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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1310 – Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk 
 
Eksamensdag: Tirsdag 08. januar 2008   
  
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
 
Oppgavesettet er på  3 sider 
    
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
 
Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 2/3 og oppgave 2 vekt 1/3. 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
 
 
 

Oppgave 1 
 
Veiledning 
I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen ut over det som 
det blir spurt om i oppgaven. 
 
Oppgave 
 
Ta utgangspunkt i modellen  
 
(1) GICY ++=  
(2) )(0 TYccC −+=   00 >c ,  10 << c  
(3) tYtT += 0    10 << t  
(4) YbibbI 210 +−=   01 >b ,  10 2 << b ,   1)1( 2 <+− btc  
 
 
der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G 
er offentlig kjøp av varer og tjenester (som kan deles i offentlig konsum Coff og offentlige 
realinvesteringer Ioff, slik at G = Coff + Ioff

0t
), T er nettoskatter (skatter og avgifter minus 

trygder og andre overføringer), t er skattesatsen,  er skatter som er uavhengige av BNP, og i 
er rentenivået. I tillegg er 0c , c, 0b , 1b  og 2b  er parametre som beskriver hvordan økonomien 
virker. Vi antar at disse parametrene har kjente verdier. Myndighetenes virkemidler er G, t, 

0t og i. De endogene variablene er Y, C, T og I. 
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Modellen kan løses for Y, noe som gir  
 

(5)  ( )ibbctcG
btc

Y 1000
2)1(1

1
−+−+

−−−
=  

 
(a) Drøft virkningen av kontraktiv pengepolitikk innenfor rammen til modellen over. Her 

og senere forventes det at du forklarer de økonomiske mekanismene. 
 
(b) Vis virkningen på BNP og myndighetenes skatteinntekter (T) av en reduksjon i 

skattesatsen t. Kan det tenkes at skatteinntektene øker ved en reduksjon i skattesatsen? 
 
(c) Ta utgangspunkt i følgende realøkonomiske sammenhenger for en lukket økonomi 
 
 (1) GICY ++=  
 (2) )(8,080 TYC −+=  
 (3) YT 25,0100 +=  
 (4) YiI 15,025200 +−=  
    
 Symbolene er de samme som definert tidligere. Anta videre at 500=G  og 5=i .  

Kom et forslag til meningsfull benevning for variablene Y, C, I, G, T og i. Finn 
likevektsverdien for bruttonasjonalproduktet. 

 
(d) Anta at normalt BNP er gitt ved 2100=Y , som svarer til en normal 

konjunktursituasjon. Sammenlikn likevekten i forrige oppgave med 2100=Y , og avgjør 
om økonomien er i en høy – eller lavkonjunktur.  

 
 Regn ut den nødvendige endringen i offentlige utgifter for at BNP skal bli lik normalt 

BNP, det vil si 2100=Y . Vis også hvordan sentralbanken alternativt kan endre renta 
slik at 2100=Y realiseres.  

 
(e) Ta utgangspunkt i modellen gitt ved likning (1) – (4) i begynnelsen av oppgaven, men 

bytt ut likning (2) med følgende sammenheng: 
 
 (2∗ )  icTYccC 10 )( −−+=  00 >c ,  10 << c  
 
 Forklar hva denne likningen uttrykker, og gi en tolkning av parameteren 1c . Hva er 

rimeligvis fortegnet til 1c ? Forklar også hvordan likevektslikningen (5) vil endres hvis 
likning (2∗ ) benyttes istedenfor likning (2). Vil effekten av kontraktiv pengepolitikk på 
BNP bli sterkere eller svakere innenfor en modell der konsumfunksjonen er gitt ved  
likning (2∗ )  sammenliknet med likning (2)?  

 
Forts. neste side 
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Oppgave 2 
 
Veiledning 
I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord hvilke 
effekter som kan virke i økonomien ved det som spørres om i oppgaven. 
 
Oppgave 
 
(a)   Forklar hva som menes med konkurranseutsatt og skjermet sektor.  
 
(b)  Gjør rede for hvordan Norges inntekter fra petroleumssektoren kan brukes innenlands.  

Drøft spesielt virkningen på næringsstrukturen ved økt innenlandsk bruk av olje- og 
gassinntekter.  
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