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Om ECONnect: 

ECONnect er en frivillig studentorganisasjon for studentene på samfunnsøkonomi- og 

finansøkonomistudiet ved NTNU. Vi arbeider for økt faglig kompetanse blant våre studenter samt 

tettere kontakt med næringslivet. Det gjør vi ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger, 

bedriftspresentasjoner m.m. I dag går det ca. 200 studenter på bachelornivå (1.-3. klasse) og ca. 70 

studenter på masternivå (4.-5. klasse). Studentene på masternivå er fordelt på de to linjene 

samfunnsøkonomi (ca. 50 stk) og finansiell økonomi (ca. 20 stk). Mer om ECONnect og aktuelle 

arrangementer på www.econnect-ntnu.no. 

ECONnect består av følgende personer ved utgivelsestidspunkt: 

Caroline Lesiewicz(Leder)                           caroline@econnect-ntnu.no 

Mariell Toven(Økonomiansvarlig/kandidattreffet) mariell@econnect-ntnu.no 

Daniel Johansson (Bedriftsansvarlig) daniel@econnect-ntnu.no  

Johan Berg Fossen(Fagdagsansvarlig) johan@econnect-ntnu.no 

Georg Næsheim georg@econnect-ntnu.no 

Ellen Normann ellen@econnect-ntnu.no 

Ragnhild Grøv ragnhild@econnect-ntnu.no 

Martine Ødegård(Faktoransvarlig)                           martine@econnect-ntnu.no 

Inga Friis                           inga@econnect-ntnu.no 

Ida Charlotte Engebretsen                           ida.charlotte@econnect-ntnu.no 

 

Post- og besøksadresse: Organisasjonsnummer: Hjemmeside: 

ECONnect, NTNU Dragvoll NO 994 625 314 www.econnect-ntnu.no 

Institutt for samfunnsøkonomi 

Bygg 7, Nivå 5 

7491 Trondheim 

 

 

Merk: Eksamensbesvarelsene  har i varierende grad feil og mangler, både oppsett og innhold. De vil også 
kun vise en av flere mulige fremgangsmåter. ECONnect står ikke ansvarlig for selve faginnholdet. 
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Kommentarer til besvarelse i SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse H-2011. 

Kandidat: 10039 

 

 

Eksamen besto av 3 oppgaver der 2 av dem skulle besvares. Denne kandidaten har valgt å besvare 

oppgave 3 om dynamisk effektivitet og oppgave 2 om effekter av lav økonomisk vekst ute. Begge 

oppgavene besvares godt og kandidaten har fått karakteren A. 

Oppgave 3 besvares grundig og uten feil. Solow-Swan modellen framstilles uten teknologisk 

framgang, noe som er en fordel fordi en modell med teknologisk framgang ville kreve mer plass å 

presentere uten at det ville bidra til å belyse spørsmålet. Dette bruker kandidaten til å motivere sitt 

valg. Det er en detaljert og god framstilling av dynamisk effektivitet/ineffektivitet. For å vurdere om 

en markedsøkonomi kan være dynamisk ineffektiv, benyttes først en Ramsey-modell med 

framoverskuende konsumenter. Også denne modellen framstilles grundig og riktig. Besvarelsen 

avsluttes med en god diskusjon av mulige utvidelser av modellen som kan gi en annen konklusjon. 

Fordi det vil være omfattende å presentere en slik modell analytisk er dette en god måte for 

kandidaten å vise at hun/han kjenner viktige mekanismer. 

Oppgave 2 benytter også den mest egnede modellen til å besvare spørsmålet. Mundell-Fleming 

modellen presenteres grundig og riktig. Kandidaten ser at det er regimer med flytende valutakurs 

som er relevant for å besvare spørsmålet og bruker det som motivasjon for kun å utlede modellen for 

slike regimer. Det viser modenhet og er et pluss. Framstillingen av Marshall-Lerner betingelsen er litt 

rotete (s. 28 og s. 35). Den største svakheten er at effekten på valutakurs av endret utenlands 

produksjon (evt. endret innenlands rente) ikke er utledet, og beskrivelsen av 

intuisjonen/mekanismene her kunne vært bedre. Dessuten kunne det vært bredere presentasjon av 

et regime med eksogent rentenivå. Diskusjonen av kapitalmobilitet er god. 

 

Trondheim 21. mars, 2012. Torberg Falch 



Merk! Det blir sendt automatisk varsel om sensur på e-post. Du kan se hva som er registrert ved å gå inn på Stud.web. Evt andre 
telefoner om sensur må rettes til instituttet. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.  
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                         SØK3003 – Videregående makroøkonomisk analyse 
Bokmål 

Eksamen består av 3 oppgaver hvorav 2 skal besvares.  

 

Oppgave 1 

Norges Bank signaliserte i vår at styringsrenten kom til å øke i høst. Sentralbanken har likevel 
ikke satt opp renta og har pekt på «den forsterkede uroen i finansmarkedene den siste tiden og 
signaler om svakere vekst internasjonalt». 

a) Bruk en porteføljemodell til å diskutere effekten av økt innenlandsk rentenivå på 
valutakursen. Hvordan avhenger effekten av graden av kapitalmobilitet? 

b) Anta at valutakursforventingene ee er av formen 

e
e

E Ee
E

α
−

=  

der E er valutakursen og Ee er forventet framtidig valutakurs i likevekt. Hva er 
tolkningen av α? Hvordan vil en reduksjon i Ee påvirke valutakursen i dag? 

 

Oppgave 2 

Det forventes lav økonomisk vekst hos Norges handelspartnere de nærmeste årene. Bruk en 
modell med relativt kort tidshorisont til å diskutere hvordan det vil påvirke innenlandsk 
produksjon og valutakursen. Hvordan avhenger effektene av graden av kapitalmobilitet?  

 
Oppgave 3 
 
Gjøre red for hva som menes med begrepene dynamisk effektivitet og dynamisk ineffektivitet. 
Drøft hvorvidt en markedsøkonomi kan være dynamisk ineffektiv. 
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Nynorsk           SØK3003 – Videregående makroøkonomisk analyse 
 

Eksamen består av 3 oppgåver. Du skal svara på 2 av dei. 

 

Oppgåve 1 

Noregs Bank signaliserte i vår at styringsrenta kom til å auke i haust. Sentralbanken har 
likevel ikkje satt opp renta og har pekt på «den forsterkede uroen i finansmarkedene den siste 
tiden og signaler om svakere vekst internasjonalt». 

a) Bruk ein porteføljemodell til å diskutere effekten av auka innanlands rentenivå på 
valutakursen. Korleis avhenger effekten av graden av kapitalmobilitet? 

b) Anta at valutakursforventingane ee er av forma 

e
e

E Ee
E

α
−

=  

der E er valutakursen og Ee er forventa framtidig valutakurs i likevekt. Kva er tolkinga 
av α? Korleis vil ein reduksjon i Ee påverke valutakursen i dag? 

 

Oppgåve 2 

Det er forventa lav økonomisk vekst hos Noregs handelspartnare dei næraste åra. Bruk ein 
modell med relativt kort tidshorisont til å diskutere korleis det vil påverke innanlands 
produksjon og valutakursen. Korleis avhenger effektane av graden av kapitalmobilitet?  

 
Oppgåve 3 
 
Gjer greie for kva som meinast med omgrepa dynamisk effektivitet og dynamisk 
ineffektivitet. Drøft om ein marknadsøkonomi kan vera dynamisk ineffektiv. 
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English        SØK3003 – Advanced Macroeconomic Analysis 

 
The exam consists of 3 exercises, of which 2 are to be answered. 

 

Exercise 1 

The Norwegian central bank announced in the spring this year that it planned to increase the 
interest rate in the fall. The central bank has nevertheless not increased the interest rate and 
has called the attention to “the increased turbulence in the financial markets recently and 
signals about weaker economic growth internationally”. 

a) Use a portfolio model to discuss the effect of increased domestic interest rate on the 
exchange rate. How does the effect depend on the degree of capital mobility? 

b) Assume that the expected exchange rate ee is given by 

e
e

E Ee
E

α
−

=  

where E is the exchange rate and Ee is expected equilibrium exchange rate in the 
future. What is the interpretation of α? How will a decline in Ee affect the exchange 
rate today? 

 

Exercise 2 

Low economic growth internationally is expected the next years. Use a short-run model to 
discuss the impact on domestic production and the exchange rate. How does the effect depend 
on the degree of capital mobility? 

 
Exercise 3 
 
What do the concepts dynamic efficient and dynamic inefficient mean? Analyze whether a 
market economy can be dynamically inefficient. 
 
 
 

 

 








































































