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Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 20%, oppgave 2 vekt 60% og oppgave 3 vekt 

20%.  

  

 

 

Oppgave 1 

Veiledning: 

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

 

Oppgave: 

i) Hva er forskjellen på finanspolitikk og pengepolitikk? 

 

ii) Forklar forskjellen på substitusjonseffekten og inntektseffekten av en 

renteøkning. 

 

iii) Hva skjer vanligvis med et lands import dersom spareviljen til konsumentene 

går opp? 

 

iv) Hva er forskjellen på bruttonasjonalprodukt og nettonasjonalprodukt? 

 

v) Hva skjer som regel med inflasjonen i et land dersom landets valuta 

depresieres? 

 

vi) Fører Norge for tiden en ekspansiv, eller en kontraktiv finanspolitikk? 
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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 åpen økonomi 

 

(1)  𝑌 =  𝐶 +  𝐼 +  𝐺 –  𝑄 +  𝑋    

(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 

(5) 𝑄 =  𝑎𝑌   
 

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

varer og tjenester,  t er "skattesatsen", z
T
 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), Q er import og X er 

eksport, i er nominell rente og 𝜋𝑒er forventet inflasjon, 𝑖 − 𝜋𝑒  er derfor realrenten. z
C
 

og z
I
 er parametere som fanger opp andre faktorer som påvirker hhv. konsumet og 

investeringene, c1, b1, c2, b2 og a er faste parametere (tall) som beskriver hvordan 

økonomien virker, dvs. hvordan venstresidevariabelen i ligningen avhenger av 

høyresidevariablene. Vi antar at disse parameterne har kjente verdier.  Vi antar at 1-

c1(1-t)-b1 +a > 0. De endogene variable er Y, C, I, T og Q.  

 

Likevektsløsningen for Y er 

 

(6)   
1

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

 

 

i) Anta at regjeringen ønsker å øke aktiviteten i økonomien. Hvilke 

virkemidler er tilgjengelig for å nå et slikt mål i denne modellen? 

 

ii) Velg ett av virkemidlene, og finn effekten på BNP og private 

realinvesteringer av at regjeringen bruker dette virkemiddelet. 

 

iii) Hva skjer med eksporten i denne modellen når myndighetene fører den 

politikken du skisserte i spørsmål ii)? 

 

iv) Anta at det skjer en eksogen reduksjon i eksporten, hvor mye må 

myndighetene endre 𝑧𝑇 for å stabilisere budsjettbalansen fullstendig? Her 

ser vi bort i fra endringene som er introdusert i spørsmål i) - iii). 

 

v) Hva blir effekten på landets sparing i forrige oppgave? Altså når eksporten 

går ned og skattene brukes for å stabilisere budsjettbalansen fullstendig. 
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Vi utvider nå modellen, slik at inflasjonen, π, og nominell rente, i, også inngår som 

endogene variabler. Inflasjonen er bestemt ved en Phillipskurve 

 

 (7) 𝜋 = 𝜋𝑒 + β
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛 + 𝑧𝜋  

 

der Y
n
 er potensielt BNP og z

π
 er en parameter som fanger opp eventuelle andre 

kostnadssjokk. Parameteren β > 0 viser hvor mye inflasjonen øker når BNP-gapet 

(
𝑌−𝑌𝑛

𝑌𝑛
 ) øker.  

 

Landet vi ser på har et inflasjonsmål for pengepolitikken, og vi antar at rentesettingen 

kan beskrives ved følgende renteregel 

(8)    *

1 11 2 
n

i

n

e Y Y
i z d z d d

Y
d  


       

Her er z
i
, d1, og d2 parametere som beskriver sentralbankens rentesetting, og som alle 

er større enn null.  

 

vi) Tegn opp to figurer. En som viser ligning (6) og (8) i et diagram med Y på 

horisontalaksen og i på vertikalaksen, og en som viser ligning (7) i et 

diagram med Y på horisontalaksen og 𝜋 på vertikalaksen. Gi kurvene navn, 

og forklar hva figurene viser. 

 

vii) Bruk figurene over til å vise konsekvensene av en eksogen økning 

offentlige kjøp av varer og tjenester på BNP, rentenivå og inflasjon. Anta 

at BNP i utgangspunktet var likt sitt potensielle nivå. 

 

viii) Hva vil skje i neste periode dersom myndighetene opprettholder sin 

politikk også i denne perioden? Se på to alternativer, ett med adaptive 

inflasjonsforventninger og et med statiske inflasjonsforventninger. 
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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: 

Drøft fordeler og ulemper ved å bruke pengepolitikk (i motsetning til finanspolitikk) 

for å stabilisere økonomien til et land i lavkonjunktur.  

Drøft også kort om avveiningen vil bli endret dersom lavkonjunkturen stammer fra en 

gjeldsdrevet boligboble. 
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