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Eksamen i ECON 1310, V̊ar 2013

Bokm̊al

Ved sensuren vil oppgave 1 vektlegges med 25%, oppgave 2 med 50%, og oppgave 3 med
25%. Dette bør være veiledende for tidsbruken p̊a de tre oppgavene.

Oppgave 1 (vekt 25%)

Veiledning:

I denne oppgaven er det meningen at du skal være kortfattet, og forklare med ord.

Oppgave:

(a) Hva tar et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) sikte p̊a å måle? Forklar hva som
menes med at BNP kan måles ved tre ulike metoder.

(b) Drøft (kort) styrker og svakheter ved BNP som et mål p̊a velstand.

(c) Hva er et lands sparing i henholdsvis en lukket og en åpen økonomi?

(d) Forklar hva vi mener med følgende begreper: a) Høykonjunktur, b) Lavkonjunktur,
c) Oppgangskonjunktur, og d) Nedgangskonjunktur.

(e) N̊ar sies finanspolitikken å være ekspansiv, og n̊ar sies den å være kontraktiv?

(f) Hva er forskjellen p̊a en nominell appresiering og depresiering av et lands valuta?

Oppgave 2 (vekt 50%)

Veiledning:

I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave. Det er
ikke meningen at du skal bruke tid p̊a å forklare modellen utover det du blir spurt om i
oppgaven.

Oppgave:

Betrakt følgende Keynes modell for en liten åpen økonomi:

Y = C + I + G + NX (1)

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

T = t0 + tY 0 < t < 1 (3)

Q = aY 0 < a < 1 (4)

hvor Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realin-
vesteringer, G er offentlig kjøp av varer og tjenester, T er nettoskattebeløpet (dvs skatter
og avgifter fra det private til det offentlige, minus overføringer (trygder, subsidier osv) fra
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det offentlige til private), NX = X − Q er eksportoverskuddet (handelsbalansen ovenfor 
utlandet), hvor X er eksporten og Q er importen. t er ”skattesatsen”, t0 er skatter som er 
uavhengig av BNP, og c0, c og a beskriver økonomiens virkemåte.

Redusert form løsningen (likevektsløsningen) for Y er gitt ved:

Y =
1

1 − c(1 − t) + a
(c0 − ct0 + I + G + X) (5)

(a) Karakteriser de ulike variablene i modellen innenfor følgende kategorier: Eksogene,
endogene og parametere. Hva er myndighetenes virkemidler i modellen?

(b) Forklar hvordan en økning i c, a og t p̊avirker størrelsen p̊a multiplikatoren, 1
1−c(1−t)+a

.
Gi en økonomisk tolkning av disse sammenhengene.

(c) Vis hvordan landets BNP, budsjettbalanse og handelsbalanse vil p̊avirkes dersom det
inntreffer et negativt sjokk i eksportetterspørselen (∆X < 0). Forklar de økonomiske
mekanismene som ligger til grunn for ditt svar.

(d) Anta at myndighetene er bekymret for utviklingen i BNP som følge av det nega-
tive sjokket i eksportetterspørselen, og at de ønsker å benytte finanspolitikken for
å motvirke (nøytralisere) effekten av sjokket ved å endre offentlig kjøp av varer
og tjenester. Innebærer dette en kontraktiv eller en ekspansiv finanspolitikk? Vis
hvilke konsekvenser en slik finanspolitisk inngripen vil ha for budsjettbalansen og
handelsbalansen (her skal du se p̊a totaleffekten av sjokket i eksportetterspørselen og
finanspolitikken som føres).

Oppgave 3 (vekt 25%)

Dagens situasjon i endel europeiske økonomier er kjennetegnet ved en høy statsgjeld, og
et meget høyt niv̊a p̊a arbeidsledigheten.

(a) Nevn noen grunner til at en slik situasjon har oppst̊att? Her trenger du ikke å drøfte
noe konkret land, men diskutere generelt hvordan en slik situasjon kan oppst̊a.

Flere økonomer (Gruppe A) har tatt til orde for at det er fornuftig å føre en stram
linje ovenfor disse landene for å f̊a bukt med budsjettunderskuddene, slik at gjelden kan
reduseres. Andre økonomer (Gruppe B) mener at en innstramning vil gjøre vondt verre,
ettersom den kontraktive finanspolitikken fører til at arbeidsledigheten øker ytterliggere.

(b) Drøft om Gruppe A eller Gruppe B har mest rett, eller om begge har like mye rett?
Drøft hvilke implikasjoner disse innstramningene kan ha p̊a arbeidsledigheten p̊a
kort og p̊a lang sikt.

(c) P̊a hvilken måte kan det at disse landene er medlem av Euro-samarbeidet (og
dermed er underlagt en felles “europeisk” pengepolitikk) være en ulempe i en situ-
asjon som denne?
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Nynorsk

Ved sensuren vil oppg̊ave 1 bli vekta 25%, oppg̊ave 2 bli vekta 50%, og oppg̊ave 3 25%.
Dette bør vere rettleiande for tidsbruken p̊a dei tre oppg̊avene.

Oppg̊ave 1 (vekt 25%)

Rettleiing: I denne oppg̊ava er det meininga at du skal vere kortfatta, og forklare med
ord.

I denne oppgaven er det meningen at du skal være kortfattet, og forklare med ord.

Oppg̊ave:

(a) Kva tar eit land sitt bruttonasjonalprodukt (BNP) sikte p̊a å måle? Forklar kva ein
meiner med at BNP kan målast ved 3 ulike metodar.

(b) Drøft kort fordelar og ulemper med BNP som eit mål p̊a velstand.

(c) Kva er eit land si sparing i henhaldsvis ein lukka og ein open økonomi?

(d) Forklar kva vi meiner med følgjande omgrep: a) Høgkonjunktur b) L̊agkonjunktur c)
Oppgangskonjunktur d) Nedgangskonjunktur

(e) N̊ar seier vi at finanspolitikken er ekspansiv, og n̊ar seier vi at han er kontraktiv?

(f) Kva er forskjellen p̊a ein nominell appresiering og depresiering av ein valuta?

Oppg̊ave 2 (vekt 50%)

Rettleiing:

I denne oppg̊ava skal du forklare dei økonomiske mekanismane i kvar deloppg̊ave. Det er
ikkje meininga at du skal bruke tid p̊a å forklare modellen utover det du blir spurd om
i oppg̊ava.

Oppg̊ave:

Studer følgjande Keynes modell for ein liten open økonomi:

Y = C + I + G + NX (6)

C = c0 + c(Y − T ) c0 > 0, 0 < c < 1 (7)

T = t0 + tY 0 < t < 1 (8)

Q = aY 0 < a < 1 (9)

kor Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realinvesteringar,
G er offentleg kjøp av varer og tenester, T er nettoskattesumen (dvs. skattar og avgifter
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fr̊a det private til det offentlege, minus overføringar (trygdar, subsidiar osv.) fr̊a det
offentlege til det private), NX = X − Q er eksportoverskotet (handelsbalansen overfor
utlandet), der X er eksporten og Q er importen. t er ”skattesatsen”, t0 er skattar som er
uavhengig av BNP, og c0, c og a skildrar korleis økonomien verkar.

Redusert form løysinga (likevektsløysinga) for Y er gitt ved:

Y =
1

1 − c(1 − t) + a
(c0 − ct0 + I + G + X) (10)

(a) Karakteriser dei ulike variabelane i modellen innanfor følgjande kategoriar: Eksogene,
endogene og parametrar. Kva er styresmaktene sine verkemiddel i modellen?

(b) Forklar korleis ein auke i c, a og t p̊averkar storleiken p̊a multiplikatoren. Gi ei
økonomisk tolking av desse samanhengane.

(c) Vis korleis landet sitt BNP, budsjettbalanse og handelsbalanse vil p̊averkast der-
som det hender eit negativt sjokk i eksportetterspørselen (∆X < 0). Forklar dei
økonomiske mekanismane som ligg til grunn for svaret ditt.

(d) G̊a ut fr̊a at styresmaktene er urolege for utviklinga i BNP som følgje av det neg-
ative sjokket i eksportetterspørselen, og at dei ønskjer å nytte finanspolitikken for
å motverke (nøytralisere) effekten av sjokket ved å endre offentleg kjøp av varer og
tenester. Inneber dette ein kontraktiv eller ein ekspansiv finanspolitikk? Vis kva
konsekvensar ein slik finanspolitisk inngripen vil ha for budsjettbalansen og han-
delsbalansen (her skal du sj̊a p̊a totaleffekten av sjokket i eksportetterspørselen og
finanspolitikken som blir førd).

Oppg̊ave 3 (vekt 25%)

Dagens situasjon i ein del europeiske økonomiar er kjenneteikna ved ei høg statsgjeld
(som følgje av store budsjettunderskot), samt eit veldig høgt niv̊a p̊a arbeidsløysa.

(a) Nemn nokre grunnar til at ein slik situasjon har oppst̊att? Her treng du ikkje å drøfte
noko konkret land, men diskutere generelt korleis ein slik situasjon kan oppst̊a.

Fleire økonomar (Gruppe A) har teke til orde for at det er fornuftig å føre ei stram linje
overfor desse landa for å f̊a bukt med budsjettunderskota, slik at gjelda kan reduserast.
Andre økonomar (Gruppe B) meiner at ei innstramming vil gjere vondt verre, ettersom
den kontraktive finanspolitikken fører til at arbeidsløysa aukar ytterlegare.

(b) Drøft om Gruppe A eller Gruppe B har mest rett, eller om begge har like mykje
rett? Drøft kva implikasjonar desse innstrammingane kan ha p̊a arbeidsløysa p̊a
kort og p̊a lang sikt.

(c) P̊a kva måte kan det at desse landa er medlem av Euro-samarbeidet (og dermed er
underlagt ein felles ”europeisk” pengepolitikk) vere ei ulempe i ein situasjon som
denne?
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English version

In grading the exam, exercise 1 will receive a weight of 25%, exercise 2 a weight of 50%, and 
exercise 3 a weight of 25%. You should keep this in mind when allocating your time to the 
different exercises.

Exercise 1 (weight 25%)

Guidelines:

In this exercise you are supposed to be brief, precise and explain with words.

Exercise:

(a) What is the gross domestic product (GDP) of a country aiming at measuring? Ex-
plain how the GDP may be measured by three different methods.

(b) Discuss (briefly) the pros and cons of GDP as a measure of well being.

(c) How can a country save in a closed and an open economy, respectively?

(d) Explain what it meant by the following terms: a) Boom, b) Recession, c) Upswing,
and d) Downswing.

(e) When is fiscal policy said to be expansionary, and when is it contractionary?

(f) What is the difference between a nominal currency appreciation and depreciation?

Exercise 2 (weight 50%)

Guidelines:

In this exercise you are supposed to explain the economic mechanisms in each of the
sub-questions. You are not supposed to spend time and effort in explaining the model,
except where you are explicitly asked to do so.

Exercise:

Consider the following Keynesian model for a small open economy:

Y = C + I + G + NX (1)

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

T = t0 + tY 0 < t < 1 (3)

Q = aY 0 < a < 1 (4)

where Y is the gross domestic product (GDP), C is private consumption, I is private
investments, G is government purchases of goods and services , T is net taxes (taxes less
benefits and transfers (subsidies etc.)), NX = X − Q is the export surplus (the trade
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balance), where X is exports and Q represents imports. t is the “tax rate”, t0 are taxes
that are independent of GDP, and c0, c and a describe how the different variables in the
model are linked together.

The reduced form representation of Y is given by:

Y =
1

1 − c(1 − t) + a
(c0 − ct0 + I + G + X) (5)

(a) Characterize the different variables of the model within the following categories: Ex-
ogenous, endogenous and parameters. What are the policy instruments in this model?

(b) Explain how an increase in c, a and t affect the size of the multiplier, 1
1−c(1−t)+a

.
Provide an economic understanding of these mechanisms.

(c) Show how the GDP, the public budget balance and the trade balance will be affected
by a negative shock to export demand (∆X < 0)? Explain the economic mechanisms.

(d) Suppose that the government is worried about the consequences that the negative
export shock has on the GDP, and that they therefore want to use the fiscal policy
to counteract (neutralize) the effect of the shock by changing government purchases
of goods and services. Does this suggest an expansionary or a contractionary fiscal
policy? Show what consequences this policy intervention has for the public budget
balance and the trade balance (you are here supposed to consider the combined effect
of the negative export shock and the policy intervention).

Oppgave 3 (weight 25%)

Currently, many European countries face the problem of a high debt level and very high
unemployment rates.

(a) List some factors that may have led them into this situation. You do not need to
discuss in relation to any particular country, but rather provide a general discussion
of what factors may have contributed to this situation.

Several economists (Group A) claim that it is wise to opt for austerity (a contractionary
fiscal policy) in order to cope with the high debt levels. Another group of economists
(Group B) is worried that such a policy will cause an even larger increase in the unem-
ployment rate.

(b) Discuss whether Group A or Group B is most right, or if both of them are right?
Discuss what implications a contractionary fiscal policy has for the unemployment
rate in the short run and in the long run.

(c) In what way can the Euro-membership (which entails that there is a common Euro-
area monetary policy) be seen as a straightjacket in a situation like this?
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