
Spørsmål 1 (vekt 1/3): 

Figuren under viser prisutviklingen på to spanske statsobligasjoner fra 1/1-2012 til 29/11-2016. Begge 

er pålydende 100 €. Den svarte har kupongrente på 3.8 % og forfaller 31/1-2017. Den grå har 

kupongrente 4% og forfaller 30/4-2020. 

a) Forklar hva en obligasjon er. 

b) Hvilke faktorer bestemmer prisen på en obligasjon? 

c) Obligasjonen som forfaller om 2 måneder har 29/11-2016 prisen 100.65 €. Hva sier det om det 

gjeldende rentenivået (yielden) på spansk statsgjeld? 

d) Dersom en sentralbank ønsker lavere renter på statsobligasjoner eller bedriftsobligasjoner, 

hvordan kan den oppnå dette? 

e) Hvilke faktorer kan forklare likhetene og forskjellene mellom prisutviklingen på disse to 

obligasjonene? 

 

 

 

  



VEILEDNING: 

a) Dette er forelest og er dekket i de fleste bøker. Studentene fikk også  notatet 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2016/sustdebt.pdf. Her er det et par sider som er relevante. Kort: en 

obligasjon er et løfte om fastsatte betalinger på fastsatte datoer. 

 

b) Prisen bestemmes av nåverdien av disse betalingsstrømmene. Nåverdien bestemmes av hvilken 

rente man bruker. I tillegg kommer risikopremier. Risiko kan ta mange former og ha mange 

begrunnelser. Risiko opp pris ned.  

c) Dagens pris er høyere enn prisen ved forfall, forutsatt at siste kupong er innløst er renta negativ 

d) de kan kjøpe obligasjoner . det presser prisen opp og reduserer dermed yielden. De kan også 

redusere sentrabankrenta eller andre lånerenter slik at andre får billigere finansiering av sine kjøp. Et 

stikkord her er kvantitative lettelser 

e) obligasjonen med forfall i 2017 har en pris som i senere tid nærmer seg pålydende. Den forfaller jo 

snart med pris 100. Den andre har en pris som varierer mye mer. (Dette er forholdet mellom durasjon 

og rentefølsomhet som ikke er undervist i detalj). Av samme grunn er utslagene i den langvarige 

obligasjonen gjennomgående større enn for den korte. Dette gjelder ikke i like stor grad for perioden 

rundt 2012. I denne perioden var det umiddelbar missligholdsrisiko som dominerte, denne vil ha like 

konsekvenser for begge. ECB tiltak sees tydelig sommer og høst 2012. Prisen går raskt opp etter 

dramatisk bunn i juli 2012. 

  



 

Spørsmål 2 (vekt 2/3): 

Betrakt modellen.  

(1) 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

(2) 𝐶 = 𝑐0 + 𝑐(𝑌 − 𝑇) 

(3) 𝑇 = 𝑡 𝑌 

(4) 𝐼 = 𝑏0 − 𝑏1𝑟 + 𝑏2𝑌 

(5) 𝑖 = 𝑑0 + 𝑑𝑌 

(6) 𝑟 = 𝑖 + {
𝑒𝑙  ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑌 > 𝑌∗

𝑒ℎ ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑌 < 𝑌∗ 

Der Y er nasjonalprodukt, C er privat forbruk, I er private investeringer, T er skatteinntekter, G er 

offentlig kjøp av varer og tjenester, i er sentralbankrente, r er rentenivået i økonomien, mens el, eh er 

risikopremier. De positive størrelsene Y
*
, c0, c, b0, b1, b2, d0, d, t er koeffisienter. Relasjon (4) (5) 

beskriver sentralbankens rentesetting.  (5) (6) beskriver en antagelse om at risikopremien i økonomien 

stiger når nasjonalproduktet blir for lavt.  

a) Forklar modellens relasjoner. 

b) Vis hvordan en modell bestående av (1)-(6), når el=eh, kan løses og vis effekten av redusert 

konsumetterspørsel. Forklar hvordan effekten av redusert konsumetterspørsel blir påvirket av 

størrelsen på skattesatsen t. 

 

Tenkt deg at (5) erstattes med i=0 (fordi sentralbanken alt har brukt opp spillerommet sitt i 

rentesettingen) mens el< eh . 

 

c) Vis hvordan en slik modell kan gi to stabile likevekter.  

d) Vis hvordan midlertidig redusert konsumetterspørsel kan bringe økonomien fra en av likevektene 

til den andre.  

e) Vis hvordan finanspolitikk kan brukes til å forhindre at økonomien havner i en dårlig likevekt.  

f) Vis hvordan finanspolitikk kan brukes til å flytte økonomien fra en dårlig til en god likevekt.  

g) Siden (5) ikke gjelder kan ikke sentralbanken bruke sentralbankrenta til å redusere rentenivået i 

økonomien. Diskuter, med og uten modell, hvordan sentralbanken kan bidra til å forhindre at 

økonomien havner i en dårlig likevekt.  

h) Vis til slutt de to likevektene i c) i et diagram med investeringer og sparing langs den vertikale 

aksen og nasjonalprodukt langs den horisontale aksen.  



a) Bygger på http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2016/isrpsamf.pdf 

b) Da er modellen et IS-RR- kryss av IS (1)-(4) og (5) - (6) som renteregel med en risikopremie på 

toppen. Skattesatsen påvirgker helningen av IS og er diskutert i notatet. etterspørselssjokk virker 

svakere når skattesatsen er høy. 

c) IS er som før men rentsettingen blir en trappeformet kurve som i figur (4) i artikkelen over. 

d) dette kan skje hvis det først er to likevekter (C og B) , men der IS etter å ha skiftet til venstre bare 

krysser ett sted D. Flytter den da tilbake kan økonomien havne i C,. 

e) Dette kan gjøres ved stadig å justere G slik at IS ikke flytter seg. 

f) Er økonomien i C kan kraftfull finanspolitikk flytte økonomien til A. Etter en stund kan da G 

reduseres og økonomien stabiliserer seg i A. 

g) Dette spørsmålet er en invitasjon til å trekke på spørsmål 1d) De som ser det kan få til mye 

innsiktsfullt og aktuelt her. Det handler kort sagt om å påvirke risikopremien e_h. (og gjerne også e_l) 

h) Dette er i nærheten av noe studentene har gjort på seminar og som er dekket i en litt annen kontekst 

her: http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2016/omfordelingII.pdf. Ved å introdusere S=Y-C-G og å 

kombinere med (1)-(3) finner vi sparelinjen. (4) -(6) gir investeringslinjen med en knekk ved Y* ((rød 

stiplet). som rød linje under. To likevekter: en over og en under Y*.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oppgaven er omfattende men ikke veldig krevende for studenter som har fulgt hele kurset Og gjort 

semesteroppgaven. En A kan gis til en student som har fått til alt uten annet en små feil og som i 

tillegg demonstrere innsikt og som ser koblingen mellom 2(g) og 1(d).  

 

 

 

 


