
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. 



Sensorveiledning oppgave 1: 

a) BNP øker som følge av økt etterspørsel fra utlandet. Den umiddelbare reduksjonen 

forsterkes av økt innenlands etterspørsel gjennom konsum av disponibel inntekt (𝑐1(1 − 𝑡)) 

og realinvesteringer (𝑏1), men dempes av at en del av den økte etterspørselen er økt 

etterspørsel etter importerte varer (𝑎). Effekten avhenger av størrelsen på multiplikatoren. 

Δ𝑌 =
1

1 − 𝑐1(1 − 𝑡) − 𝑏1 + 𝑎
Δ𝑋 > 0 

Δ𝐶 = 𝑐1(1 − t)Δ𝑌 =  
𝑐1(1 − t)

1 − 𝑐1(1 − 𝑡) − 𝑏1 + 𝑎
Δ𝑋 > 0 

 

b) Budsjettbalansen styrkes som følge av økte netto skatteinntekter og uendret (eksogen) 𝐺.  

Δ𝐵 = Δ𝑇 − Δ𝐺 = Δ𝑇 = 𝑡Δ𝑌 =
𝑡

1 − 𝑐1(1 − 𝑡) − 𝑏1 + 𝑎
Δ𝑋 > 0 

c) Positivt fortegn sørger for at 𝐺 øker når 𝑌 øker. Dette er nødvendig for at ligningen skal 

motvirke endringer på budsjettbalansen. Det kan tolkes som at myndighetene bruker mer 

penger når økonomien går godt fordi den har mer penger til rådighet. En høy 𝑔 vil dempe 

endringer i budsjettbalansen, men forsterke endringer i BNP.  

 

d) Likevektsløsning (inkl. multiplikator): 

𝑌 =
1

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

Forskjellen fra ligning (5) er at leddet under brøkstreken i multiplikatoren nå inkluderer 𝑔 

med negativt fortegn slik at leddet under brøkstreken er mindre og følgelig blir 

multiplikatoren større. I tillegg har vi den eksogene variabelen 𝑧𝐺 i parentesen i stedet for 𝐺 

som var eksogen i ligning (5).  

e) Effekt av sjokket er økt BNP med ny multiplikator: 

Δ𝑌 =
1

1 − 𝑐1(1 − 𝑡) − 𝑏1 + 𝑎 − 𝑔
Δ𝑋 > 0 

Sjokket blir forsterket sammenlignet med modellen med eksogen 𝐺 som følge av at 

myndighetene bruker mer penger fordi skatteinntektene øker. Dette tilsvarer en medsyklisk 

konjunkturpolitikk. Effekten i denne deloppgaven er derfor høyere enn i oppgave (a) på 

grunn av en høyere multiplikator: 

1

1 − 𝑐1(1 − 𝑡) − 𝑏1 + 𝑎 − 𝑔
Δ𝑋 >

1

1 − 𝑐1(1 − 𝑡) − 𝑏1 + 𝑎
Δ𝑋 > 0 

f) Nå som 𝐺 er en endogen størrelse får vi følgende effekt på budsjettbalansen: 

Δ𝐵 = Δ𝑇 − Δ𝐺 = 𝑡Δ𝑌 − 𝑔Δ𝑌 = (𝑡 − 𝑔)Δ𝑌 =
𝑡 − 𝑔

1 − 𝑐1 − 𝑏1 + 𝑎 + 𝑔
ΔX ≥ 0 

Effekten på budsjettbalansen motvirkes fullstendig hvis 𝑔 = 𝑡.  

  



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)? 

 

  



Sensorveiledning oppgave 2: 

a) Phillipskurven flyttes oppover og vi får høyere inflasjon for det samme BNP nivået. Det skjer 

ingen endringer i IS-kurven, og ved samme rentenivå (𝑖) vil BNP være uendret.  

 

b) Sentralbanken vil kunne øke motvirke effekten på inflasjonen ved å sette opp renta Δ𝑖 > 0 

slik at BNP faller slik at vi beveger oss opp til venstre langs IS-kurven. Redusert BNP reduserer 

inflasjon langs den nye PK-kurven. Det holder om studenten viser løsningen grafisk, men det 

kan også løses nøyaktige matematisk ved å finne den Δ𝑖 som gir oss Δπ = 0: 

PK-kurven:    Δ𝜋 =
𝛽Δ𝑌

𝑌𝑛 + Δ𝑧𝜋 = 0 ↔ Δ𝑌 = −Δzπ 𝑌𝑛

𝛽
 

IS-kurven:    Δ𝑌 =
−(𝑐2+𝑏2)

1−𝑐1−𝑏1
Δ𝑖 ↔ Δ𝑖 = − (

1−𝑐1−𝑏1

𝑐2+𝑏2
) Δ𝑌 

Løsning for Δ𝑖 som funksjon av Δ𝑧𝜋:     Δ𝑖 = (
1−𝑐1−𝑏1

𝑐2+𝑏2
)

 𝑌𝑛

𝛽
 Δ𝑧𝜋 

  



c) Her forventes det at studenten kan fortelle hva et fleksibelt inflasjonsmål er. Sentralbanken 

også tar hensyn til BNP-gapet ved et fleksibelt inflasjonsmål og vil ikke ønske å motvirke 

effekten på inflasjonen helt fordi det gir et stort BNP-gap. I stedet vil den endre renta litt for 

å redusere effekten på inflasjon, samt tillate en liten reduksjon i BNP. 

  

d) Sette inn for PK-kurven (ligning 5) i renteregelen (ligning 6) for å få en PK-RR-kurve: 

 

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

𝑌𝑛 + 𝑧𝑖 

Denne kan tegnes inn slik: 

 

  



e) Sjokket fra deloppgave (a) vil flytte både PK-kurven og RR-kurven fordi RR-kurven nå 

representeres av ligning (7) som inkluderer PK-kurven (ligning 5). Fra ligning (7) ser vi at RR-

kurven flyttes oppover tilsvarende 𝑑1Δ𝑧𝜋. Dette innebærer høyere inflasjon, høyere rente og 

lavere BNP. Denne modellen er et eksempel fleksibelt inflasjonsmål som det ble spurt om i 

deloppgave (c). Det kan illustreres slik: 

  

 

 

  



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

oppbygningen av finanskrisen i 2008/2009.  

Sensorveiledning oppgave 3: 

Dette temaet ble dekket grundig i forelesning 12 og er dekket i kapittel 13.8 i pensumboka. 

Momenter som kan trekkes frem er:  

 Lave renter og lav ledighet i forkant ga en boligprisvekst 

 Et finansmarked med flere problematiske sider forsterket vekst og ga en boble: 

o NINJA-lån 

o Lav egenkapitalandel 

o Kortsiktig finansiering i banker 

o Kompliserte finansielle produkter (CDO og syntetiske CDOer) 

 

 

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. 

 Sensorveiledning oppgave 4: 

Dette er en vanskelig oppgave som tester om studentene kan resonnere utenfor modellen. Men 

temaet er diskutert muntlig i forelesning og et lignende spørsmål ble stilt (oppgave 2 v) i den 

obligatoriske oppgaven som ble gjennomgått i seminar. Studentene kan diskutere hvorvidt man ikke 

ønsker å stimulere økonomien fordi det kan bidra til smitteøkning, og at deler av den reduserte 

etterspørselen er selvpålagt for å redusere smitte. Studentene kan diskutere fritt og det viktigste er 

at de viser økonomisk resonnering. 

Merk: studentene hadde tilgang til løsningsforslag til den obligatoriske oppgaven, så det er verdt å 

kontrollere at det ikke er direkte avskrivning til oppgaven, selv om den var noe annerledes. Ordlyden 

i løsningsforslaget var som følger:  

«Under pandemien er det ikke slik at vi ønsker normal oppførsel fordi man risikerer økt smitte noe 

som forlenger perioden og dødeligheten til pandemien. Så man ønsker ikke nødvendigvis stimulere 

økonomien hvis det påvirker smitteutviklingen. Eventuell motsyklisk politikk må tilpasses den unike 

situasjonen utover det som fanges opp i modellen.» 

 
 


