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I sitt foredrag 12. november 2004 sa Visesentralbanksjef Jarle Bergo 
 

Etterspørselen fra husholdningene er en av de viktigste drivkreftene i norsk 
økonomi. [...] Vi anslår at konsumet vil vokse med om lag 5 prosent i år [...]. 
Fremover venter vi at økt sysselsetting og et strammere arbeidsmarked gir noe 
høyere lønnsvekst 

 
a) Ta utgangspunkt i sitatet over og drøft ved hjelp av en økonomisk modell 
sammenhengen mellom konsumetterspørsel, produksjon, sysselsetting og lønninger. 
b) Hvordan kan finanspolitikken og pengepolitikken brukes til å stabilisere 
prisutviklingen?  
c) Hvordan bør sentralbanken reagere på vekst i arbeidsproduktiviteten? 
 
 
----- 
(Notasjon henviser til S. Holdens notater: IS-RR og AD-AS og likevektsledighet) 
 
Sitatet er tatt med for å illustrere at det studentene lærer på 2310 har relevans. Spørsmål 
a) og b) bør være rett fram. Her får studentene anledning til å diskutere stabilisering i en 
enkel Keynes modell. Om de gjør det i IS-RR AD-AS eller med IS og eksogen rente 
spiller ingen rolle. Dersom de gjør det i en modell med endogen pengepolitikk (IS-RR 
eller AD-AS a la Holden) bør de vise at de forstår at styrken i pengepolitikkens reaksjon 
er en politikk parameter, som kan velges. De bør også peke på at pengepolitikken og 
finanspolitikken kan erstatte hverandre. 
Når det gjelder lønns-/prisutvikling kan de henge lønns og priskurver på IS og diskutere 
sammenhenge mellom aktivitetsnivå og lønn og pris. AD-AS har dette innbakt i AS. 
Dersom studentene bruker denne må de gå bak AS-kurven for å se på lønn og pris. 
De beste studentene ha med inflasjonsresonnementer bygget på adaptive 
prisforventninger under b). 
 
Spørsmål c) er vanskeligere. På forelesning har vi snakket om litt om konsekvenser av 
endringer i A i priskurven. For gitt produksjon synker sysselsettingen samtidig som 
prisene synker. Det kan tenkes at lønnspresset z stiger dersom arbeidstageren er 
disiplinert av bedriftenes markedssituasjon. Svaret på c) vil avhenge av hvilken kontekst 
studenten tenker innenfor. Dersom de analyserer partielt vil svaret på en reduksjon i A 
være ekspansiv pengepolitikk. Dersom de tenker seg økning i A innenfor den konteksten 
som er etablert i Bergos sitat vil svaret, naturlig nok, avhenge av relativ styrke på 
etterspørselsvekst versus produktivitetsvekst. 
Hovedresultatet er uansett at produksjonsnivået som korresponderer til 
likevektsledigheten vil stiger (så fremt z er i ro). 
Det er viktig at studentene, som bruker IS-RR aller AD-AS, ser at sentralbankens 
reaksjonsfunksjon endres når produksjonsnivået som korresponderer til 
likevektsledigheten stiger.  


