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Bokmål
Eksamen består av to oppgaver og begge skal besvares. Vekting ved sensur er gitt i parentes.
Oppgave 1 (60%)
Introduksjonen av Euro var delvis motivert med behovet for å kontrollere inflasjon.
a) Forklar insentivet til overraskelsesinflasjon som resulterer i høy likevektinflasjon.
b) Vis hvordan likevektinflasjon varierer mellom land på grunn av forskjeller i myndighetenes preferanser.
c) Diskuter hvordan medlemskap i Euro kan hjelpe til å løse inflasjonsproblemet i et land.
Oppgave 2 (40%)
Valutakurser varierer over konjunktursykelen. Analyser hvordan et negativt skift i inntektsnivået
vil påvirke valutakursen.
Nynorsk
Eksamen inneheld to oppgåver og begge skal svarast på. Vekt ved sensur er gitt i parentes.
Oppgåve 1 (60%)
Introduksjonen av Euro var delvis motivert med behovet for å kontrollere inflasjon.
a) Forklar insentivet til overraskelsesinflasjon som resulterer i høg likevektinflasjon.
b) Vis korleis likevektinflasjon varierer mellom land på grunn av forskjellar i myndigheitene sine preferansar.
c) Diskuter korleis medlemskap i Euro kan hjelpe til å løyse inflasjonsproblemet i eit land.
Oppgåve 2 (40%)
Valutakursar varierer over konjunktursykelen. Analyser korleis eit negativt skift i inntektsnivået
vil påverke valutakursen.
English
The exam consists of two questions and you are asked to answer both. Weights for the grading
are given in parenthesis.
Question 1 (60%)

SØK2009 – International Macroeconomics
The introduction of the Euro was motivated partly by the need to control inflation.
a) Explain the incentive for surprise inflation that results in high equilibrium inflation.
b) Show how equilibrium inflation varies between countries because of differences in the
preferences of governments.
c) Discuss how membership of the Euro can help solve the inflation problem of a country.
Question 2 (40%)
Exchange rates vary over the business cycle. Analyze how a negative shift in the income level
will influence the exchange rate.

