
Tentamen 14.11.2015 i Makroekonomisk analys (2668). Skrivtid 4h. Hjälpmedel

kalkylators Provtexten får bortföras. (15p/uppgift). Examinator: Ringbom

1. Förklara kortfattat (max 5 rader per delfråga):

(a) NAIRU (3p)

(b) Varför har en ökning av de offentliga utgifterna oftast har en snabbare stimulerande

effekt än en skattesänkning? (3p)

(c) U 'there is nothing right on the left and there is nothing left on the right" (3p)

(d) Hur en statlig överskuldsättning kan begränsa finanspolitikens möjligheter. -(3p)

(e) Okuns lag (3p)

2, Utgå från en sluten ekonomi där efterfrågans komponenter ges av:

C + O, 9Yd

1 + O, IY - 8, li

(a) Härled IS-kurvan (41)).

(b) Efterfrågan på pengar ges av

- 10i.
Härled LM kurvan. Vilket förenklande antagande har gjorts i ovannämnda penningef-

terfrågan (3p)

(c) Härled den aggregerade efterfrågan (41))

(d) För tillfället är den allmänna prisnivån P =IOO (men priset kan variera på medellång

sikt)..
Rita en graf av IS-LM modellen, ( med de ovan givna parametervärdena och då

10000 och G = 31. (2p).

(e) Rita en graf av den aggregerade efterfrågan (2p).

OBSERVERA att du ska märka ut storheterna på axlarna och skriva in åtminstone
riktgivande värden på axlarna i dina grafer!

3. Vad avses med en likviditetsfälla? Förklara med hjälpa av IS-LM modellen (versionen
med förväntad inflation) hur en ekonomi kan råka in i en likviditetsfälla. (8p) Vilka är
makroekonomiska problem som uppkommer i en likviditetsfälla (5p) och hur kan en ekonomi
komma ut ur den (2p)?



u

4. Förklara Solows tillväxtmodell, verbalt; symboliskt och med minst en graf med a kt på den

vågräta axeln och kt+l på den lodräta a"eln (som åskådliggör anpassning till långsiktig jäm-

vikt). Ifall en verbal begriplig förklaring saknas som komplement till formler och grafer, kan

tyvärr inga poäng ges (12p). Förklara även den centrala lärdomen i Solows tillväxtsmodell

med tanke på ekonomisk tillväxt och dess begränsningar (3p)

5.' Förklara a) hur den aggregerade efterfrågan (AD-kurvan) härleds; och vilka jämviktsvillkor

som antas vara uppfyllda vid härledningen av denna. (4p) b) hur det aggregerade utbudet

härleds (4p). Hur ser det aggregerade utbudet ut på meddellång och lång sikt och varför?

(2p) c) åskådliggör schematiskt med ett AS-AD diagram den bakomliggande utvecklingen

till Finlands nuvarande depression och anpassningsskenarier till jämvikt på medellång sikt

ur ett finländskt perspektiv. (5p)
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