
Kryssrettingsoppgave 2 ECON 1500 høsten 2011 
 
 
Oppgave 1: Keynes-modell i en åpen økonomi 
 
Ta utgangspunkt i følgende modell for en åpen økonomi (dvs et land med handel) 

(1)  Y = C + I + G + X - Q  
(2)  C = c0 + c(Y - T)  c0 > 0, 0 <c < 1 
(3)  T = t0 + tY   0 < t < 1 
(4) Q = aY  a>0 
(5) X = bY*  b>0 

der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), Y* er bruttonasjonalproduktet (BNP) i utlandet (alle 
andre størrelser er innenlandske), C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er 
offentlig kjøp av varer og tjenester (som kan deles i offentlig konsum Coff og offentlige 
realinvesteringer Ioff, slik at G = Coff + Ioff), X er eksporten, Q er importen, T er nettoskatter 
(skatter og avgifter minus trygder og andre overføringer), t er "skattesatsen", t0 er skatter som 
er uavhengige av BNP. c0, c og a er parametre som beskriver hvordan økonomien virker. Vi 
antar at disse parametrene har kjente verdier. 
 

(i)  Løs modellen. Med det mener vi at den skal skrive på redusert form slik at vi får en 
ligning som viser hvordan Y avhenger av alle størrelsene i modellen. (Se ligning 
(3) i Holdens notat 3 (H3), og (6) i H4.) 

(ii)  Hva skjer med innenlands BNP dersom utenlandsk BNP faller. (Dette kan for 
eksempel komme av en internasjonal økonomisk krise.) 

(iii) Nevn mulige tiltak for å redusere virkningene av redusert Y*.  
(iv) Til diskusjon. Skal ikke besvares skriftlig. Vi har nylig opplevd en finanskrise hvor en 

av virkningene for land i Europa forenklet kan representers som en nedgang i 
utenlandsk BNP. Samtidig har Hellas og flere andre land i Europa har store 
offentlige underskudd G>T, og er tvunget til å redusere underskuddet. Vil det være 
lettere eller vanskeligere å få til nå i perioden etter finanskrisen? 

 
 

Oppgave 2: Arbeidsmarked 
 
Denne oppgaven kan løses med utgangspunkt i Holdens forelesningsnotat 8. Anta nå at lønna 
W settes slik at Wu=P, der P er prisnivå og u er ledighet. Anta videre at bedriftene legger på 
et påslag på 30% av lønnskostnadene når de setter prisen på varene de produserer. Som 
Holden antar vi at økonomien bare produserer en vare og at det kreves en enhet arbeidskraft 
for å produsere en enhet av varen. (Y=N).   
 

(i) Tegn opp lønnskurven WS og priskurven PS kurvene som i Figur 3 i notatet, 
men der du bruker de konkrete opplysningene ovenfor.  

(ii) Finn likevektsledigheten i un i dette tilfellet.  


