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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Utsatt eksamen i: ECON2310 – Konjunkturer, ledighet og økonomisk politikk 
Postponed exam:  ECON2310 - Business cycles, unemployment and economic policy 
 
Eksamensdag: Mandag 16. januar 2006 
Date of exam: Monday, January 16, 2006 
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
Time for exam: 09:00 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. 
 
 
 
AS-AD-modellen kan beskrives ved følgende to relasjoner 
 

(1)  ( )0, , ,Y Y P G T d= ,   

(2)  ( ) 11 (1 , ),E YP P F z
A AL

µ= + −  

 
Y er nasjonalprodukt, P er prisnivå, G er offentlig kjøp av varer og tjenester, T er netto 
skatter, mens d0 er en skiftparameter for pengepolitikken. µ er bedriftens påslagsfaktor, PE er 
forventet fremtidig pris, A er en produktivitetsparameter, L er arbeidsstyrken mens z er en 
lønnspress-indikator. 
 
1. Forklar hvilke forutsetninger og mekanismer som ligger bak AS-AD-modellen. 
2. Hva bestemmer størrelsen på µ? Hvordan vil en endring i µ påvirke økonomiens likevekt? 
3. Hva er effekten på kort og lang sikt av en reduksjon i arbeidstilbudet? 
 

 
 

Overleaf.. 
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ENGLISH VERSION 
 
The AS-AD model can be captured by the following relations 
  

(1)  ( )0, , ,Y Y P G T d= ,   

(2)  ( ) 11 (1 , ),E YP P F z
A AL

µ= + −  

 
Y is GDP, P is the price level, G is government spending, T is net taxes, while d0 is a 
parameter that captures changes in monetary policy. µ is the firms' mark-up, PE is expected 
prices, A is a productivity parameter, L is the labour force, while z captures other variables 
relevant for the wage determination. 
 
1. Explain the assumptions and the mechanisms behind the AS-AD model. 
2. What determines the size of µ? How does a change in µ affect the equilibrium of the 

economy? 
3. What are the short run and long run effects of a reduction in the labour supply?  
 


