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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) Forklar de økonomiske mekanismene som virker bak Ps betydning for Y i relasjon (1).   
 
b) Forklar de økonomiske mekanismene som virker bak Gs betydning for Y i relasjon (1).  
 
c) Forklar de økonomiske mekanismene som leder til relasjon (2).  
 
d) Diskuter konsekvensene for økonomien av et fall i privat etterspørsel. Legg særlig vekt på 

hvordan gjennomføringen av pengepolitikken bestemmer hvordan økonomien påvirkes.  
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Denne oppgaven er helt sentral i pensum. AD (1) og AS (2) er redusert form av sammenhenger 
som studentene har jobbet med hele semesteret. De er forklart i notatene til Steinar Holden som 
finnes her http://folk.uio.no/sholden/ECON2310-H03-sh.htm.  
 
AD begrunnes tradisjonelt med utgangspunt i IS-LM. I ECON2310 har vi ( i motsetning til 
Blanchard) basert oss på en begrunnelse som bygger på Mundell-Flemming med sentralbank som 
setter renta. En formell utledning finnes her: http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2008/mf-ad.pdf.  
 
AS er detaljert begrunnet i AD-AS heftet til Holden, i Blanchard og i Holden-heftet 
Arbeidsmarked og likevektsledighet.  
 
a) Y i 1) er samlet etterspørsel. P virker negativt på etterspørselen. Ps betydning for Y er IKKE 
som i vanlig konsumentteori (det har jeg terpet på). P’s betydning skyldes effekter via 
realvalutakursen (for så vidt litt mikroaktig) og effekter via sentralbankens renterespons på 
prisøkning. Denne renteeffekten virker via privat etterspørsel (typisk investeringer) og 
realvalutakurs. 
 
b)  G’s betydning er positiv som i standard Keynes. Det er viktig at studentene her eller under d) 
får med at sentralbankens rentesetting kan dempe G’s effekt (og kanskje totalt nøytralisere den). 
 



c) Svaret her er rett og slett forklaring av AS som beskrevet i pensum. Omfanget vil nok 
begrenses av tidsskranken. Noen studenter vil nok konsentrere seg om de egenskapene ved (2) 
som har betydning for drøftingen i (d). 
 
d) Nedgang i privat etterspørsel (typisk privat konsum) skifter (1) til venstre i et Y-P diagram. 
Hvor stort skiftet er, for gitt nedgang i privat konsum, er bestemt av pengepolitikken (jmf b). 
Samtidig er helningen på (1) bestemt av pengepolitikken (jmf a). Det nye kort sikts 
likevektspunktet er derfor bestemt av pengepolitikken på to måter. 
Etter denne vesentligste delen av svaret er det to dimensjoner som kan brettes ut: For det første 
hvordan utviklingen blir på lang sikt og justering av P^E og bevegelse tilbake til lang sikts 
likevekt der Y er slik at P=P^E i (2). For det andre hvordan de forskjellige deler av økonomien 
påvirkes forskjellig avhengig av pengepolitikk.  
 
Spørsmål a)-c) er tenkt å understøtte d). Ved sensur bør man ha øynene åpne for at svaret på d) 
delvis kan være gitt under a) eller b) og at nyanser i svarene på a)-c) kan dukke opp under d).  
Det burde være mulig å få beste karakter med skikkelig formell drøfting basert på 1) og 2) 
sammen med stringent (men ikke nødvendigvis formalisert) forklaring av de bakerforliggende 
sammenhenger.  
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