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SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse

Bokmål
Oppgave 1
Fagforeninger antas å ha preferanser for høy lønn og høy sysselsetting. Analyser avveiningen
en fagforening står overfor når den utformer sine lønnskrav. Hvordan påvirkes lønn og
sysselsetting av fagforeningens forhandlingsstyrke?

Oppgave 2
Gjør rede for faktorer som bestemmer den langsiktige økonomiske veksten i en økonomi.
Drøft spesielt hvordan den økonomiske veksten påvirkes av sparing og utformingen av
finanspolitikken.

Nynorsk
Oppgåve 1
Ein kan anta at fagforeiningar har preferansar for høg løn og høg sysselsetting. Analyser
avveginga ei fagforeining står overfor når den utformar sine lønskrav. Korleis blir løn og
sysselsetting påverka av fagforeininga si forhandlingsstyrke?

Oppgåve 2
Gjør greie for faktorar som bestemmer den langsiktige økonomiske veksten i ein økonomi.
Drøft spesielt korleis den økonomiske veksten vert påverka av sparing og innrettinga til
finanspolitikken.

English
Exercise 1
Trade unions are supposed to have preferences for high wage and high employment. Analyze
the trade-off a union faces when forming wage claims. How are wage and employment
affected by the union’s bargaining power?

Exercise 2
Analyze determinants of long term economic growth, and in particular how economic growth
is affected by savings and fiscal policy.
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