, mens 𝑧𝐺 er en eksogen variabel. 

 

c) Gi en økonomisk tolkning av ligning (7). Hvorfor er det et plusstegn foran 𝑔?  

 

d) Hva blir likevektsløsningen for 𝑌 og multiplikatoren i denne utvidede modellen? 

 

e) Hva blir effekten av sjokket fra deloppgave (a) på BNP i denne utvidede modellen? Vis 

matematisk og forklar. Er effekten større eller mindre enn i deloppgave (a)? Forklar 

forskjellen i svaret ditt her fra svaret ditt i deloppgave (a).  

 

f) Hvis myndighetene forplikter seg til å motvirke effekten av eventuelle sjokk på 

budsjettbalansen fullstendig gjennom ligning (7) (slik at Δ𝐵 = 0). Hva kan du da si om 

størrelsen på parameteren 𝑔? Vis matematisk og forklar. 



Oppgave 2 (vekt: 30%): 
Ta utgangspunkt i modellen  

(1) 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺  

(2) 𝐶 = 𝑧𝐶 + 𝑐1(𝑌 − 𝑇) − 𝑐2(𝑖 − 𝜋𝑒)  

(3) 𝐼 = 𝑧𝐼 + 𝑏1𝑌 − 𝑏2(𝑖 − 𝜋𝑒)  

𝑌 er bruttonasjonalprodukt, 𝐶 er privat konsum, 𝐼 er private realinvesteringer, 𝐺 er offentlig kjøp av 

varer og tjenester og 𝑇 er nettoskattebeløp. 𝑧𝐶  og  𝑧𝐼 er parametere som fanger opp alle andre 

faktorer som påvirker henholdsvis konsumet og investeringene. 𝑐1, 𝑐2, 𝑏1 og 𝑏2 er faste parametere. 

Myndighetenes virkemidler er 𝑇 og 𝐺, mens sentralbanken bestemmer nominell rente 𝑖. 𝜋𝑒 er 

forventet inflasjon. De endogene variablene er 𝑌, 𝐶 og 𝐼. Vi antar at 0 < 1 − 𝑐1 − 𝑏1 < 1. 

Likevektsløsningen for 𝑌 er: 

(4) 𝑌 =
1

1−𝑐1−𝑏1
(𝑧𝐶 − 𝑐1𝑇 + 𝑧𝐼 + 𝐺 − (𝑐2 + 𝑏2)(𝑖 − 𝜋𝑒)) 

Vi antar en Phillipskurve som gir en positiv sammenheng mellom inflasjon (𝜋) og BNP-gapet (
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛 ):  

(5) 𝜋 = 𝜋𝑒 + 𝛽 (
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛 ) + 𝑧𝜋 

der 𝑧𝜋 er eksogen. Anta for enkelthets skyld at inflasjonsforventningene (𝜋𝑒) er statiske (Δ𝜋𝑒 = 0). 

Vi er i utgangspunktet i en situasjon med BNP lik potensielt BNP og inflasjon lik inflasjonsmålet. 

a) Anta nå at vi får et midlertidig prissjokk hvor inflasjonen stiger (Δ𝑧𝜋 > 0). Hva skjer med 

BNP? Vis løsningen enten matematisk eller illustrer den grafisk.  

 

b) Hvor mye må sentralbanken endre renta (Δ𝑖) hvis sentralbanken ønsker å fullstendig 

motvirke effekten av sjokket i deloppgave (a) på inflasjon (slik at Δ𝜋 = 0)? Hva skjer da med 

BNP? Vis løsningen enten matematisk eller illustrer den grafisk. 

  

c) Diskuter hvorvidt en sentralbank med fleksibelt inflasjonsmål ønsker å motvirke sjokket på 

inflasjonen fullstendig, slik som i deloppgave (b). 

 

Anta nå at vi utvider modellen ved at sentralbanken følger en renteregel: 

(6) 𝑖 = 𝑑1(𝜋 − 𝜋∗) + 𝑑2
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛 + 𝑧𝑖  

der 𝑧𝑖 er eksogen, 𝜋∗ er inflasjonsmålet og 𝑑1 og 𝑑2 er parametere som gir ulik vekt til inflasjon og 

BNP-gapet i sentralbankens rentesetting. 

d) Lag en utvidet renteregel (kall den for ligning 7) der du setter inn for ligning (5) inn i ligning 

(6). Tegn renteregelen inn i en figur med BNP (𝑌) på den horisontale x-aksen og rente 𝑖 på 

den vertikale y-aksen. Tegn også inn ligning (4) i den samme figuren.  

 

e) Hva skjer med rente, BNP og inflasjon i denne utvidede modellen ved det samme sjokket som 

i deloppgave (a)? Hvordan henger dette sammen med svaret ditt i deloppgave (c)? 

  



Oppgave 3 (vekt: 20%): 
Forklar hvilken rolle boligmarkedet og finansprodukter knyttet til boligmarkedet i USA spilte i 

oppbygningen av finanskrisen i 2008/2009.  

 

 

 

Oppgave 4 (vekt: 20%): 
Under nedstengingen som følge av Korona-pandemien i mars og april 2020 gikk norsk økonomi inn i 

en nedgangskonjunktur. Diskuter hvorfor de Keynesianske modellene våre er dårlige egnet til 

beskrive optimal respons for myndighetene til å hjelpe økonomien under selve nedstengningen. 

  


