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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

Eksamen i: ECON1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk 

Exam:  ECON1310 Macroeconomic theory and policy 

 

Eksamensdag: 30.11.2010  Sensur kunngjøres: 21.12.2010 

Date of exam: 30.11.2010  Grades will be given: 21.12.2010  

 

Tid for eksamen:  kl. 09.00 – 12.00 

Time for exam: 09.00 – 12.00 

 

Oppgavesettet er på  5 sider 

The problem set covers  5 pages   English version on page 3 

 

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. 

 

 

BOKMÅL 

 

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 1/4, oppgave 2 vekt ½, og oppgave 3 vekt 1/4. 

  

Oppgave 1 

a) Forklar kort hva bruttonasjonalproduktet for et land er. (Ikke skriv mer enn 4-5 

setninger) 

 

b) Vi betrakter en økonomi med to typer produksjon, korn og brød. I år 1 er samlet 

produksjon av korn 1000 kg, som selges til bakeriene for 5000 kr. Kornprodusentene 

er selvstendige næringsdrivende og har ingen ansatte lønnstakere. Bakeriene lager 

1000 brød, som selges til husholdningene for 15 000 kr.  Bakeriene betaler 5000 kr i 

lønn til sine ansatte. Hvor stort er bruttonasjonalproduktet i denne økonomien?  

Beregn bruttonasjonalproduktet etter produksjonsmetoden, utgiftsmetoden og 

inntektsmetoden. 

 

c) I år 2 er produksjonen av korn 1000 kg, som selges til bakeriene for 5000 kr. 

Bakeriene lager 1000 brød, som selges til husholdningene for 20 000 kr. Hvor stort er 

bruttonasjonalproduktet i år 2? Hvor stor er økningen i bruttonasjonalproduktet fra år 

1 til år 2, målt i løpende priser og målt i faste priser?  
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Oppgave 2 
 

Veiledning: 

I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men det 

er ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i 

oppgaven. 

. 

 

Oppgave: 

Ta utgangspunkt i en modell for en lukket økonomi, 

 

(1) Y C ,I G    

(2) C = c0 + c(Y- T)                c0 > 0 ,     0 < c < 1, 

(3) 0 ,                                      0 < t < 1T t tY   

(4) I = b0 - b1i + b2Y    b1 > 0, 0 < b2 < 1, c(1-t) + b2 < 1 

 

der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G 

er offentlig kjøp av varer og tjenester, T er nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra 

private til det offentlige minus overføringer (trygder, subsidier osv) fra det offentlige til 

private), t er "skattesatsen", t0 er skatter som er uavhengig av BNP, og i er rentenivået. c0, c, 

b0, b1, og b2 er parametre som beskriver hvordan økonomien virker. 

 

Modellen kan løses for Y, noe som gir  

 

(5)  0 0 0 1

2

1

1 (1 )
Y c ct b b i G

c t b
    

  
 

 

i) Gi en begrunnelse for konsumrelasjonen i modellen. 

ii) Økt pessimisme i husholdningene har ført til en eksogen reduksjon i privat 

konsum, noe vi kan fange opp i vår modell ved å anta at konstantleddet i 

konsumfunksjonen reduseres, dvs. Δc0 < 0.  Hva blir virkningen av dette på BNP, 

privat sparing, landets sparing og den offentlige budsjettbalansen? Her og senere 

forventes det at du forklarer de økonomiske mekanismene.  

iii) Myndighetene har som mål å forhindre at den offentlige budsjettbalansen svekkes, 

og bruker skattepolitikken til å nå dette målet. Hva må myndighetene i så fall 

gjøre, og hva blir virkningen på BNP? Spørsmålet skal besvares for to ulike 

alternativer for pengepolitikken. 

a. At pengepolitikken er fullstendig passiv, dvs. at sentralbanken ikke endrer 

renten. 

b. At sentralbanken har et inflasjonsmål for pengepolitikken 
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Oppgave 3 

Veiledning: 

I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord, eventuelt 

også med figur, hvilke effekter som kan virke i økonomien ved det som spørres om i 

oppgaven. 

 

Oppgave: 

Drøft fordeler og ulemper ved å ha et inflasjonsmål for pengepolitikken, sammenlignet med å 

være medlem av en valutaunion. 

 

 

 

ENGLISH 

Exercise 1 counts for ¼ of the grade, exercise 2 counts for ½ of the grade, and exercise 3 

counts for ¼ of the grade. 

Exercise 1 

a) Explain briefly what the gross domestic product for a country is. (Do not write more 

than 4-5 sentences) 

b) We consider an economy with two types of production, wheat and bread. In year 1, 

total production of wheat is 1000 kg, which is sold to the bakeries for 5000 kr. The 

wheat producers are self employed and have no employees. The bakeries produce 

1000 bread, which are sold to the households for 15 000 kr. The bakeries pay 5000 kr 

in wages to their employees. How large is the gross domestic product for this 

economy? Calculate the value for the gross domestic product using the value added 

method, the expenditure or finals goods method, and the income method. 

c) In year 2, the production of wheat is 1000 kg, which is sold to the bakeries for 5000 

kr. The bakeries produce 1000 bread, which are sold to the households for 20 000 kr. 

How large is the gross domestic product in year 2? How large is the increase in the 

gross domestic product from year 1 to year 2, measured in current prices and measured 

in constant prices?  
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Exercise 2 

 

Instruction: 

In this exercise you are supposed to explain the economic mechanisms for each question, but 

you are not supposed to spend time on explanations of the model apart from what you are 

asked about in the exercise. 

 

Exercise: 

Consider the following model  

 

(1) Y C ,I G    

(2) C = c0 + c(Y- T)               c0 > 0 ,     0 < c < 1, 

(3) 0 ,                                      0 < t < 1T t tY   

(4) I = b0 - b1i + b2Y   b1 > 0, 0 < b2 < 1, c(1-t) + b2 < 1 

 

where Y is gross domestic product (GDP), C is private consumption, I is private investments, 

G is government purchases of goods and services (which may be decomposed in public 

consumption Coff and public investments Ioff, where G = Coff + Ioff), T is net taxes (taxes minus 

benefits and transfers), t is the “tax rate”, t0 is taxes that are independent of GDP, and i is the 

interest rate. c0, c, b0, b1 and b2 are parameters describing the economy.  

 

The model can be solved for Y, which yields  

 

 

(5)  0 0 0 1

2

1

1 (1 )
Y c ct b b i G

c t b
    

  
 

 

(i) Explain the motivation behind the consumption function in the model. 

(ii) Increased pessimism among households have led to an exogenous reduction in 

private consumption, which we capture in the model by assuming that the intercept 

in the consumption function decreases, i.e. that Δc0  <  0? How will this affect 

GDP, private savings, public savings, and the total savings in the country?  

(iii) The authorities have as ambition to avoid that the public budget balance weakens, 

and will use the tax policy to fulfil this ambition. How can the authorities achieve 

this, and what will the effect on GDP be? This question should be answered with 

two different assumptions for monetary policy: 

a. Monetary policy is entirely passive, i.e. the central bank does not change the 

interest rate. 

b. The central bank has an inflation target for the monetary policy.  
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Exercise 3    

 

Instruction:  

In this exercise you are not supposed to use a mathematical model. Rather, you are supposed 

to explain verbally, possibly also graphically, which effects that may work in the economy in 

the issue asked about in the exercise. 

 

Exercise: 

Discuss advantages and disadvantages of having an inflation target for the monetary policy, as 

compared to being a member of a monetary union. 

 


