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For at en bevarelse skal godkjennes bør den ha

• Minst tre delvis riktige svar p̊a oppgave 1.

• Delvis riktig svar p̊a oppgave 2(b) og 2(d). I (b) bør de klare å vise effekten matematisk, i

tillegg til å ha forsøkt å forklare de økonomiske mekanismene.

• Noen riktige momenter og resonnementer i de første deloppgave av oppgave 3.

• Svakere besvarelse p̊a noen av disse punktene kan oppveies dersom helhetsinntrykket av resten

av oppgaven er klart bedre.

Utover dette skal oppgave 1 tillegges 20% vekt, oppgave 2 60% vekt og oppgave 3 20% vekt. I

oppgave 1 og 2 fordeles dette likt over deloppgavene.

Det bør legges stor vekt p̊a gode og presise forklaringer av de økonomiske mekanismene. Det

bør ikke legges vekt p̊a sm̊a regnefeil s̊a lenge fremgangsm̊aten er riktig og studenten forklarer

de økonomiske mekanismene. Det bør ogs̊a legges vekt p̊a om studenten viser god forst̊aelse for

modellene og hvordan de brukes.

Oppgave 1

Veiledning: Svarene i denne oppgaven skal være korte og konsise, med 2-3 setninger p̊a hvert

spørsm̊al.

(a) Forklar hva som menes med reell valutakurs.

Dette er gjennomg̊att p̊a forelesning og seminar. Reell valutakurs er nominell valutakurs

justert for prisniv̊a. Den gir deg forholdet mellom prisen p̊a en vare m̊alt i norske kroner

og prisen p̊a den samme varen kjøpt i et annet land. Helt enkelt forteller den hvor mange

svenske handlekurver vi kan kjøpe for en norsk handlekurv.
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(b) Hvilke automatiske stabilisatorer finnes i økonomien og hvordan fungerer de? (maks en setning

forklaring per stabilisator.)

Det er to, skatter og import. N̊ar inntekten til husholdningene øker m̊a de betale mer skatt.

Dermed dempes økningen i disponibel inntekt. N̊ar inntekten øker vil man etterspørre mer

varer (og innsatsfaktorer) fra utlandet, dermed dempes økningen i etterspørsel etter varer

produsert innenlands. Det motsatte gjelder selvfølgelig om inntekten faller. Bør forklare kort

hvordan begge fungerer. Grundig gjennomg̊att p̊a forelesning og seminar.

(c) Hvilke tre funksjoner har penger?

(1) Betalingsmiddel, (2) m̊aleenhet for verdi og (3) oppbevaring av verdi. Dette er gjennomg̊att

p̊a forelesning.

(d) Hvorfor er arbeidsledigheten som regel lav n̊ar økonomien er i en høykonjunktur?

For å øke produksjonen vil det være nødvendig å ansette flere, derfor vil økt BNP normalt

innebære flere sysselsatte. Dette er nevnt p̊a forelesning.

(e) Forklar uttrykket �sparing er lik investering�.

Dette er grundig gjennomg̊att p̊a forelesning. Å spare vil si at man avst̊ar fra konsum i dag for

å kunne konsumere mer i fremtiden. For at et helt land skal kunne konsumere mer i fremtiden

m̊a man investere i realkapital og produksjonsteknologi for å øke produksjonskapasiteten i

fremtiden.

Oppgave 2

Veiledning: I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men

det er ikke meningen at du skal bruke tid p̊a å forklare modellen utover det som blir spurt om i

oppgaven.

Ta utgangspunkt i modellen

Y = C + I +G (1)

C = zC + c1(Y − T ) − c2(i− πe) (2)

I = zI + b1Y − b2(i− πe) (3)

T = zT + tY (4)

der 0 < c1 < 1, c2 > 0, 0 < b1 < 1, b2 > 0 og 0 < t < 1.
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Y er BNP, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er offentlig bruk av varer og tjen-

ester, t er skattesatsen, zT er skatter og avgifter som er uavhengig av BNP og T er nettoskattbeløpet.

Den nominelle renten i er bestemt av sentralbanken og kan foreløpig tas for gitt. πe er forventet

inflasjon. i − πe er dermed realrenten. zC og zI er parametre som fanger opp alle andre faktorer

som p̊avirker henholdsvis konsumet og investeringene. c1 og b1 er faste parametre som beskrive

hvordan økonomien virker, dvs. hvordan høyresidevariablene p̊avirker venstresidevariablene. Vi

antar at disse parametrene har kjente verdier. Anta ogs̊a at 1 − c1(1 − t) − b1 > 0. De endogene

variablene er Y , C, I og T . Myndighetenes virkemidler er zT og G.

Modellen kan løses for Y , noe som gir

Y =
1

1 − c1(1 − t) − b1

(
zC − c1z

T − c2(i− πe) + zI − b2(i− πe) +G
)

(5)

(a) Gi en økonomisk tolkning av ligning 2. Hvorfor er konsumet avhengig av forventet inflasjon?

Ligning 2 bestemmer konsumet som funksjon av inntekt og realrente (i tillegg til oppsam-

lingsparameteren zC). Dersom husholdningen f̊ar økt inntekt vil de ønske å konsumere mer

siden konsum er et gode. De konsumerer en fast andel av inntekten, c1.

Husholdningenes konsum p̊avirkes ogs̊a av realrenten. Om renten øker vil husholdninger med

gjeld m̊atte betale mer renter p̊a l̊anet, i tillegg til at nye l̊an blir dyrere og at det blir mer

lønnsomt å spare. Derfor vil konsumet falle n̊ar rentene øker, og motsatt. Realrenten er gitt

ved nominell rente minus inflasjon. Forventet inflasjon forteller hvor mye man forventer at

pengenes verdi skal falle, og det p̊avirker den reelle kostnaden av å spare eller l̊ane.

(b) Hva skjer med BNP hvis konsumet faller som følge av økt sparevilje? Vis dette ved å finne

et uttrykk for endringen i Y ved et fall i zC . Forklar de økonomiske mekanismene.

Bruker likevektsløsningen for BNP (ligning 5) p̊a tilvekstform og finner at

∆Y =
1

1 − c1(1 − t) − b1
∆zC

N̊ar husholdningene reduserer sin etterspørsel vil samlet produksjon falle siden dette er en

etterspørselsdrevet økonomi. N̊ar produksjonen faller vil husholdningenes inntekter falle. De

betaler mindre i skatt, noe som demper fallet i disponibel inntekt, men de vil likevel redusere et-

terspørselen etter konsumvarer ytterligere. N̊ar inntekten faller vil investeringene falle, siden

utsiktene til fremtidig inntekt for bedriftene faller. Det gir nok et fall i samlet etterspørsel.

Totaleffekten er et nytt fall i samlet etterspørsel, mindre enn det forrige.

Dette gir et nytt fall i samlet pruduksjon og et nytt fall i husholdningenes inntekt og et nytt

fall i samlet etterspørsel, og dette fortsetter med avtagende styrke til økonomien n̊ar en ny
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likevekt.

(c) Hvordan p̊avirker det eksogene sjokket (∆zC < 0) privat sparing? N̊ar er endringen positiv

og n̊ar er den negativ? Forklar de økonomiske mekanismene.

Ligningen for privat sparing er

SP = Y − T − C

Denne bør de kunne, den er gjennomg̊att b̊ade p̊a forelesning og seminar. Om de blander

privat sparing og total sparing bør de ikke f̊a full uttelling. Setter inn for ligning 2 og 4 og

skriver om s̊a jeg f̊ar

SP = (1 − c1)(1 − t)Y − (1 − c1)zT − zC + c2(i− πe)

Setter dette p̊a tilvekstform med ∆zC > 0, ∆Y lik uttrykket fra oppgave (b) og f̊ar

SP =
(1 − c1)(1 − t)

1 − c1(1 − t) − b1
∆zC − ∆zC

=
b1 − t

1 − c1(1 − t) − b1
∆zC

Privat sparing øker dersom b1 > t. Det er to motstridende effekter p̊a privat sparing. P̊a den

ene siden vil redusert konsum øke sparingen, p̊a den andre siden vil reduksjonen i inntekt føre

til redusert sparing. Det er rimelig å anta at marginalskatten er høyere enn den marginale

investeringsviljen og at privat sparing dermed blir negativ. Spareparadokset har vært nøye

gjennomg̊att p̊a forelesning og seminar, dette er ikke det samme, men det er beslektet. Total

sparing vil falle n̊ar zC faller, men det samme gjelder ikke nødvendigvis for privat sparing.

Dersom privat sparing øker vil det bety at privat sparing g̊ar p̊a bekostning av offentlig sparing.

Forventer ikke inng̊aende forklaring her, men for å f̊a full uttelling bør de klare å resonnere

litt rundt de to motstridende effektene p̊a privat sparing. Riktig ligning for privat sparing og

muntlig forklaring av hvordan fallet i inntekt reduserer sparingen bør regnes som nesten riktig,

selv om de ikke klarer å utlede uttrykket over.

Modellen utvides n̊a slik at inflasjonen, π, og nominell rente, i, ogs̊a inng̊ar som endogene variabler.

Inflasjonen er bestemt ved en Phillipskurve

π = πe + β
Y − Y n

Y n
+ zπ (6)

der Y n er potensielt BNP og zπ er en parameter som fanger opp eventuelle andre kostnadssjokk.
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Parameteren β > 0 viser hvor mye inflasjonen øker n̊ar BNP-gapet, (Y − Y n)/Y n, øker.

Økonomien har et inflasjonsm̊al for pengepolitikken, og du kan anta at sentralbankens rentesetting

kan beskrives ved følgende renteregel,

i = zi + d1(πe − π∗) + d1z
π + (d1β + d2)

Y − Y n

Y n
(7)

der zi, d1 og d2 er parametre som beskriver sentralbankens rentesetting, og som alle er større enn

null. Denne sentralbanken tar inn over seg mekanismene bak Phillipskurven, og Phillipskurven er

derfor allerede bakt inn i renteregelen.

(d) Tegn IS-RR-PK modellen i et diagram og gi en økonomisk forklaring av helningen p̊a IS-

kurven.

IS-kurven er fallende i et diagram med BNP p̊a den horisontale aksen og nominell rente p̊a

den vertikale aksen. RR-kurven er stigende i samme diagram. Phillipskurven er stigende i et

diagram med BNP p̊a den horisontale aksen og inflasjon p̊a den vertikale aksen.

IS-kurven er fallende, fordi en reduksjon i renten gir økt samlet etterspørsel og dermed økt

produksjon. Hvis kurven er svært bratt har en renteendring liten effekt p̊a samlet etterspørsel.

Jo slakere kurven er, jo større effekt har en renteendring p̊a samlet etterspørsel.

(e) Vis og forklar effekten p̊a BNP, nominell rente og inflasjon hvis myndighetene bruker ekspansiv

finanspolitikk (∆G > 0). Hva har det å si for effekten p̊a BNP at vi har en sentralbank som

følger en renteregel?

Ekspansiv finanspolitikk vises ved at IS-kurven skifter til høyre. Skiftet følger av at den ekspan-

sive finanspolitikken øker samlet etterspørsel, og til en gitt rente vil BNP da være høyere.

Siden sentralbanken følger en renteregel vil de øke renten n̊ar BNP øker, og dermed dempes

effekten av den ekspansive finanspolitikken p̊a BNP. Økningen i BNP fører til økt inflasjon.

Grunnen til det er at for at produksjonen skal øke m̊a arbeidsledigheten falle. Da øker lønns-

og prispresset og dermed øker inflasjonen. Inflasjonen øker likevel mindre enn den ville ha

gjort om sentralbanken ikke satte opp renten.

Sentralbankens rolle er å dempe effekten av eksogene sjokk p̊a BNP, å dempe konjunktursv-

ingningene. Hensikten er å holde inflasjonen stabil og nær inflasjonsm̊alet. Det gjør de her

ved å sette opp renten n̊ar samlet etterspørsel øker som følge av myndighetenes ekspansive fi-

nanspolitikk. Renteøkningen fører til lavere samlet etterspørsel siden husholdningene reduserer

sitt konsum og bedriftene reduserer sine investeringer n̊ar renten øker.

5



Oppgave 3

Veiledning: I denne oppgaven skal du bruke faglige begreper, men du skal ikke sette opp en matem-

atisk modell. Det holder å vise til modellene du har lært. Husk at oppgaven kun tillegges 20% vekt.

Vurder lengden p̊a svaret deretter.

Svar p̊a det oppgaven spør om. Utdyp og forklar det det trengs, men pass p̊a at du holder deg til

tema.

Ta utgangspunkt i en midlertidig økning i etterspørselen etter norsk olje.

(a) Hva vil det innebære at myndighetene fører en motkonjunkturpolitikk (ogs̊a kalt aktiv sta-

bilisering av BNP) i denne situasjonen? B̊ade finanspolitikken og pengepolitikken kan brukes

som ledd i å føre en motkonjunkturpolitikk, drøft kort avveiingen mellom å bruke den ene

eller den andre.

Motkonjunturpolitikk er grundig diskutert p̊a forelesning og er en sentral del av pensum. Noen

momenter det vil være naturlig å trekke inn er

– Motkonjunkturpolitikk har som hensikt å dempe svingningene i økonomien og skape forut-

sigbarhet. Ogs̊a et virkemiddel for å holde inflasjonen stabil. Her: hindre overoppheting

og økt inflasjon.

– For å stabilisere etter en midlertidig økning i etterspørselen m̊a renten settes opp eller s̊a

m̊a man redusere offentlig bruk av varer og tjenester - kontraktiv penge- og finanspolitikk.

– Man bør bruke denne typen politikk n̊ar det er snakk om et midlertidig sjokk, det hadde

ikke hatt ønsket effekt om det var snakk om en varig eller strukturell endring.

– Finanspolitikken er treg, det tar tid å vedta budsjetter og å gjennomføre dem. Pengepoli-

tikken vedtas mye oftere og kan derfor respondere raskere. Pengepolitikk er derfor mer

egnet til å stabilisere korte, midlertidige sjokk.

– Pengepolitikken har noen begrensninger, blant annet nullgrensen. Derfor vil ikke penge-

politikken være egnet til å stabilisere økonomien i en periode med fall i samlet etterspørsel

dersom renten allerede er lav. Da bør finanspolitikk heller brukes.

– Finanspolitikk har noen naturlige begrensninger. Det er svært upopulært om offentlige

budsjetter øker mye et år, bare for å falle det neste. Det er heller ikke mulig å drastisk

endre størrelsen p̊a noen typer offentlig tjenester fra et år til det neste. Bygger man et

sykehus binder man seg til et visst kostnadsniv̊a i årene fremover.

Man bør kunne f̊a god uttelling selv om man ikke trekker inn alle momentene. Det viktigste
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er at de viser at de forst̊ar hva dette dreier seg om.

(b) Handlingsregelen begrenser hvor mye penger fra oljefondet Norge kan bruke hvert år. Kan

regelen p̊avirke avveiingen mellom å bruke pengepolitikk eller finanspolitikk til å stabilisere

økonomien?

Dette har ikke vært diskutert p̊a seminar eller p̊a forelesning. Denne oppgaven bør derfor ikke

gis stor vekt, meningen er å gi de flinkeste studentene en utfordring der de kan vise at de

forst̊ar temaet utover kun det de kan lese seg til i læreboka.

– Handlingsregelen begrenser finanspolitikken. N̊a: kan bruke 3% av oljefondets verdi over

statsbudsjettet i året, tidligere var det 4%.

– Dette begrenser myndighetenes mulighet til å øke utgiftene dramatisk fra et år til det

neste. Begrenser muligheten å føre en svært ekspansiv finanspolitikk, i hvert fall over

tid.

– Det er likevel viktig å huske p̊a at dette ikke er en streng regel, man vil selvfølgelig tillate

avvik n̊ar det er nødvendig. Dette er jo en regel myndighetene har p̊alagt seg selv, de

binder seg til masten og m̊a vise moderasjon i finanspolitikken.

– Men, dette bør likevel understreke det at pengepolitikken har en sentral rolle i motkon-

junkturpolitikken.
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