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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON2310 – Makroøkonomisk analyse 
Exam:  ECON2310 – Macroeconomic analysis 
 
Eksamensdag: mandag 30. november 2009 Sensur kunngjøres: 18. desember ca kl. 16 
Date of exam: Monday, November 30, 2009 Grades will be given: December 18, ca 4 p.m 
 
Tid for eksamen:  kl. 14:30 – 17:30 
Time for exam: 2:30 p.m. – 5:30 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 er en skiftparameter for pengepolitikken, µ er bedriftenes påslagsfaktor, A er 
arbeidsproduktiviteten, L er arbeidsstyrken, z er en lønnspressindikator, mens Y er BNP.  
 

Spørsmål: 
a) Forklar de økonomiske mekanismene som virker bak Ps betydning for Y i relasjon (1).   
 
b) Forklar de økonomiske mekanismene som virker bak Gs betydning for Y i relasjon (1).  
 
c) Forklar de økonomiske mekanismene som leder til relasjon (2).  
 
d) Diskuter konsekvensene for økonomien av et fall i privat etterspørsel. Legg særlig 

vekt på hvordan gjennomføringen av pengepolitikken bestemmer hvordan økonomien 
påvirkes.  
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ENGLISH VERSION 
 
 
 

In answering the questions you 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 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.  
 

Question: 
a) Explain the economic mechanisms behind Ps effect on Y  in equation (1). 
 
b) Explain the economic mechanisms behind Gs effect on Y  in equation (2). 
 
c) Explain the economic mechanisms behind equation (3). 
 
d) Discuss the consequences for the economy of a fall in private demand. Put special 

emphasis on the role of monetary policy in determining the outcome for the economy. 
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