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Exam:  ECON2310 Macroeconomic analysis 

Date of exam: 08.12.2011  Grades will be given: 05.01.2012 

Time for exam: 14.30 – 17.30 

The problem set covers  2 pages    

Resources allowed: 
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BOKMÅL 

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. 

 

 
ENGLISH 

In Inflation Report 3-2006 from the Central Bank of Norway it says: 

In relation to capacity utilisation and labour market tightness, inflation is very low. It is likely 

that this will not continue. Many enterprises in our regional network report that labour 

shortages are a considerable constraint on production. The position of employees is 

strengthening and, after a period, it is also likely that employers will be willing to bid up 

wages to attract labour. In the next round, enterprises will have to pass on higher costs to 

prices. The krone exchange rate fluctuates from month to month, but depreciated somewhat 

this autumn from strong levels last summer. Against the background of high growth in 

demand and a tighter labour market, there are prospects for higher consumer price inflation 

ahead.  

Interest rates have also been low for an unusually long period as a result of very moderate 

inflation. On balance, developments since the previous  Inflation Report suggest that it will 

now be appropriate to raise the interest rate gradually towards a more normal level […]. 

Explain the main reasonings in the quote above. With the use of one or two economic models, 

discuss how monetary policy interacts with the rest of the economy.  


