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3 oktober 2016 

Korrekturliste til 1. utgave Makroøkonomi 
Side 23, Figur 1.3  Storbritannia og Spania har byttet plass, det er Spania som har høyest 
arbeidsledighet  
 
Side 46,  erstatte to avsnitt som starter på linje 4: 

"BNP blir også ofte definert som  verdien av den samlede innenlandske produksjonen av 

ferdige varer og tjenester, verdsatt til markedspriser, i en gitt periode, minus verdien av 

importen, dvs. varer og tjenester som kjøpes fra utlandet.  

Med ”ferdige varer og tjenester” menes de varer og tjenester som går til de ”endelige brukerne” 

av varene, såkalte sluttleveringer, inklusiv det som selges til andre land (eksport). Man tar 

dermed ikke med produktinnsats til andre bedrifter, slik at denne definisjonen er helt 

tilsvarende den første definisjonen gitt ovenfor". 

Med følgende tekst 

«BNP kan også beregnes på en annen måte, ved å ta utgangspunkt i bruken av varer og 

tjenester. Vi får da at BNP er lik den samlede sluttanvendelsen av varer og tjenester i en 

økonomi i en gitt periode, minus importen. Med sluttanvendelse menes varer og tjenester som 

går til de endelige brukerne av varene, også kalt sluttleveringer, inklusiv det som selges til 

andre land (eksport). Man tar dermed ikke med produktinnsats til andre bedrifter, slik at 

denne definisjonen er helt tilsvarende den første definisjonen gitt ovenfor». 

Side 46, endre tilhørende margtekst til  
«BNP er lik den samlede sluttanvendelsen av varer og tjenester i en økonomi i en gitt 
periode, minus importen.» 
 
side 49, figur 2.2, venstre søyle, endres til «Olje- og gassutvinning, inklusiv tjenester» 

Side 56, øverst, 2. kulepunkt skal endres til «fra bruks- eller utgiftssiden - BNP er lik den 

samlede sluttanvendelsen av varer og tjenester i en økonomi i en gitt periode, dvs. varer og 

tjenester som går til konsum, bruttoinvestering og eksport, minus importen.» 

Side 58, figur 2.4. Endre tekst til: « og søyle tre viser hvordan disponibel inntekt fordeles på 
konsum og to typer investeringer.» 
 
Side 73, oppgave 2.4a, Siste del av setningen endres til «, samt i år 2 målt i basispriser.» 
 
Side 89, Figur 3.3, her er midterste og høyre figur feil, andel utenfor arbeidsstyrken skal være 
28 prosent, og dermed 72 prosent i arbeidsstyrken  
 
Side 97, spørsmål 3.5 skal vise til figur 3.7 og ikke figur 3.6. 
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Side 111, figur 4.6, i nederste blå linje skal fotskriften til konstantleddet endres, det skal stå 
zC

1 og ikke zC
2. 

Side 114,  «sykehus» skal strykes på første kulepunkt (statsforvaltningen) og legges til først 
på 3. kulepunkt, som helseforetak slik at det blir «Offentlige foretak omfatter blant annet 
helseforetakene, statlig forretningsdrift …» 
 
Side 118, linje 1, stryk «sykehus»  
Side 118, linje 3, legg til «regionale helseforetak, dvs. sykeshusene,» slik at det blir «.. 
offentlige foretak (regionale helseforetak, dvs. sykeshusene, statlig forretningsdrift….» 
 
s. 132, figur 5.2: Stryk «C =» i benevningen for de to øverste blå linjene, dvs foran «zC + c1(Y-
T)+ I» og foran «zC + c1(Y-T)+ I+ G». Den nederste skal stå som den står, dvs. med «C =»  
 
Side 136 Figur 5.5 feil på y-aksen. Nederst skal «- T – zC

1» endres til «-(1-c1) T – zC
1»  og «- T – 

zC
2» endres til     «-(1-c1) T – zC

2» 
 
* s. 169, nederste avsnitt. I linje 3 nedenfra skal det henvises til ligning (6.37) og ikke ligning 
(6.36).  
Ligningen nedenfor skal ha nummer (6.39) og ikke (6.36), og i ligningen skal «∆I« erstattes 
med «∆zI«     
 
Side 186 – i figur 7.7 skal  W/P_1 og W/P_2 bytte plass  (W/P_1 hører sammen med u_1) 
 
P 193 Skal stå: Likevektsledighet = friksjonsledighet + strukturledighet  (dvs  «og» erstattes 
med «+») 
 
* s. 203, ligning (8.7): Likhetstegn nr 2, etter πe, skal strykes  
 
* s. 413, figur 16.8: linjenavnene IS_1 og IS_2 skal bytte plass og de to pilene mellom linjene 
skal snus (kurven skal skifte til venstre, ikke til høyre).  
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