Instuderingsfrågor
MAKRO-NATIONALEKONOMI

Vissa frågor är av repetitionskaraktär, andra är av mer nu ska jag lära mig själv hur det hänger ihop, ytterligare andra kanske är
mer av fundera-frågor. Detta är åtminstone min förhoppning.

FRÅGOR MAKRO
1. Räntan höjs i ett land. Hur kommer följande saker att påverkas?
Injektorer och läckage
Konjunktur
Inflation
2. Regeringen försöker höja (den aggregerade) efterfrågan i ett land med hjälp av en expansiv politik. Hur påverkas (om du är
monetarist respektive keynesianist)?
Injektorer och läckage i det ekonomiska kretsloppet
Konjunkturen
Arbetslösheten
Inflationen
3. Vad är finanspolitik?

4. Vad är penningpolitik?

5.Varför befinner vi oss i en lågkonjunktur?
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6.Hur kommer lågkonjunkturen att påverka (eller har påverkat)?
Inflationen
Lönerna

7. Antag att den svenska kronans värde sjunker (vilket den ju gör i verkligheten). Hur bör riksbanken göra för att hålla uppe
värdet på kronan (så att vi inte drar på oss importerad inflation genom att alla importvaror blir dyrare och dyrare)?

8. En regering tror på keynesianistiska tankar. Hur bör regeringens finanspolitik se ut? Varför?

9. Det finns tre vanliga sätt att försöka sänka NAIRU, att anpassa utbudet av arbetskraft via utbildning och
arbetsmarknadspolitik, att låta lönerna variera mer beroende på efterfrågan, och att öka efterfrågan på arbetskraft genom att
minska företagens kostnader för arbetskraften (arbetsgivaravgifter). Vilken väg bör man gå tycker du, och vilka konsekvenser får
det?

10. Vad är den främsta orsaken till inflation enligt en monetarist?

11. Du är monetarist. Åskådliggör i ett diagram vad som händer om ett land har 2% inflation och 5 % arbetslöshet och genom
en expansiv finanspolitik försöker minska arbetslösheten till 3%. Kan du förklara varför?

12. Vad orsakar inflation, dvs vilka sorters inflation finns?

13. Varför bryr vi oss om vilken inflation som finns i omvärlden?

14. Enligt en keynesianist, hur bör staten göra för att reglera konjunkturen?

15. Vad är skillnaden mellan adaptiva förväntningar och rationella förväntningar?

16.Vilka kopplingar kan du se mellan den politik olika partier för, och de olika synsätt på ekonmins funktionssätt som vi gått
igenom? (frågan är kanske svår och om man inte hittar snabba svar kan man lämna den åt sitt öde även om den i mina ögon är
intressant)

17. För en monetarist är penningmängdens storlek viktig , bl.a. genom bytesekvationen MxV=PxQ. Varför är det svårt att
beräkna penningmängden?

2

FRÅGOR – EKONOMISKA SYSTEM
18. Boken säger att liberalism och marknadsekonomi hänger ihop (sid 311). Kan vi förvänta oss ett liberalt, demokratiskt Kina
inom en snar framtid?

19. Går det att föreställa sig ett demokratiskt land med planekonomi?

20. Den sovjetiska planekonomin hade betydande framgångar mätt som ekonomisk tillväxt under 30-talet och 50-talet. Varför
fortsatte inte dessa framgångar, och rentav förbyttes i stagnation på 80-talet?

21. Vad kännetecknar den sovjetiska vägen till planekonomi?

22. Finns det något alternativ till marknadsekonomin? Måste vi införa mer och mer marknad i blandekonomin?

3

