
Småspørsmål (30%): 

1. Hva vil prisen være på en obligasjon, som kan innløses om 6 måneder for 1000 euro,  når den årlige 
renta er 9%.  

2. Er det grenser for hvor lav eller høy prisen på en slik obligasjon kan bli? Begrunn svaret. 

3. Høsten 2012 annonserte Mario Draghi at han ville kjøpe spanske statsobligasjoner hvis spanske 
renter ble for høye. Forklar hvordan dette kan ha påvirket spanske renter, selv om Draghi faktisk endte 
opp med ikke å måtte kjøpe obligasjoner.  

Hovedspørsmål (70 %): 

I denne oppgaven vil du få bruk for følgende relasjon. 
(1) 𝑃 = (1 + 𝜇)𝑃𝐸 1

𝐴
𝐹(𝑢, 𝑧)line 

Her er P prisnivå, PE er forventet prisnivå, µ er bedriftenes påslagsfaktor, A er 
arbeidsproduktiviteten, u er arbeidsledighetsraten og z er en lønnspressindikator. 
 
a) Forklar hvordan relasjon (1) kan tolkes som et utfall av samspill mellom lønnskrav og 
prissetting. 
b) Utled med utgangspunkt i (1) en sammenheng mellom arbeidsledighet og inflasjon. 
 
Tenk deg at finansministeren både ønsker minimal arbeidsledighet og inflasjon nær 2,5%.  
 
c) Hvilke virkemidler har finansministeren? 
d) Hva vil utfallet av finansministerens politikk være på kort og lang sikt? 
e) Med utgangspunkt i d) diskuter en mulig begrunnelse for å la en uavhengig sentralbank stå 
for stabiliseringspolitikken. 



Sensorveiledning:  

1. Det er flere måter å regne på som gir omtrent samme svar siden renten er ganske lav. Et  svar i 
nærheten 955 vil være rett. (Det viktige er 6 mnd) 

2. Det skal mye til for at den nominelle renten blir negativ. Derfor kan prisen vanskelig bli høyere enn 
pålydende. Det er ikke like lett å argumentere for en absolutt nedre grense dersom man åpner for enten  
at en økonomi kan oppleve vilkårlig høy inflasjon, eller at misslighold er en mulighet. Vi har snakket 
mye om begge alternativer. 

3. Kobler seg til det over. Et godt svar vil ta opp muligheter for selvoppfyllende profetier og flere 
likevekter. http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2013/sustdebt.pdf  

 

Hovedspørsmål 

a) er oppvarming og bygger på Blanchard ev. notat fra 1310.  

b) er gjort grundig i Blanchard og enda grundigere på forelesning og i notat fra årets 2310 
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2013/Phillips.pdf 

c) her er kortversjonen  skatter og offentlige utgifter (og kanskje rente avhengig av mulighet til å 
påvirke sentralbanken ev påvirke kredittpolitikk og kredittilførsel) . Noen vil her kanskje gå rett på  
problemene med tidskonsistens etc. Det kan ha mye for seg. Men (1) sier at når Pe (ev \pi^e)  er gitt på 
kort sikt vil myndighetene alltid kunne få ned u i bytte mot høyere P (ev \pi). Om de ønsker det er jo 
en annen sak.  

d) dette er tatt på side 4 under heading ”rules rather than discretion” i notatet. Det er også dekket 
verbalt i Blanchard.  

e) Her vil svaret være at problemene i d) blir løst ved å sette bort stabilisering til en sentralbank som 
har U=Un som mål snarere enn U=0. 

  

Noen vil bruke AD-AS og det kan gå bra, men det er en fare for at de mister spørsmålet av syne. 

Oppgaven er ikke spesielt vanskelig. Alt rett bør gi B. Overbevisende og inspirert drøfting på 3 og e) 
bør kunne gi A. 
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