
Eksamensoppgaver 1996-2002 

 

 

Dette er en samling av eksamensoppgaver som ble gitt i kurset Makro - åpne 

økonomier i perioden 1996-2002. Eksamen var den gangen på seks timer.  

Pensum var størstedelen av A. Rødseth: Open Economy Macroeconomics pluss en 

varierende utvalg av tilleggslitteratur.  

Hensikten med å gjøre oppgavene tilgjengelig nå er at de kan inspirere til 

kollokvering på ECON4330 Open Economy Macroeconomics. Noen av oppgavene 

går utenom dagens pensum. 



Høst 1996 

Oppgave 1 

 

Et land har flytende valutakurs. Sentralbanken i landet bruker renta som virkemiddel. Du kan 

legge til grunn at depresieringsforventningene er en avtagende funksjon av det relative 

avviket mellom valutakursen i dag og en forventet framtidig likevektskurs, som du kan 

behandle som en eksogen variabel. 

 

a) Eksportetterspørselen får et positivt skift. Hva blir effekten på nasjonalproduktet og på 

valutakursen på kort sikt?  

 

b) Publikum oppfatter skiftet i eksportetterspørselen som varig. Dette fører til 

forventninger om en appresiering på lang sikt. Med andre ord nedjusterer publikum den 

forventede framtidige likevektsprisen på utenlandsk valuta. Hvordan påvirker denne 

justeringen av forventningene de effektene du fant i punkt a?  

 

c) Gå ut fra at på lang sikt går økonomien mot en tilstand der det er både ekstern og intern 

balanse (balanse i driftsregnskapet og balanse i arbeidsmarkedet). Hva blir da den 

langsiktige effekten på den relle valutakursen av et positivt skift i eksportetterspørselen?  

 

d) Diskuter kort om publikum kan ha rasjonell grunn til å vente en appresiering på lang sikt, 

slik som forutsatt i punkt b. I hvilken grad er svaret på punkt c relevant i denne 

sammenhengen?  

 

e) Sett at sentralbanken ønsker å hindre utslag i valutakursen nå av det som skjer i punkt b 

(et positivt skift i eksportetterspørselen kombinert med en forventet appresiering på 

lang sikt). Hvilke virkemidler kan banken da bruke, og hvordan blir utslagene på 

nasjonalproduktet?  

 

 

 



Oppgave 2 

 

Det blir hevdet at land som er utsatt for sterke asymmetriske makroøkonomiske sjokk ikke 

bør gå sammen i en monetær union. Drøft det teoretiske grunnlaget for denne påstanden og 

relevansen av den for diskusjonen om monetær union i Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vår 1997 

Vi ser på et lite land som har flytende valutakurs.  Kapitalmobiliteten er perfekt. 

 

a) Gjør rede for hvordan valutakursen blir bestemt når alle priser er fullt fleksible, 

pengemengden eksogen og forventningene rasjonelle (modellkonsistente). 

 

b) Hvordan vil en uventet og varig oppgang i rentenivået i utlandet påvirke valutakursen og 

rentenivået?  Skisser også effekten på det forventede tidsforløpet for valutakursen og 

rentenivået dersom det oppstår en forventning om en renteoppgang i utlandet ett år fra 

nå. 

 

c) Sett at det innenlandske prisnivået er en treg variabel som bare endrer seg gradvis over 

tid.  Sammenlign tidsforløpet for rentenivået og valutakursen etter en uventet og varig 

renteoppgang ute med det du fant i punkt b). 

 

d) Sett at sentralbanken har som mål å stabilisere prisnivået i landet.  Hvilken pengepolitikk 

bør da sentralbanken føre som svar på en varig og uventet renteoppgang i utlandet?  

Drøft både tilfellet med fleksible og trege priser. 

 

e) Forutsetningen om perfekt kapitalmobilitet er brukt i hele oppgaven.  Forklar med ord 

hva som skal til for at kapitalmobiliteten skal være perfekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høst 1997 

Oppgave 1 
 

Vi ser på en økonomi med tre næringer, skjermet tjenesteytende, konkurranseutsatt industri og 
oljeproduksjon. Som en forenkling kan du gå ut fra at all olje blir eksportert, at realkapitalen og 
produksjonen i oljenæringen er konstant, og at sysselsettingen i oljenæringen er null. Inntektene 
fra oljeproduksjonen går til staten. Valutakursen er fast. I utgangspunktet er det likevekt i 
arbeidsmarkedet. 

 

a)  Oljeprisen går opp. Styresmaktene bestemmer seg for å bruke de økte oljeinntektene til 
økt offentlig forbruk. Drøft ved hjelp av en modell effekten på tidsforløpet for 
sysselsetting, lønnsnivå og inflasjon. Hva blir effekten på driftsbalansen med utlandet på 
kort sikt og i stasjonær likevekt? 

 

b)  Kan det være en fordel å revaluere på samme tid som det offentlige forbruket øker? 

c)  Er det forhold som er utelatt i modellen din, men som kan være viktige for driftsbalansen 
på lang sikt?  

 

 

Oppgave 2 
 

a)  Forklar hva som menes med "graden av kapitalmobilitet" og "perfekt kapitalmobilitet" 
mellom valutaslag. Gi en kort oversikt over forhold som kan være viktige for graden av 
kapitalmobilitet. Hva skal til for at kapitalmobiliteten skal være perfekt? 

 

b)  Gå ut fra perfekt kapitalmobilitet i resten av oppgaven. Forventet valutakurs om ett år er 
100. Renten på utenlandsk valuta er 6 prosent per år, renten på innenlandsk valuta er 4 
prosent per år. Hva er valutakursen i dag? 

 

c)  Valutakursen er flytende. I utgangspunktet er rentenivået lik 4 prosent per år både  
innenlands og utenlands og valutakursen har vært konstant lik 100. Så kunngjør  
sentralbanken at rentenivået innenlands i to år skal holdes på 6 prosent for så å reduseres 
til 4 prosent igjen. Gå ut fra at rentenivået blir værende på 4 prosent i utlandet. Markedet 
forventer at valutakursen skal vende tilbake til 100 igjen når de to årene er omme. Hva blir 
effekten på  valutakursen i dag, og hvordan vil valutakursen utvikle seg i de to årene? 
Hvordan må pengemengden utvikle seg for at det skal gå slik?  



Vår 1998 

 

Vi ser på et lite land som produserer en vare som er et imperfekt substitutt til en vare som blir 

produsert i andre land. Kapitalmobiliteten er perfekt. Offentlige budsjett er balanserte slik at 

det offentliges finansielle formue holdes konstant i realverdi. 

 

a)  Anta at landet har fast valutakurs. Still opp en dynamisk modell som kan brukes til å 

drøfte tidsforløpet for effekten på prisnivået og utenlandsgjelden av ulike typer 

etterspørselssjokk i en slik økonomi. Forklar hva som menes med stasjonærløsningen i 

modellen. Gjør kort rede for vilkårene for stabilitet av stasjonærløsningen. (Det kreves 

her ingen utregninger, men vi er interessert i økonomiske tolkninger). 

 

b)  Bruk modellen du har stilt opp til å sammenligne effekten på prisnivået, utenlandsgjelden, 

driftsbalansen og nasjonalproduktet av et negativt skift i konsumetterspørselen og av et 

like stort negativt skift i eksportetterspørselen. Skiftene er permanente. Prøv å 

sammenligne hele tidsforløpet fra den momentane likevekten til den stasjonære 

likevekten så godt det lar seg gjøre. 

 

c)  Drøft bruk av valutakursen som virkemiddel for å hindre eller redusere arbeidsledighet 

som følge av de negative etterspørselssjokkene i punkt b. Drøft under dette både 

effektiviteten av valutakursen som virkemiddel i de to tilfellene og hvilke motforestillinger 

som kan gjøre seg gjeldende mot å bruke valutakursen på denne måten. 

 

d)  Kommenter relevansen av drøftingen under punkt c for diskusjonen om monetær union i 

Europa.  
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Vår 1999 

Et land har store inntekter fra salg av olje.  Overskuddet fra oljevirksomheten går til staten.  

Forhold i andre land fører til en nedgang i oljeprisen.  Det er ventet at nedgangen blir varig.  

For å hindre at statsgjelden skal bli for stor, blir det vedtatt å stramme inn finanspolitikken.  

Landet har fast valutakurs. 

 

a) Gjør, ved hjelp av en modell, rede for effekten av en slik innstramming av 
finanspolitikken på sysselsettingen i skjermede og konkurranseutsatte næringer og på 
reallønningene.  Vi er interessert i hovedtrekkene i det som skjer både på kort og lang 
sikt. 

b) Drøft med utgangspunkt i a) om, og i hvilken grad, en devaluering kan gjøre 
tilpassingen til fallet i oljeprisen lettere.  Har situasjonen i økonomien i 
utgangspunktet noe å si i denne sammenhengen?  

c) Kan devalueringer ha realøkonomiske effekter av andre grunner enn de du 
redegjorde for i punkt b)?  Nevn i så fall disse grunnene, og kommenter kort i hvilken 
grad de kan tenkes å endre konklusjonene. 

d) Det blir hevdet at tilpassingen til et fall i oljeprisen ville vært lettere hvis landet hadde 
flytende valutakurs, og målet for pengepolitikken var å holde prisnivået konstant.  
Hva må skje med valutakursen i modellen fra punkt a) for at prisnivået på kort sikt 
skal bli upåvirket av en finanspolitisk tilstramming?  Hva avgjør hvor stor endringen i 
valutakursen må være?  Prøv til slutt å kommentere kort (men ikke nødvendigvis ut 
fra modellen du har brukt over) konsekvensen av en slik pengepolitikk for rentenivået 
i perioden rett etter en finanspolitisk tilstramming. 
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Vår 2000 

Oppgave 1 – Dornbusch-modellen 
 

Anta følgende modell for en liten åpen økonomi med flytende valutakurs: 
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der 

 

Y  produksjonsvolumet innenlands 

*Y produksjonsvolumet i utlandet 

V  valutakursen 

P  pris på innenlandske varer 

*P  pris på utenlandske varer (i utenlandsk valuta) 

M  pengemengden 

i  rentenivået innenlands 

*i  rentenivået utenlands 

C  konsumfunksjonen 

X  handelsbalansefunksjonen 

Y  produksjonsvolumet i likevekt 



  positiv konstant 

Anta som vanlig av 0',1'0  imC  og 0' Ym . 

 

1.1 Gjør kort rede for bakgrunnen for handelsbalansefunksjonen og for sammenhengen 
mellom valutakursen og handelsoverskuddet. 

1.2 Modellen skal blant annet brukes til å finne virkningene av en økning i 
pengemengden på kort og på lang sikt.  Fullfør oppstillingen ved å gjøre rede for 
hvordan du vil determinere modellen.  Tegn et fasediagram som illustrerer løsningen 
av modellen og forklar kort hvordan dette framkommer. 

1.3 Forklar hva som blir virkningen på tidsforløpet til valutakursen av en varig økning i 
pengemengden på ti prosent.  Gjør rede for de forutsetningene du bygger på. 

1.4 Sett at på tidspunkt 0t  blir det kunngjort at fra og med tidspunkt 1t  vil 

pengemengden bli økt med ti prosent.  Vis i en figur hva slags bane valutakursen og 

prisnivået vil følge fra 1t  (det tidspunktet pengemengden faktisk øker) fram mot den 

nye stasjonærtilstanden.  Skjer det noe med nivået på valutakursen på 1t ?  Hva skjer 

med rentenivået, i, på 1t ? 

1.5 Sett at økonomien i utgangspunktet er i en stasjonærtilstand.  Så skjer det en 

oppgang i aktivitetsnivået i utlandet, *Y .  Forklar hva som blir virkningene på 

aktivitetsnivået (Y) og på konsumprisindeksen.  Sammenlign med hva virkningene blir 
når valutakursen er fast. 

1.6 Modellen i denne oppgaven bygger på en del forenklinger når det gjelder hvordan 
finansmarkedene i økonomien påvirker varemarkedene.  Nevn et par av de viktigste 
forenklingene.  Forsøk til slutt å si noe om hvilken betydning en av dem kan ha for 
konklusjonene i punktene 1.3 og 1.5. 

 

 

Oppgave 2 – Kjøpekraftsparitet og renteparitet 

 

2.1 Gjør rede for ulike innhold som kan legges i uttrykket ”kjøpekraftsparitet”. 
2.2 I hvilken grad er det empirisk grunnlag for å anta at kjøpekraftsparitet gjelder? 
2.3 Forklar kort hva som menes med udekket renteparitet, og hvilke forutsetninger som 

må være oppfylt for at udekket renteparitet skal gjelde. 
2.4 Anta at både udekket renteparitet og kjøpekraftsparitet gjelder.  Hva betyr det for 

sammenhengen mellom realrenter i ulike land? 
2.5 Legg til grunn av udekket renteparitet gjelder.  Drøft i hvilken utstrekning det da kan 

oppstå forskjeller mellom realrenter i ulike land   a) når landene produserer 
forskjellige varer, og   b) når landene produserer både konkurranseutsatte og 
skjermede varer.  



17 (9). april 2008.max



17 (10). april 2008.max



Vår 2001 

Oppgave 1 

 

Drøft hva som bestemmer graden av kapitalmobilitet mellom valutaslag. Drøft spesielt hva 

som skal til for at kapitalmobiliteten skal være perfekt. Kommenter til slutt kort hva empirien 

sier om graden av kapitalmobilitet. 

 

Oppgave 2 

 

Vi ser på et lite land. Anta at kjøpekraftsparitet og udekket renteparitet gjelder, og at priser 

og lønninger er fullt ut fleksible. Se bort fra realinvesteringer.  

 

1) Gjør rede for hvordan underskudd og overskudd på driftsbalansen kan oppstå i en slik 

økonomi, og for en selvkorrigerende mekanisme som under visse forutsetninger kan 

gjenopprette balanse i driftsregnskapet.  

 

2)  Anta at de offentlige budsjettene er i balanse. Staten har en betydelig utenlandsgjeld. 

Sett at denne gjelden blir ettergitt, og at staten bruker den økte handlefriheten i 

finanspolitikken til enten økt offentlig forbruk eller skattelette. Drøft virkningene på 

tidsforløpet for handelsbalansen og for driftsbalansen. Hva blir virkningen for landets 

samlede utenlandsgjeld på lang sikt? 

 

3)  Anta at det offentlige har et løpende budsjettunderskudd. Drøft hvilken effekt det kan 

få for rentenivået i landet. Spiller vekstraten i økonomien noen rolle i denne 

sammenhengen? Vil du forvente at virkningen av offentlige overskudd og underskudd 

på rentenivået er symmetriske? 

 

4)  Pengepolitikken i landet blir i utgangspunktet styrt etter et mål om at inflasjonen skal 

være 1,5 prosent per år. En dag blir det overraskende kunngjort at inflasjonen skal 

styres etter ett mål om 2,5 prosent per år. Hvilken effekt får dette på det nominelle 

rentenivået i landet? 
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Vår 2002 

Oppgave 1 

Vi ser på en liten åpen økonomi.  Lønnsdannelsen er treg, slik at sysselsetting og produksjon 

kan avvike fra likevektsnivået.  Kapitalmobiliteten er perfekt. 

a) Forklar kort hvordan valutakursen og rentenivået blir bestemt når kursen er 
flytende og pengemengden eksogen og konstant.  Hva blir virkningen på 
valutakursen og rentenivået av  i) en økning i offentlige utgifter og  ii) en 
konjunkturoppgang i utlandet.  Du kan gjerne ta utgangspunkt i den vedlagte 
modellen av Mundell-Flemming-typen (du må selv determinere den og gjøre de 
nødvendige forutsetninger), eller du kan velge å bruke en annen modell som er 
egnet for formålet. 

b) Et alternativ til å holde pengemengden konstant er å innrette pengepolitikken 
mot stabilitet i prisnivået.  Drøft hva dette betyr for hvordan rentenivået og 
valutakursen blir bestemt, og forsøk å sammenligne virkningene av en økning i 
offentlige utgifter og en konjunkturoppgang i utlandet med de virkningene du 
fant i punkt a. 

 

Oppgave 2 

a) Inntil nylig hadde Argentina fast valutakurs mot dollar (en peso er lik en dollar).  
Som middel til å holde kursen fast hadde landet etablert et seddelfond (”currency 
board”).  Forklar hvordan en slik ordning skiller seg fra andre fastkurssystemer. 

b) Drøft hvilke krav som må stilles til finanspolitikken i et land for at en fast 
valutakurs skal kunne opprettholdes. 

c) Argentina lot nylig valutakursen flyte.  Som mange hadde ventet, falt da pesoen 
sterkt mot dollaren.  Argentina hadde de siste årene relativt store underskudd på 
de offentlige budsjettene.  Det blir hevdet at dette tvang landet til å forlate den 
faste kursen.  Kommenter denne påstanden i lys av drøftingen i a og b. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Modell 

 * *( ) ( ) ( / , , )Y C Y T I i G X EP P Y Y          (1) 

* ( )ei i e E          (2) 
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M
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P
             (3) 

 

Y   = produksjon 

*Y  = aktivitetsnivået i utlandet 

C  = konsumfunksjonen 

T  = skatt 

I   = investeringsfunksjonen 

G = offentlige kjøp 

X = handelsbalansefunksjonen 

E = valutakursen 

*P = prisnivået på utenlandske varer 

P  = prisnivået på innenlandske varer 

i   = rentenivået for innenlandsk valuta 

*i  = rentenivået for utenlandsk valuta 

ee  = depresieringsforventningene (funksjon) 

M = pengemengden 

m = pengeetterspørselsfunksjonen 
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