
Sensorveiledning ECON2310 – høsten 2011 

 

Oppgave 1: 

I Nasjonalbudsjettet 2007 (datert 29. september 2006) heter det: 

 

Norsk økonomi er inne i sitt fjerde år med sterkt vekst, godt hjulpet av lave renter og kraftig 

oppgang i oljeinvesteringene. Det har aldri vært flere sysselsatte i Norge, og 

arbeidsledigheten nærmer seg det lave nivået fra konjunkturtoppen på slutten av 1990-tallet. 

Tilgangen på arbeidskraft fra andre land har vært bedre enn under den forrige 

konjunkturoppgangen, og så langt har lønns- og prisveksten vært relativt moderat. Det er 

imidlertid nå klare tegn til at arbeidsmarkedet strammes til, med mange ledige stillinger og 

tiltakende mangel på kvalifisert arbeidskraft. I en slik situasjon er det fare for at 

lønnskostnadene kan øke til et nivå som det over tid kan bli vanskelig å leve med for 

konkurranseutsatte bedrifter. 

Regjeringen legger opp til å holde bruken av oljeinntekter på et nivå som understøtter en 

fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi, i overensstemmelse med de rammene 

handlingsregelen setter. 

Utdyp og presiser resonnementene i dette sitatet. Diskuter og illustrer ved hjelp av en eller to 

økonomiske modeller hvordan finanspolitikken virker sammen med resten av økonomien. 

Oppgave 2: 

I Inflasjonsrapport 3-2006 fra Norges Bank står det: 

I forhold til kapasitetsutnyttingen og tilstrammingen i arbeidsmarkedet er prisstigningen 

svært lav. Det er grunn til å tro at dette ikke vil vare ved. Mange bedrifter i vårt regionale 

nettverk melder at mangel på arbeidskraft er en vesentlig skranke for produksjonen. 

Lønnstakernes posisjon styrkes, og etter hvert må vi også vente at arbeidsgivere er villige til å 

by opp lønningene for å tiltrekke seg arbeidskraft. Bedriftene vil i neste runde måtte velte 

økte kostnader over i prisene. Kronekursen svinger fra måned til måned, men har i høst falt 

noe tilbake fra sterke nivåer i sommer. Med høy vekst i etterspørselen og tilstramming i 

arbeidsmarkedet har vi god grunn til å tro at konsumprisveksten etter hvert vil ta seg opp.  

 Også renten har vært lav uvanlig lenge som følge av svært moderat inflasjon. Samlet 

kan imidlertid utviklingen siden forrige inflasjonsrapport tilsi at det nå vil være riktig å sette 

renten gradvis opp mot et mer normalt nivå[…] . 

 

Utdyp og presiser resonnementene i dette sitatet. Diskuter og illustrer ved hjelp av en eller to 

økonomiske modeller hvordan pengepolitikken virker i et samspill med resten av økonomien.  



Høsten 2011 var det kollisjon med eksamen for noen kandidater, slik at eksamen ble holdt på to 

dager. Det ble laget to oppgavesett. De fleste hadde eksamen på opprinnelig oppsatt tid og de løste 

oppgave 2.   

Oppgave 1: Utdyp og presiser resonnementene i dette sitatet. Diskuter og illustrer ved hjelp av en 

eller to økonomiske modeller hvordan finanspolitikken virker sammen med resten av økonomien. 

Oppgave 2: Utdyp og presiser resonnementene i dette sitatet. Diskuter og illustrer ved hjelp av en 

eller to økonomiske modeller hvordan pengepolitikken virker i et samspill med resten av økonomien. 

Veiledningen vil gjelde oppgave 2, men den vil også ha umiddelbar relevans ved vurdering av 

oppgave 1.  

Veiledning: Sitatet kandidaten skal ta utgangspunkt i oppgave 2 er ment som en inspirasjon og en 

avgrensning. Det bør være mer enn nok i sitatet til at kandidaten kan ha en god drøfting av mange 

tema. Sitatet handler om en tid med oppgang og press i økonomien. En tid med lønnspress og 

prispress.  Sitatet avsluttes med en vurdering av hva som er rett pengepolitikk i denne situasjonen. 

Kandidatene kan velge mellom mange modeller og tilnærminger.  

Noen vil gå rett på AD-AS og det er utmerket. Om besvarelsen blir god avhenger av om kandidaten 

bruker modellens mange muligheter til å drøfte pengepolitikkens rolle på kort og lang sikt. Riktig 

gode besvarelser kan for eksempel gå grundig inn i hvordan pengepolitikken virker avhengig av om 

den justeres etter at inflasjonen er et faktum eller før.  

Noen vil bruke Mundell Fleming og supplere med Phillipskurve-resonnementer og/eller 

hovedkursteori.  De vil med denne framgangsmåten kunne få fram mye av det samme som med AD-

AS, men vil også kunne gå i andre konstruktive retninger. 

NB1: Noen vil bruke IS-RR, men merk at sitatene inneholder viktige referanser til åpen økonomi 

NB2: Oppgave 1 åpner for en diskusjon av handlingsregelen, her kan hovedkursteorien være særlig 

interessant. Oppgave 1 spør ikke spesifikt etter pengepolitikken, men den er jo en viktig del av 

”resten av økonomien”. 

Komplett forelesningsplan som definerer pensum er her: http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2011/ 

Studentene vil hente stoff fra Blanchard 

I tillegg vil jeg forvente at de bygger på de følgende: 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2011/Phillips.pdf 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2011/sustdebt.pdf (del om oljefond) 

http://folk.uio.no/sholden/ECON2310-H03-sh.htm  

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2011/m-f.pdf 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2011/mf-ad.pdf 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2011/hovedkurs.pdf 

http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2011/hm_hovedkurs.pdf 
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