
 1 

UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON2310 – Konjunkturer, ledighet og økonomisk politikk, høsten 2004 
Exam:  ECON2310 - Business cycles, unemployment and economic policy, autumn 2004 
 
Eksamensdag:  Torsdag, 25. november 2004 
Date of exam: Thursday, November 25, 2004 
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
Time for exam: 9:00 a.m. – 12:00 noon 
 
Oppgavesettet er på  2 sider 
The problem set covers 2 pages English version on page 2 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
Resources allowed: 
• No resources allowed 
 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 
 
 
I sitt foredrag 12. november 2004 sa Visesentralbanksjef Jarle Bergo 
 

Etterspørselen fra husholdningene er en av de viktigste drivkreftene i norsk økonomi. 
[...] Vi anslår at konsumet vil vokse med om lag 5 prosent i år [...]. Fremover venter vi 
at økt sysselsetting og et strammere arbeidsmarked gir noe høyere lønnsvekst 

 
a) Ta utgangspunkt i sitatet over og drøft ved hjelp av en økonomisk modell 

sammenhengen mellom konsumetterspørsel, produksjon, sysselsetting og lønninger. 
b) Hvordan kan finanspolitikken og pengepolitikken brukes til å stabilisere 

prisutviklingen?  
c) Hvordan bør sentralbanken reagere på vekst i arbeidsproduktiviteten? 
 
 
 

Forts. på neste side 
Overleaf…
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ENGLISH VERSION 

 
In his talk 12. November 2004  Deputy Governor of Norway’s Central Bank said  
 

Household demand is one of the most important driving forces in the Norwegian 
economy. [...] Consumption is projected to rise by about 5 per cent in 2004 [...]. 
Looking ahead, an increase in employment and a tighter labour market are expected to 
result in somewhat higher wage growth. 

 
a) With this citation as the starting point, use an economic model to discuss the 

relationship between consumption demand, production, employment, and wages. 
b) How can fiscal policy and monetary policy be used in order to stabilize the price 

movements?  
c) How should the central bank react to growth in labour productivity? 
 


