
Sensorveiledning: ECON2310 – høsten 2006 
 
 
I denne oppgaven vil du få bruk for følgende relasjoner. 
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Her er P prisnivå, PE er forventet prisnivå, G er offentlig kjøp av varer og tjenester, T er netto 
skatter, d0 

 

er en skiftparameter for pengepolitikken, µ er bedriftenes påslagsfaktor, A er 
arbeidsproduktiviteten, L er arbeidsstyrken, z er en lønnspressindikator, mens Y er BNP.  

Spørsmål: 
a) Hvordan påvirker norsk pengepolitikk sammenhengen mellom Y og P og sammenhengen 
mellom Y og T i relasjon (1)?  
 
b) Hva er effektene på produksjon, sysselsetting og rente av økte offentlige utgifter og 
reduserte skatter? Hvordan blir disse effektene påvirket av pengepolitikkens gjennomføring? 
 
c) Forklar hvordan man med utgangspunkt i (2) kan utlede en Philipskurve. Vis også hvordan 
forutsetninger om forventningsdannelsen påvirker Philipskurven. 
 
Sensorveiledning: 
 
a) I høst har vi i mange sammenhenger sett på sammenhengen mellom IS-RR og AD-AS. Det 
står også litt i heftet til Holden. Men et godt svar på a) krever at studenten har fulgt med ev. er 
litt kreativ. Alle bør ha fått med seg at effekten av P på Y er negativ, bla pga at renta settes 
opp når prisene øker. I tillegg er det slik at med pengepolitikk som i sterk grad tar sikte på 
prisstabilitet vil økning i P føre til en sterk økning i renta og derved stor reduksjon i Y. (I et 
Y-P diagram blir kurven slak). Når politikken kun i noen grad tar sikte på prisstabilitet vil en 
økning i P føre til en moderat økning i renta og dermed noe reduksjon i Y. (I et Y-P diagram 
blir kurven bratt). 
Når det gjelder effekten av redusert T vil effekten på Y dempes dersom renta økes for å 
motvirke press.  
Hele diskusjonen kan berikes med betraktninger om hvilket press det er i økonomien fra før 
og i hvilken grad pengepolitikken ser fremover (reagerer på T) eller reagerer i etterkant når 
økt P er et faktum.   
På a) kan det med andre ord sies mye bra, men en gjennomsnitts besvarelse vil nok være tynn. 
 
b) Her er tanken at (1) og (2) skal kombineres. Da bør (2) forklares ((1) ble i hovedsak 
forklart over). Første del er rett fram fra Holdens hefte. Effekten på renta kan diskuteres i lys 
av svaret på a). Det gjelder også del to av spørsmålet. Noen vil her ha med effekter på kort og 
lang sikt. Det er veldig bra dersom de da ser at med streng pengepolitikk som gir en loddrett 
AD-kurve som skifter lite ved økt G vil avviket fra likevektsledigheten aldri bli stort.  
 
c) I Blanchard står det tydelig hvordan (2) kan begrunne en Philipskurve. Dette bør de kunne 
reprodusere. Blanchard ser på addaptive forventninger ( \pi_t^e=\pi_{t-1} ) og stadige skift i 
kurven. På forelesningen har jeg i forbindelse med Phelps diskutert perfekt framsyn  ( 
\pi_t^e=\pi_t ) og vertikal Philip. Jeg har også sett på blanding av typen ( 



\pi_t^e=\gamma*\pi_{t-1}+(1-\gamma)*\pi_t ) Dette gir en mer eller mindre bratt 
Phillipskurve avhengig av graden av perfekt framsyn (1-\gamma). 
 
Oppgaven har mange utfordringer. Gode svar på alt bør gi A. 


