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1) Arbeidsledighet og likevektsledighet Blanchard 6, Holden Arbeidsmarked og 
likevektsledighet 
 

(i) Hvordan måles arbeidsledighet? 
(ii) Hva er likevektsledighet, og forklar hvilke faktorer som bestemmer nivået på 

likevektsledigheten i en økonomi. 
 
(iii) Drøft sammenhengen mellom den faktiske arbeidsledigheten i en økonomi, og 

likevektsledigheten, på kort og lang sikt. 
 

(iv) Drøft kort i hvilken grad ekspansiv finanspolitikk kan brukes til å redusere 
arbeidsledigheten på varig basis. 

 

2)  Konjunkturer og økonomisk politikk  
Veiledning: 
I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk formulert modell, men forklare med 
ord, eventuelt også med grafisk fremstilling, hvilke effekter som kan virke i økonomien 
ved den problemstilling som det spørres om i oppgaven. 
 
Oppgave: 
 

i) Betrakt landet X, som har stort underskudd på den offentlige budsjettbalansen, 
et betydelig overskudd på handelsbalansen med utlandet, samtidig som BNP 
er under sitt trend-nivå. Kan denne situasjonen ha blitt forårsaket av en kraftig 
økning i private investeringer? Gi eksempler på ett eller flere forhold som kan 
ha forårsaket situasjonen, og ett eller flere forhold som ikke kan ha gjort. 
Begrunn svarene. 

ii) Ut fra hva du har hørt om land X, hva vil du tro om arbeidsledigheten og 
lønns- og prisveksten i landet? Begrunn svaret. 

iii) Drøft om det kan være hensiktsmessig å bruke pengepolitikk og/eller 
finanspolitikk i denne situasjonen. 

iv) Gi eksempler på forhold som kan gjøre at arbeidsledigheten og/eller lønns- og 
prisveksten er annerledes i land X enn det du har gjettet på under iii). Hvordan 



vil dette påvirke din politikk-anbefaling? 
 
Tips: Veiledningen som gis før oppgave 2 er blitt brukt til mange eksamener i ECON 
1310, som i makrodelen tilsvarer dette kurset. Den betyr at man ikke skal skrive ligninger 
i svaret, og ikke regne på noen modell. Men oppgaven skal jo besvares med bakgrunn i 
pensum, og derfor vil det åpenbart være lurt å tenke innenfor de modeller som man har 
lært. I denne oppgaven bør en i hvert fall tenke innenfor en keynes-modell, og også noe 
om pengepolitikk.  
 


