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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON2310 – Makroøkonomisk analyse 
Exam:  ECON2310 - Macroeconomic analysis 
 
Eksamensdag: Tirsdag 5. desember  Sensur kunngjøres: 3. januar 2007 
Date of exam: Tuesday, December 5, Grades will be given: January 3, 2007 
 
Tid for eksamen:  kl. 14:30 – 17:30 
Time for exam: 02:30 p.m. – 05:30 p.m. 
 
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 denne oppgaven vil du få bruk for følgende relasjoner. 

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

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

µ= + −  

Her er P prisnivå, PE er forventet prisnivå, G er offentlig kjøp av varer og tjenester, T er netto 
skatter, d0 

Spørsmål: 

er en skiftparameter for pengepolitikken, µ er bedriftenes påslagsfaktor, A er 
arbeidsproduktiviteten, L er arbeidsstyrken, z er en lønnspressindikator, mens Y er BNP.  
 

a) Hvordan påvirker norsk pengepolitikk sammenhengen mellom Y og P og 
sammenhengen mellom Y og T i relasjon (1)?  

 
b) Hva er effektene på produksjon, sysselsetting og rente av økte offentlige utgifter og 

reduserte skatter? Hvordan blir disse effektene påvirket av pengepolitikkens 
gjennomføring? 

 
c) Forklar hvordan man med utgangspunkt i (2) kan utlede en Philipskurve. Vis også 

hvordan forutsetninger om forventningsdannelsen påvirker Philipskurven. 
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ENGLISH VERSION 
 
In answering the questions you may need the following relations 

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

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

µ= + −  

where P is the price level, PE is expected price level, G is government purchases, T is net 
taxes, d0 

Question: 

is a parameter capturing changes in monetary policy, µ is the markup factor, A is 
labor productivity, L is total labor supply, z is a parameter capturing pressure for wage rise, 
while Y is GDP.  
 

a) How does the Norwegian monetary policy affect the relationship between Y and P and 
the  relationship between Y and T in equation (1)?  

 
b) What are the effects on production, employment, and interest rate when government 

purchases are increased and taxes are reduced? How are these effects affected by how 
the monetary policy is conducted? 

 
c) Explain how a Philips curve can be derived from (2). Show how different assumptions 

about the formation of expectations affect the Philips curve. 
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