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Eksamen ECON2310 - h�sten 2017, utsatt

Sm�asp�rsm�al (1/3 vekt)

1. En obligasjon, uten kupong, kan innl�ses om 12 m�aneder for 1000 euro. Hva vil

prisen p�a denne v�re i dag n�ar den �arlige renta er 4%? Hva ville prisen omtrent

v�rt dersom obligasjonen f�rst skal innl�ses om tre �ar?

2. Du vurderer �a kj�pe statsobligasjoner i Norge til 2% rente eller i Portugal til 7%

rente. Hvilke faktorer vil du se p�a n�ar du vurderer disse alternativene opp mot

hverandre?

3. I Nasjonalbudsjettet brukes begrepet strukturelt oljekorrigert underskudd. Hva er

beskriver dette justerte underskuddet? Hva er hensikten med denne justeringen?

Hovedsp�rsm�al (2/3 vekt)
Et gjeldsniv�a B regnes som b�rekraftig relativt til inntekten Y n�ar
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der r er renta p�a gjelda, g er veksten i inntekt mens a er andelen av inntekten som

brukes til gjeldsbetjening.

1. Utled og forklar dette uttrykket. Forklar ogs�a hva som er situasjonen dersom

likheten i uttrykket erstattes med ulikhet (< eller >).

2. Bruk uttrykket til �a diskutere kriterier for b�rekraftig bruk av oljefondet.

3. En �konomi kan havne i en negativ spiral n�ar renta drives opp av frykt for mis-

lighold. Dette kan skje dersom et lands myndigheters gjeldsbetjening gir sosial uro.

Det kan ogs�a skje dersom noen bedrifter forventes �a g�a konkurs n�ar produksjonen

er lav. N�ar ettersp�rselen etter varer g�ar ned vil renta til bedriftene g�a opp og

viljen til�a investere vil g�a ned. Diskuter hvordan pengepolitikk eller �nanspolitikk

kan brukes til �a forhindre at �konomien havner i en eller begge av disse negative

spiralene.
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