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                          SØK1012 – Makroøkonomisk analyse 
 
 
BOKMÅL 
 
1a) Diskuter ved hjelp av IS-LM modellen effektene av kontraktiv pengepolitikk i en lukket 
økonomi. 
 
I oppgavene 1b) – 1d) blir du bedt om å diskutere om konklusjonen fra 1a) vedrørende 
virkningene av kontraktiv pengepolitikk er uendret for ulike utvidelser av IS-LM modellen. 
Det vi si at du i hvert av de følgende delspørsmålene tar utgangspunkt i IS-LM modellen for 
en lukket økonomi, foretar de relevante modellutvidelsene, redegjør for virkningene av 
kontraktiv pengepolitikk og kommenterer resultatene relativt til 1a). 
 
 
1b) Redegjør for effektene av kontraktiv pengepolitikk i en åpen økonomi med flytende 
valutakurs. Sammenlign med resultatene i 1a). 
 
1c) Redegjør for effektene av kontraktiv pengepolitikk når husholdninger og bedrifter 
forventer at den kontraktive pengepolitikken er permanent. Sammenlign med resultatene i 1a). 
 
1d) Redegjør for effektene av kontraktiv pengepolitikk på mellomlang sikt. Sammenlign med 
resultatene i 1a). 
 
 
 
NYNORSK 
 
1a) Diskuter ved hjelp av IS-LM modellen verknadane av kontraktiv pengepolitikk i ein lukka 
økonomi. 
 
I oppgåvene 1b) – 1d) blir du bedt om å diskutere om konklusjonen frå 1a) når det gjeld 
verknadane av kontraktiv pengepolitikk er uendra for ulike utvidingar av IS-LM modellen. 
Det vi seie at du i kvart av dei fylgjande delspørsmåla tar utgangspunkt i IS-LM modellen for 
ein lukka økonomi, gjer dei relevante modellutvidingane, gjer greie for verknadane av 
kontraktiv pengepolitikk og kommenterer resultata relativt til 1a). 
 
1b) Gjer greie for verknadane av kontraktiv pengepolitikk i ein open økonomi med flytande 
valutakurs. Samanlikn med resultata i 1a). 
 
1c) Gjer greie for verknadane av kontraktiv pengepolitikk når hushald og verksemder 
forventar at den kontraktive pengepolitikken er permanent. Samanlikn med resultata i 1a). 
 
1d) Gjer greie for verknadane av kontraktiv pengepolitikk på mellomlang sikt. Samanlikn 
med resultata i 1a). 
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English      SØK1012 – Macroeconomic Analysis 
 
 
 
1a) Use the IS-LM model to discuss the effects of a monetary contraction in a closed 
economy. 
 
In the problems 1b) – 1d) you are asked to discuss whether the conclusions about the effects 
of a monetary contraction, as derived in problem 1a), are unchanged when the IS-LM model 
is extended in different directions. That is, in the following problems, the IS-LM model for a 
closed economy is your point of departure. You make the required extensions, explain the 
consequences of a monetary contraction, and compare your results with those obtained in 
problem 1a). 
 
1b) Explain the effects of a monetary contraction in an open economy under flexible 
exchange rates. Compare your results with the results obtained in problem 1a). 
 
1c) Explain the effects of a monetary contraction when households and firms expect the 
monetary contraction to be permanent. Compare your results with the results obtained in 
problem 1a). 
 
1d) Explain the effects of a monetary contraction in the medium run. Compare your results 
with the results obtained in problem 1a). 
 
 



SØK1012 Kommentarer til eksamensbesvarelse kandidat 10013 vår 2012 

Besvarelsen er belønnet med karakteren A.  

Besvarelsen av oppgave 1a) viser meget godt kandidatens sterke sider. Her presenteres først 
relasjonene som inngår i ISLM for lukket økonomi, relasjonene forklares, modellen 
determineres og IS- og LM-kurvene utledes på en svært klargjørende måte. Det redegjøres for 
de relevante skiftene i de to kurvene. Slik legges et godt grunnlag for den påfølgende 
diskusjonen av kontraktiv pengepolitikk. Legg merke til hvordan den grafiske modellen som 
benyttes i politikkdiskusjonen kombineres med resonnementer som baseres på relasjonene i 
modellen. Kandidaten lykkes dermed meget godt i å formidle hvordan pengepolitiske tiltak 
formidles til realøkonomien. 

Besvarelsen av oppgave 1b) har de samme sterke sidene. Kandidaten viser god oversikt ved å 
vektlegge de nye modellelementene som er viktig for å besvare problemstillingen. 
Renteparitetsbetingelsen forklares og Marshall-Lerner betingelsen utledes – uten feilskjær. 
Spesielt belønnes at kandidaten begrunner hvorfor IS-kurven er slakkere i åpen enn i lukket 
økonomi. Legg merke til at det også her (i politikkdiskusjonen) resonneres på relasjonene i 
modellen. Dette skiller denne kandidaten fra mange andre – som tegner inn skift i den 
grafiske modellen og kommenterer hvordan likevekten endres, men uten å utdype hvilke 
mekanismer som gjør seg gjeldende.   

 

Mange kandidater hadde problemer med oppgave 1c), men ikke denne kandidaten.  Legg 
merke til hvordan fremtidige forventede størrelser introduseres i modellen. Dette er 
avgjørende for at resten av diskusjonen skal gå greit. Som den gjør her. 

Besvarelsen av oppgave 1d) starter med en redegjørelse for AS-AD modellen. Legg merke til 
den grundige og presise etableringen av AS-kurven, og den tilsvarende grundige og presise 
diskusjonen av dynamikken i denne modellen. Disse to elementene er avgjørende for at 
besvarelsen av oppgave 1d) skal bli god. Den avsluttende diskusjonen av kontraktiv 
pengepolitikk er kort. Her kunne kandidaten brukt det etablerte modellapparatet noe mer 
aktivt. 

Samlet sett er denne besvarelsen belønnet med A på grunn av at kandidaten demonstrerer god 
modellforståelse – av alle relevante modeller. Det er mye å lære om klarhet og struktur i 
fremstillingen fra denne besvarelsen.      

 

En liten kommentar helt til slutt. Kandidaten tror det er noe som heter «økosirkelen», men det 
er det ikke (i alle fall ikke i makro). Vi benytter begrepet «økosirken»- som forkortelse for 
den økonomiske sirkulasjonen. 


































































