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OPPGAVE: 

 

Betrakt følgende modell  

 

(1) Y = C + I + G +NX 

(2) C = c0 + c(Y - T)   0 < c < 1 

(3) I = b0 - b1i + b2Y    b1 > 0, 0 < b2 < 1  

(4) 0 1 2 3 *ei d d Y d E d i     d1, d2 and d3> 0 

(5) NX = NX0 - a1Y + a2Y* + a3ε 0 <  a1< 1, a2 and a3 > 0,  

(6) ε = EP*/P 

(7) 
E

EE
ii

e 
 *   

Y er bruttonasjonalprodukt i norsk fastlandsøkonomi (utenom oljeproduksjon) og Y* er 

BNP i utlandet. C er privat konsum, I private realinvesteringer, G offentlig kjøp av varer 

og tjenester, NX handelsbalansen, T nettoskattene og ε er realvalutakursen. i og i
*
 er rente 

i Norge og utlandet. P og P
*
 er prisnivået i Norge og utlandet. E er faktisk valutakurs 

(målt i kroner per enhet utenlandsk valuta) mens 
eE er forventet fremtidig valutakurs. 

 

Spørsmål: 

1) Produksjonen i oljesektoren er ikke med i modellen, men oljesektoren og 

oljeinntektene påvirker likevel modellens variable på flere måter. Gjennom hvilke 

mekanismer og hvilke variable virker oljesektoren og oljeinntektene på modellen over?  

2) Bruk modellen til å diskutere hvordan et prisfall på olje kan påvirke norsk økonomi.  

3) Diskuter, ved hjelp av supplerende resonnementer innenfor modellen eller ved hjelp av 

en annen formell modell, mulige langsiktsvirkninger for norsk økonomi av et prisfall på 

olje. 

4) Hvordan ville virkningene diskutert i 2) og 3) blitt påvirket om Norge var medlem av 

euroområdet? 



Question: 

 

Consider the following model: 

 

(1) Y = C + I + G +NX 

(2) C = c0 + c(Y - T)   0 < c < 1 

(3) I = b0 - b1i + b2Y    b1 > 0, 0 < b2 < 1  

(4) 0 1 2 3 *ei d d Y d E d i     d1, d2 and d3> 0 

(5) NX = NX0 - a1Y + a2Y* + a3ε 0 <  a1< 1, a2  and a3 > 0,  

(6) ε = EP*/P 

(7) 
E

EE
ii

e 
 *   

Y is GDP in the Norwegian mainland economy (not including oil production) while Y* is 

GDP abroad. C is private consumption, I private fixed capital formation, G government 

spending, NX trade balance, T taxes and ε is the real exchange rate. i and i
*
 are the 

interest rates in Norway and abroad. P and P
*
 are the price levels in Norway and abroad. 

E is the current exchange rate (measured in kroner per unit of the foreign currency), while 
eE  is expected future exchange rate.  

 

Question: 

1) Oil production is not included in this model but the oil sector and oil income 

nevertheless affects the variables of the model in several ways. Through which 

mechanisms and which variables do the oil sector and oil income affect the model above?  

2) Use the model to discuss how a drop in the international price of oil may affect the 

Norwegian economy.  

3) Discuss, with supplementary reasoning within the model or with another formal 

model, possible long term consequences for the Norwegian economy from a drop in the 

price of oil. 

4) How would the effects discussed in (2) and (3) be affected if Norway was a member of 

the euro area? 



Sensorveiledning: 

 

Oppgaven er høyaktuell og går rett i kjernen av pensum. Modellen M-F skal de kunne 

godt.  

 

1-2) oljen påvirker modellen på mange måter. De åpenbare kandidatene er 

investeringsetterspørsel b_0 og offentlig budsjettbalanse (G-T) via handlingsregelen. I 

tillegg vil det være effekter på langsikts valutakurs \bar E^e (den vil gå opp). Til slutt kan 

det være rimelig å inkludere at Y^* og i^* kan gå opp når oljeprisfallet skylles 

tilbudssjokk. Disse virkningene vil ha mange direkte og indirekte effekter og det vil være 

mye å diskutere. Det vil også være en utfordring å disponere besvarelsen. 

Det vil sikkert være noen som ikke ser alle implikasjonene av at den produserte oljen 

ikke er en del av modellen. De kan komme til å si at NX_0 går ned. Det blir feil siden NX 

forutsettes å være en etterspørselskomponent rettet mot fastlandet.  

 

3 ) her kan de bruke AD-AS eller hovedkursteorien. De kan også resonere innenfor M-F 

ved å si at P kan synke over tid når Y synker (som i lang sikts AD-AS). Noen kan også 

bringe inn konsekvenser via handlingsregelen. 

 

4) Studentene skal kunne behandle fast kurs innenfor M-F. Noen vil kanskje bringe inn 

devalueringsforventninger og det kan kanskje fungere hvis de presiserer at det i tilfelle 

handler om å forlate €. Fat kurs er også behandlet innenfor hovedkursteorien. Særlig i 

hm_hovedkurs.pdf 

 

 

Alle bør kunne gjøre mye. Utfordringene ligger i 3 og 4. Mange vil skrive mye og 

mulighetene for å gjøre små feil er derfor mange. Kravet til C eller bedre bør være at alle 

deler er besvart med innsikt. B eller A kan gis til kandidater som har strukturert stoffet 

godt og som svarer godt på 3 og 4. A-besvarelsen trenger ikke være perfekt eller feilfri 

men A bør forbeholdes de som overbeviser gjennom hele besvarelsen. 

 

 

Forelesningsplan: 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2014/ 

 

Hovedkurs: 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2012/hm_hovedkurs.pdf  

ev. 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2011/hovedkurs.pdf 

 

Mundell-Fleming: 

http://folk.uio.no/sholden/E2310/ECON2310-mundell-fleming-aug03.pdf 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2014/m-f.pdf 

 

ad-as 

http://folk.uio.no/sholden/E2310/ECON2310-AS-AD-aug-03.pdf 



http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2011/mf-ad.pdf 


