
 1 

UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 

Sensorveiledning ECON1310, h17 
 

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 25%, oppgave 2 vekt 50% og oppgave 3 vekt 

25%.  

  

For å få godkjent besvarelsen, må den i hvert fall:  

 Oppgave 1: Ha nesten riktige svar på tre av delspørsmålene 

 Oppgave 2: i-ii) Kunne sette opp virkningen på BNP ved økt 𝑧𝐼, forklare dette 

resultatet, og vise noe forståelse av hvordan modellen virker, samt  

 Oppgave 3: ha med noen riktige momenter og resonnementer.  

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

helhetsinntrykket ut fra resten av besvarelsen er klart bedre. 

 

 

 

Oppgave 1 

 

Veiledning: 

Svarene skal være korte og konsise, med 2-3 setninger på hvert spørsmål.  

 

 

Oppgave: 

 

i) Hva skjer vanligvis med nettoeksporten (handelsoverskuddet) til et land når 

landets valuta depresieres? 

 

ii) Forklar begrepet «BNP-gap» 

 

iii) Ranger følgende aktører etter hvem som har mest beskyttelse dersom et 

selskap går konkurs. Start med de som har høyest sannsynlighet for å få 

penger fra konkursboet:  

a. Kreditorer (långivere) uten pant 

b. Ansatte med utestående lønn 

c. Aksjeeiere 

 

iv) Hvilke av følgende situasjoner vil vanligvis ikke øke inflasjonen i et land: 

a. Økte inflasjonsforventninger 

b. Økt rente 

c. Styrket valuta (appresiering) 

d. Økt sparevilje 

 

v) Hva kan man si om konjunktursituasjonen i et land hvor arbeidsledigheten 

øker? 

 



 2 

vi) Har regjeringen stort sett brukt mer, eller mindre penger enn 

handlingsregelen skulle tilsi de siste 3 årene? (Ta utgangspunkt i den «gamle» 

handlingsregelen, dvs. det tallfestede nivået for realavkastningen som gjaldt 

da politikken ble besluttet, før nedjusteringen som skjedde i vår) 

 

Svar: 

 

i) Når et lands valuta depresieres blir landets eksport billigere for utlandet, 

slik at eksporten vanligvis øker. Landets import blir dyrere for 

innbyggerne i landet, slik at man importerer mindre varer og tjenester. 

Selv om man importerer mindre, er det usikkert om verdien av importen 

blir lavere, siden prisen har økt. Likevel er det vanlig å anta at 

nettoeksporten øker når et lands valuta depresieres. 

 

 

ii) «BNP-gap» er betegnelsen på differansen mellom BNP og potensielt BNP, 

som andel av potensielt BNP. BNP er verdien på produksjonen i et land i 

løpet av en periode. Potensielt BNP er det produksjonsnivået som hadde 

vært i perioden om alle produksjonsfaktorene ble brukt på et langsiktig 

opprettholdbart nivå. 

 

 

iii) 1:b 2:a 3:c 

 

 

iv) b: økt rente gir lavere aktivitet og redusert inflasjon. c: styrket valuta gir 

billigere import og redusert inflasjon. d: Økt sparevilje gir lavere aktivitet 

og redusert inflasjon. 

 

 

v) Om arbeidsledigheten øker vil aktivitetsnivået gjerne være nedadgående. 

Vi kan derfor anta at landet er i en nedgangskonjunktur. 

 

 

vi) Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på budsjettbalansen har vært 

mindre enn 4% av Statens Pensjonsfond Utlands totale verdi de siste årene. 

Myndighetene har altså brukt mindre penger enn den «gamle» 

handlingsregelen skulle tilsi. Dette har kunnet skje på tross av at 

pengebruken har økt betraktelig, fordi kroneverdien av fondet i den samme 

perioden har økt. 
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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) 𝐶 =  𝑧𝑐  +  𝑐1(𝑌 − 𝑇) – 𝑐2(𝑖 − 𝜋𝑒)  der 0 < 𝑐1 < 1  og 𝑐2 > 0, 

(3) 𝐼 =  𝑧𝐼 + 𝑏1𝑌 − 𝑏2(𝑖 − 𝜋𝑒)   der 0 < 𝑏1 < 1 og 𝑏2 > 0, 

(4) 𝑇 =  𝑧𝑇  +  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,  t er "skattesatsen", zT 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), i er nominell rente 

og 𝜋𝑒  er forventet inflasjon, 𝑖 − 𝜋𝑒  er dermed realrenten. zC og zI er parametere som 

fanger opp andre faktorer som påvirker hhv. konsumet og investeringene, c1, b1, c2 og 

b2 er faste parametere. Vi antar at 1-c1(1-t)-b1 > 0.  

 

De endogene variablene er Y, C, I og T. 

 

Likevektsløsningen for Y er 

 

(5)   𝑌 =
1

1−𝑐1(1−𝑡)−𝑏1
(𝑧𝑐 − 𝑐1𝑧𝑇 + 𝑧𝐼 + 𝐺 − (𝑐2 + 𝑏2)(𝑖 − 𝜋𝑒)) 

 

 

 

 

i) Gi en økonomisk tolkning av ligning (3) 

 

ii) Hva blir effekten på BNP av en økt investeringsvilje (𝛥𝑧𝐼 > 0)? Finn 

uttrykket for endringen i BNP, og forklar de økonomiske mekanismene. 

 

iii) Hva blir effekten på privat konsum av økt investeringsvilje? Finn uttrykket 

og forklar mekanismene. 
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Anta nå at inflasjonen i økonomien bestemt av en Phillipskurve på følgende form: 

 

(6) 𝜋 = 𝜋𝑒 + 𝛽
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛  + 𝑧𝜋 

 

Der 𝜋 er inflasjon, Yn er nivået på potensielt BNP og 𝑧𝜋 er et inflasjonssjokk som 

fanger opp eventuelle eksogene endringer i inflasjonen.  

Parameteren β  > 0 viser hvor mye inflasjonen øker når BNP-gapet (
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛
 ) øker.  

 

Anta også at sentralbanken i økonomien styrer etter et fleksibelt inflasjonsmål, som 

gir en renteregel på følgende form: 

 

𝑖 = 𝑧𝑖 + 𝑑1(𝜋 − 𝜋∗) + 𝑑2

𝑌 − 𝑌𝑛

𝑌𝑛
 

 

Noe som gir følgende renteregel med innsatt Phillipskurve: 

 

(7) 𝑖 = 𝑧𝑖 + 𝑑1(𝜋𝑒 − 𝜋∗ ) + 𝑑1𝑧𝜋 + (𝑑1𝛽 + 𝑑2)
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛  

 

Der 𝜋∗er inflasjonsmålet og 𝑧𝑖, 𝑑1 og 𝑑2 er parametere som beskriver sentralbankens 

rentesetting. Alle tre parameterne er større enn null.  

 

Nominell rente og inflasjon er nå endogene variabler i modellen. 

 

iv) Gi en tolkning av ligning (7) 

 

v) Forklar hva som skjer med BNP og nominell rente ved en eksogen økning i 

inflasjonen (𝛥𝑧𝜋 > 0).  

 

Bruk gjerne en figur som viser ligning (5) og (7) i et diagram med 𝑌 på 

horisontalaksen og 𝑖 på vertikalaksen, for å svare på spørsmålet. 

vi) Hva skjer med inflasjonen i deloppgave v) ovenfor? 

 

 

Svar: 

 

i) Ligning 3 gir oss private brutto realinvesteringer som en funksjon av BNP 

og rentenivå.  

Om aktiviteten i økonomien går opp, øker investeringene med en faktor på 

𝑏1, som er mellom null og en. Dette er fordi økt aktivitet nødvendiggjør 

økt produksjonskapasitet, og gjør det lettere for bedriftene å få finansiering 

for nye investeringer. 

Om realrenten i økonomien går opp, reduseres investeringene med en 

faktor 𝑏2 som er større enn null. Dette fordi økt realrente gjør det dyrere å 

låne penger til investeringer, og mer gunstig å spare penger i banken 

framfor å foreta realinvesteringer. 
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Andre faktorer som påvirker investeringene fanges opp av 

«sjokkparameteren» 𝑧𝐼. Dette kan for eksempel være forventninger til 

framtiden. 

 

ii) Δ𝑌 =
1

1−𝑐1(1−𝑡)−𝑏1
Δ𝑧𝐼 > 0 

Når private realinvesteringer øker, øker aktivitetsnivået i økonomien. Dette 

øker disponibel inntekt til konsumentene (noe motvirket av høyere netto 

skattebeløp), som igjen gjør at etterspørselen fra konsumentene øker, noe 

som øker aktivitetsnivået ytterligere. 

Økt aktivitetsnivå fører også til at investeringene øker ytterligere (som 

beskrevet over), noe som også øker aktivitetsnivået. 

Summen av alle disse effektene gjør at BNP øker mer enn den 

opprinnelige økningen i investeringene. 

 

iii) Δ𝐶 =
𝑐1(1−𝑡)

1−𝑐1(1−𝑡)−𝑏1
Δ𝑧𝐼 > 0 

Konsumet øker. Mekanismene er de samme som beskrevet over. 

 

iv) Ligning 7 gir oss rentesettingen til sentralbanken som en funksjon av 

BNP-gapet, når det er tatt hensyn til at BNP-gapet har en effekt på 

inflasjonen. 

Sentralbanken ønsker inflasjon så nært inflasjonsmålet som mulig, 

samtidig som de ønsker stabilitet. Derfor bryr den seg både om differansen 

mellom inflasjon og inflasjonsmålet, og om BNP-gapet. Den ønsker å 

reagere på økt inflasjon ved å øke renta og få ned aktivitetsnivået, samtidig 

som den ikke ønsker å reagere for mye på kortsiktige endringer i 

inflasjonen som ikke kommer av at BNP er over eller under potensielt 

BNP. 

Parameteren 𝑑1 forteller oss hvor mye sentralbanken reagerer på 

inflasjonsgapet. Sentralbanken setter opp renta når inflasjonen er over 

målet, fordi økt rente gir lavere aktivitet gjennom konsum- og 

investeringsfunksjonen, noe som igjen reduserer inflasjonen gjennom 

Phillips-kurven. Derfor er 𝑑1 interagert med forventet inflasjon og 

inflasjonssjokket, som begge har en direkte effekt på inflasjonen i 

Phillipskurven. 𝑑1 er også interagert med BNP-gapet gjennom 𝛽, som sier 

hvor mye inflasjonen endres når BNP-gapet endres. I tillegg inngår 𝑑2, 

som forteller oss hvor mye sentralbanken bryr seg om BNP-gapet i seg 

selv. 𝑧𝐼 fanger opp endringer i rentesettingen som ikke kan forklares med 

endringer i de andre variablene, og er det rentenivået som sentralbanken 

setter i en «normalsituasjon», når inflasjonen er på målet, og BNP er likt 

potensielt BNP. 

 

v) En eksogen økning i inflasjonen har ingen direkte effekt på BNP i 

modellen. Det vil derimot ha en effekt på sentralbankens rentesetting. 

Sentralbanken vil sette en høyere rente for et hvert BNP-nivå. I et RR-IS 

diagram vil dette medføre at RR-kurven skifter opp, slik at vi får en ny 

likevekt med høyere rente og lavere BNP. Sentralbanken setter opp renta 

for å få ned aktiviteten i økonomien og dermed inflasjonen. 

Grafisk: 
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vi) Inflasjonen får i utgangspunktet et positivt sjokk. Sentralbankens 

rentesetting vil derimot motvirke dette noe, slik at inflasjonen ikke går opp 

så mye som det opprinnelige sjokket. I vår modell kan vi ikke se hvor vidt 

totaleffekten på inflasjonen er negativ eller positiv. Det er derimot rimelig 

å anta at sentralbanken ikke «overreagerer», slik at inflasjonen går opp, 

men mindre enn den ville ha gjort om sentralbanken ikke hadde reagert.  

Grafisk. 
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Oppgave 3  

 

Veiledning: 

 

I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men besvare spørsmålet 

med dine egne ord. 

 

 

 

 

Oppgave: 

 

Det fiktive landet Noroil har hatt store oljeinntekter gjennom en årrekke, og en stor 

del av inntektene er blitt plassert i et fond som investerer i utenlandske verdipapirer. 

Så faller oljeprisen kraftig, noe som fører til en stor reduksjon i oljeinntektene, samt 

en betydelig nedgang i oljesektoren, i form av redusert oljeaktivitet og et kraftig fall i 

investeringene.  

 

Drøft hvordan myndighetene kan bruke penge- og finanspolitikk for å håndtere 

virkningene av lavere oljepriser. 

 

Nevn kort hvilke ekstra avveininger som spiller inn hvis boligprisene stiger kraftig 

over lang tid, og husholdningenes boliggjeld øker betydelig. 

 

 

Svar: 

 

Noen elementer i et godt svar: 

 

Redusert rente kan bidra til å holde aktivitetsnivået oppe ved å øke etterspørsel innad i 

landet, samtidig som det kan føre til en depresiering av valutaen som er bra for 

konkurranseevnen til eksportsektoren. 

 

Landets fond bidrar til at myndighetene har redusert grunn til å være redd for 

budsjettbalansen, og kan la de automatiske stabilisatorene virke, eller til og med 

bedrive mer ekspansiv pengepolitikk. 

 

Likevel kan det være lurt å være forsiktig med finanspolitikken for å unngå en lønns- 

og prisvekst som motvirker depresieringen og fører til at sentralbanken setter opp 

renta. Dette blir ekstra viktig dersom en forventer at oljeprisfallet er permanent, slik at 

økonomien er avhengig av omstilling. 

 

Dersom boligprisene og husholdningenes gjeld stiger betraktelig er det grunn til å 

være mer forsiktig med rentesettingen enn hva konjunktursituasjonen i seg selv skulle 

tilsi. Man vil unngå at husholdningene havner i problemer når renten går opp igjen, og 

boligprisene evt. synker. 


