
Alle oppgavene skal besvares. Ved sensuren vil oppgavene vektes p�a f�lgende m�ate: 20%

vekt p�a oppgave 1, 50% vekt p�a oppgave 2 og 30% vekt p�a oppgave 3. Utover det vektlegges

deloppgaver likt. Priorit�er tiden deretter.

Oppgave 1 (vekt: 20%)

Veiledning: Svarene i denne oppgaven skal v�re korte og konsise. Gjerne ikke mer enn noen

f�a setninger p�a hvert sp�rsm�al.

1. Hva p�avirker hvor stort p�aslag bedriftene kan sette over marginalkostnadene?

2. Hva menes med eksogene og endogene variabler i en �konomisk modell?

3. Hva er forskjellen p�a BNP, bruttonasjonalinntekten og disponibel inntekt for et land?

4. Hva er nominell rente og hva er realrente?

5. Hva er handlingsregelen?

Sensorveiledning:

1. Bedriftenes p�aslag bestemmes av ettersp�rselselastisiteten eller markedsmakten til bedriften.

Hvis en bedrift har mer markedsmakt (lavere ettersp�rselselastisitet) s�a blir p�aslaget

st�rre.

2. Eksogene variabler er bestemt utenfor modellen, mens endogene variabler er bestemt i

modellen.

3. BNP = bruttonasjonalprodukt = samlet verdiskapning i alle landets bedrifter; BNI

= bruttonasjonalinntektetken = samlet verdiskapning i alle bedrifter eid av landets

innbyggere = BNP + netto l�nns- og formuesinntekt fra utlandet; disponibel inntekt

= inntekt til disposisjon til bruk i Norge = BNI + netto overf�ringer fra utlandet -

kapitalslit.

4. Nominell rente er den avkastningen du f�ar p�a investeringen n�ar vi ikke tar hensyn til

inasjon. Realrenten er avkastningen du f�ar p�a investeringen din n�ar du tar hensyn

til at prisene p�a varer og tjenester ogs�a endrer seg (inasjon).

5. Handlingsregelen er at bruken av oljepenger over statsbudsjettet over tid skal tilsvare

om lag forventet realavkastning i fondet (3
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Oppgave 2 (vekt: 50%)

Veiledning: I denne oppgaven skal du forklare de �konomiske mekanismene i hver deloppgave,

men det er ikke ment at du skal bruke tid p�a �a 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� �e) (2)

I = zI + b1(Y � T )� b2(i� �e) (3)

T = zT + tY (4)

der 0 < c1 < 1; c2 > 0; 0 < b1 < 1; b2 > 0 og 0 < t < 1.

Y er BNP, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er o�entlige investeringer

og konsum, t er skattesatsen, zT er skatter og avgifter som er uavhengige av inntekt, T er

nettoskattbel�pet og i��e er realrenten. zC og zI er parametre som fanger opp andre faktorer

som p�avirker henholdsvis konsumet og investeringene. c1; c2; b1 og b2 er faste parametre som

beskriver hvordan �konomien fungerer. Anta at disse har kjente verdier. Anta ogs�a at

1� c1(1� t)� b1 > 0.

Modellen kan l�ses for Y , noe som gir

Y =
1

1� c1(1� t)� b1

�
zC � c1z

T
� c2(i� �e) + zI � b2(i� �e) +G

�
(5)

(i) Se p�a konsumfunksjonen, ligning (2). Hva er de viktigste mekanismene bak hvorfor

�kt BNP f�rer til �kt konsum (c1 > 0) og at �kt realrente f�rere til redusert konsum

(c2 > 0)?

(ii) Hva blir virkningene p�a BNP og konsum av en eksogen �kning i privat sparing

(�zC < 0)? Vis virkningene matematisk og forklar de �konomiske mekanismene.

Vi utvider n�a modellen med en Phillipskurve

� = �e + �
Y � Y n

Y n
+ z� (6)

der Y n er potensielt BNP og z� er en parameter som fanger opp eventuelle andre ko-

standssjokk. Parameteren � > 0 viser hvor mye inasjonen �ker n�ar BNP-gapet (Y�Y
n

Y n
)

�ker.
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(iii) Forklar den �konomiske intuisjonen bak antakelsen om at � > 0.

Landet vi ser p�a har et eksibelt inasjonsm�al for pengepolitikken. Vi antar at sentral-

bankens rentesetting kan beskrives ved f�lgende renteregel.

i = zi + d1(� � ��) + d2
Y � Y n

Y n
(7)

Her er zi, d1 og d2 parametre som beskriver sentralbankens rentesetting og som alle er st�rre

enn 0. Ved �a kombinere ligning (6) og (7) s�a kan renteregelen skrives om som

i = zi + d1(�
e
� ��) + d1z

� + (d1� + d2)
Y � Y n

Y n
(8)

(iv) Gi en �konomisk forklaring p�a hvorfor koe�sienten foran BNP-gapet i ligning (8) blir

d1� + d2.

(v) Tegn opp en �gur som viser ligning (5) og (8) i et diagram med Y p�a horisontalaksen

og i p�a vertikalaksen. Bruk �guren til �a vise konsekvensene av den eksogene �kningen

i husholdningenes sparing (�zC < 0) p�a BNP og renteniv�aet.

(vi) Hva blir virkningen at en eksogen reduksjon i inasjonen, �z� < 0, p�a BNP, renten og

inasjonen? Bruk �gurer og forklar de �konomiske mekanismene. (I denne deloppgaven

holder vi zC konstant, dvs. ingen eksogen �kning i husholdningenes sparing.)

Sensorveiledning:

1. Mekanisme for c1 > 0: c1 > 0 betyr at vi antar at aggregert konsum er en posi-

tiv funksjon av disponibel inntekt. N�ar husholdningenes disponble inntekt �ker s�a

vil de ogs�a konsumere deler av dette. Dette fanges opp av c1, den marginale kon-

sumtilb�yeligheten.

Mekanisme for c2 > 0: n�ar realrenten �ker s�a blir det mer attraktivt �a spare fremfor

�a konsumere. Vi antar derefor at husholdningene reduserer konsumet hvis realrenten

�ker, noe som er fanget opp i at c2 > 0.

2. BNP endres med 1
1�c1(1�t)�b1

�zC, mens konsumet endres med (1 + c1(1�t)
1�c1(1�t)�b1

)�zC.

Mekanisme for Y: sparing �ker, konsum g�ar ned. Dette gj�r at BNP i f�rste omgang

g�ar ned. Men n�ar BNP faller, s�a faller ogs�a inntekten til husholdningene og bedriftene,

noe som reduserer konsum og investeringer ytterligere. Den totale e�ekten fanges opp

i multiplikatoren ( 1
1�c1(1�t)�b1

).
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Mekanisme for C: sparing �ker, konsum g�ar ned (direkte e�ekt). Reduksjonen i konsum

f�rer ogs�a til at BNP reduseres, som diskutert ovenfor. Dette f�rer til konsum faller

ytterligere gjennom e�ekten dette fallet i BNP har p�a disponibel inntekt ( c1(1�t)
1�c1(1�t)�b1

,

indirekte e�ekt).

3. � > 0 betyr at en �kning i BNP-gapet f�rer til �kte prispress. Intuisjonen bak dette

er som f�lger: �kt BNP-gap f�rer til lavere arbeidsledighet. Dette p�avirker forhan-

dlingssituasjonen i arbeidsmarkedet. N�ar arbeidsledigheten er lav s�a er det lettere for

arbeidstakere�a f�a seg andre jobber, mens det er vanskeligere for arbeidsgivere�a ansette.

Dette styrker forhandlingsmakten til arbeidstakersiden, noe som presser l�nninger og

priser opp.

4. I renteregelen antas det at sentralbanken �ker renten b�ade som respons p�a h�yere in-

asjon (d1) og som respons p�a positivt BNP-gap (d2). Leddet d1� + d2 fanger opp

totale�ekten som en endring i BNP-gapet har p�a renten. d2 er den direkte e�ekten gjen-

nom renteregelen fra BNP-gap p�a renten, mens d1� er den indirekte m�aten BNP-gapet

p�avirker renten gjennom at �kt BNP-gap f�rer til h�yere inasjon (Phillipskurven),

noe som sentralbanken reagerer p�a gjennom d1.

5. Virkninger av en eksogen �kning i husholdningenes sparing (�zC < 0):

IS-kurven skifter innover med 1
1�c1(1�t)�b1

�zC. Dette f�rer til et fall i BNP. Sentral-

banken reagerer p�a dette fallet i BNP ved�a senke renten (bevegelse langs RR-kurven).

Til slutt har BNP falt fra Y1 til Y2, mens renten har blitt redusert fra i1 til i2.

6. Virkninger av en eksogen reduksjon i inasjonen (�z� < 0):
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To e�ekter: skift ned i Phillipskurven med �z� og skift ned i RR-kurven.

Intuisjon: inasjonen faller initielt som f�lge av det negative kostnadssjokket. Sentral-

banken reagerer p�a dette falle i inasjonen ved �a senke renten (skift ned i RR-kurven

med d1�z�), noe som �ker BNP-gapet og �ker inasjonen. De totale e�ektene er at

BNP �ker fra Y1 til Y2, renten reduseres fra i1 til i2, mens inasjonen faller fra �1 til �2.

NB! Skiftet i RR-kurven b�r ikke illustreres p�a en m�ate at man ender opp med h�yere

inasjon enn utgangspunktet som f�lge av et negativt kostnadssjokk. Is�afall er forholdet

mellom helningen p�a RR-kurven (d1� + d2) og st�rrelsen p�a skiftet (d1�z�) illustrert

feil.

Oppgave 3 (vekt: 30%)

Veiledning: I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men dr�fte problem-

stillingen i oppgaven med egne ord.

Pengepolitikken har hovedansvaret for stabiliseringspolitikken i de este vestlige land. Hvor-
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for er det s�ann? Diskut�er i hvilken grad pengepolitikken og �nanspolitikken egner seg til

stabiliseringspolitikk.

Sensorveiledning: Momenter som b�r v�re med:

� Pengepolitikken kan endres p�a kort varsel.

� Pengepolitikken har f�a praktiske utfordringer og relativt rask virkning.

� Sentralbanken styres som en uavhengig akt�r som ikke har andre m�al enn�a styre penge-

politikken.

� Finanspolitikkens prim�re rolle er �a tilby velferdstjenester og o�entlige goder, ikke

stabilisering.

� Finanspolitikken bidrar allerede til stabilisering gjennom automatiske stabilisatorer.

� Finanspolitikken vedtas normalt kun en gang i �aret. Dette begrenser muligheten til �a

endre �nanspolitikken p�a kort varsel.

� Endringer i �nanspolitikken m�a vedtas politisk. Dette begrenser mulighetene til�a gjen-

nomf�re store endringer uten betydelige kompromisser, noe som ikke er �nskelig i

forbindelse med stabiliseringspolitikk.

� Politikere har gjerne andre m�al en stabilisering. For eksempel �nsker poltikere gjerne

�a oppfylle valgl�fter, �a bli gjenvalgt, etc. Det er dermed st�rre mulighet til misbruk av

�nanspolitikk for politisk vinning.
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