
Sensorveiledning ECON2310, Økonomisk institutt, UiO, høst 2010. HM. 

I pressemeldingen fra regjeringen 5 oktober 2010 i anledning statsbudsjettet sier finansministeren:  
 
Med utsikter til vekst over trend i fastlandsøkonomien i 2011 og stabilisering av arbeidsledigheten 
klart under det historiske gjennomsnittet, er det nå riktig å stramme til i budsjettet og redusere 
avstanden til 4-prosentbanen. Avstanden anslås til om lag 7,4 milliarder kroner i budsjettet for 2011. 
Dette er viktig både av hensyn til aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatte næringer og til den 
langsiktige bærekraften i offentlige finanser. 
 
Utdyp og presiser resonnementene i dette sitatet. Diskuter og illustrer ved hjelp av en eller to 
økonomiske modeller sammenhengene mellom arbeidsledighet, offentlige budsjetter og aktivitet i 
konkurranseutsatte næringer på kort og lang sikt.  

 

Oppgaven går rett i kjernen av pensum. Studentene har flere mulige måter å løse oppgaven på. Det er 
derfor ikke oppgitt noen modell. Studentene har en viss trening i å forholde seg til konkrete tekster 
knyttet til makroøkonomisk politikk. Ikke minst fra semesteroppgave og forelesninger. 
Oppgaveteksten inneholder to underspørsmål. For mange vil det være naturlig om diskusjonene går litt 
over i hverandre.  

Første del: Et hovedresonnement er knyttet til sammenhengen mellom ledighet, nairu, ekspansivitet og 
handlingsregel. Noen vil her forklare handlingsregelen og hva 4% banen er og om budsjettindikatoren 
som brukes. Et annet hovedresonnement er knyttet til pengebruk inflasjon og konkurranseevne. Et 
siste er knyttet til bærekraft av statsfinansene. Dette siste kan kobles tilbake til handlingsregelen. Noen 
vil her kanskje bruke min diskusjon av bærekraftig gjeld/formue 
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2010/sustdebt.pdf 

 

Andre del: De aller fleste vil her bruke Mundell-Fleming  og/eller AD/AS. Studentene vil ha en 
utfordring i å finne ” konkurranseutsatte næringer” i modellene. I Mundel-Flemming  vet studentene at 
effekten på handelsballansen NX sier mye hvordan det går med eksport og med importkonkurrerende 
næringer. I AD/AS er effekten på konkurranseutsatte gjemt i redusert-form-uttrykkene, men en god 
student vil ha god kontroll på det. Her vil mange bygge på første del av  
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2010/mf-ad.pdf 

Hovedboka er Blanchard, Amighini and Giavazzi: Macroeconomics, A European perspective. Denne 
er for de relevante kapitlene svært lik 5th ed av Blanchard Macroeconomics.  

Når det gjelder Mundell-Flemming vil studentene også bruke 
http://folk.uio.no/sholden/E2310/ECON2310-mundell-fleming-aug03.pdf og 
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2010/m-f.pdf 

Når det gjelder AD/AS kort og lang sikt vil studenten også bruke 
http://folk.uio.no/sholden/E2310/ECON2310-AS-AD-aug-03.pdf og andre del av 
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2010/mf-ad.pdf 
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Noen studenter vil også komme til å bruke hovedkursteorien for å supplere diskusjonen av 
konkurranseutsatt sektor. Pensum er her http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2010/hovedkurs.pdf og 
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2010/hm_hovedkurs.pdf 

 

Oppgaven er utfordrene i og med at studentene må sette opp modeller og gjøre dem relevante for 
oppgaveteksten. Utfordringen er å få diskusjonen av konkurranseutsatt sektor til å bli en integrert del. 
De som får til dette og også har kontroll på langsiktseffektene bør kunne få A eller B.  
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