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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

Eksamen i: ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister 

 

Eksamensdag:  03.06. 2014  Sensur kunngjøres: 24.06.2014 

Date of exam: 03.06.2014  Grades will be given:24.06.2014 

 

Tid for eksamen:  kl. 09:00-12:00 

Time for exam: 09:00-12:00 

 

Oppgavesettet er på  4 sider 

The problem set covers 4 pages   English version on page 3 

 

Tillatte hjelpemidler: 

 Ingen tillatte hjelpemidler (bortsett fra dersom du har fått godkjent bruk av ordbok fra SV-

fakultetet) 

Resources allowed: 

 No resources allowed (except if you have been granted use of a dictionary from the 

Faculty of Social Sciences) 

 

 

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. 
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Oppgave 1: Makro (vekt 30 %) 

I oppgaven under skal du bruke følgende modell: 

,Y C I G NX     

 

0 ,                                               0 < t < 1T t tY   

der Y er BNP, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er offentlig kjøp av varer og tjenester, 

NX er nettoeksporten, t er "skattesatsen", t0 er skatter som er uavhengig av BNP, og T er 

nettoskattebeløpet (dvs. skatter og avgifter fra private til det offentlige minus overføringer (trygder, 

subsidier osv.) fra det offentlige til private). 

a) Gi en kort begrunnelse for ligningene i modellen, og diskuter forutsetningene de bygger på. 

Hvilke variable er endogene (forklart av modellen) og hvilke er eksogene (gitte)? 

b) Skriv modellen på redusert form, dvs. uttrykk Y bare med eksogene størrelser.  

Anta nå at private investeringer avhenger av styringsrenta i, vi indikerer det med funksjonen I(i). Inntil 

videre kan du anta at ingen andre størrelser påvirkes direkte av styringsrenta. 

c) Hva er rimelig å anta om fortegnet på I’(i)? Begrunn svaret. 

d) Hvordan vil en renteøkning påvirke aktivitetsnivået? 

Det er realistisk å anta at styringsrenta også påvirker valutakursene. La E være prisen på en Euro målt i 

Norske kroner.  

e) Hvordan vil en økning i den Norske styringsrenta påvirke valutakursen E?  

f) Om du også tar hensyn til at endringer i valutakursen kan påvirke noen av størrelsene i modellen, 

hvordan vil det påvirke svaret i d)? 

 

Oppgave 2: Konsumentteori (vekt 30 %) 

En forbruker har nyttefunksjon u(x,y)=y+ln x hvor x og y er mengden av to goder som selges til priser 

henholdsvis p (x-godet) og q (y-godet). Konsumenten har en total inntekt I.  

a) Regn ut den marginale substitusjonsbrøken og forklar den økonomiske tolkningen av dette 

utrykket 

b) Anta at inntekten er stor nok til at det blir et positivt konsum av begge varer. Finn de 

matematiske utrykkene for konsumentens etterspørsel etter x- og y-godene. Inntekten I antas 

eksogent gitt.  

c) Slutsky-likningen for x-godet kan skrives som 
  

  
 
   

  
  

  

  
 hvor xh er den kompenserte 

etterspørselen (Hicks-etterspørselen). Forklar med egne ord hva den kompenserte 

etterspørselen er og hva Slutsky-likningen sier. 

 0 0,                        c  0, 0  c  1,C c c Y T     
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d) Regn ut den kompenserte etterspørselen og vis at 
  

  
 
   

  
. Hva sier dette om inntektseffekten 

for disse preferansene? 

 

Oppgave 3: Produksjon og marked (vekt 35 %) 

En bedrift har kostnadsfunksjonen C(y)=4y+3y2 hvor y er antall produserte enheter.  

a) Finn bedriftens tilbud hvis den er prisfast kvantumstilpasser og står overfor en gitt pris p. 

La bedriften over være representativ, det vil si at det er som om dette er den eneste bedriften i 

markedet samtidig som den er prisfast kvantumstilpasser (ikke kan påvirke prisen p).  

b) Etterspørselen etter godet er gitt ved  ( )    
 

 
 . Finn likevektsprisen og omsatt kvantum. 

c) Finn det samfunnsøkonomiske overskuddet. 

d) Anta nå i stedet at bedriften er monopolist, det vil si at den kan bestemme prisen p selv. Finn 

bedriftens tilpasning. Hva er det nye samfunnsøkonomiske overskuddet? Forklar med egne ord 

hvorfor det blir lavere. 

e) Anta til slutt at det finnes to bedrifter i markedet som har identiske kostnadsfunksjoner. Disse 

bedriftene velger simultant et kvantum å produsere, og prisen blir bestemt på en slik måte at 

hele det produserte kvantumet blir solgt. Finn tilpasningen til hver av bedriftene. Hva blir det 

samfunnsøkonomiske overskuddet i dette tilfellet? 

 

Oppgave 4: Vekst (vekt 5 %) 

En Solow vekstmodell sier at (med konstant befolkning) vil per capita produksjonen yt  på tidspunkt t 

avhenge av kapitalbeholdningen kt:  

( ) t ty f k  

der    (0) 0; '(0) ;  '( ) 0; ''( ) 0 og '( ) 0 når .f f f k f k f k k         

Modellen bygger på en antakelse om at kapitalbeholdningen fra ett år til neste vokser som angitt ved 

ligningen  

 
1 ( )  t t t tk k sf k k      

Her er 1> 0 er spareraten og 0 er kapitaldepresieringsratens   som begge er konstante over tid.  

a) Kan denne modellen forklare vedvarende høy vekst, eller vil veksten før eller senere stoppe opp i 

henhold til modellen? Begrunn svaret. (Hint: Bruk gjerne en figur. Det er ikke forventet at du gjør en 

matematisk utledning med bruk av forutsetningene ovenfor. ) 
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Problem 1: Macro (weight 30 %) 

In this problem you are asked to use the following model: 

,Y C I G NX     

 

0 ,                                               0 < t < 1T t tY   

where Y is GDP, C is private consumption, I is private investments, G is public expenditures, NX is net 

export, t is the "tax rate", t0 is taxes independent of GDP, and T is net tax revenues (i.e. taxes net of 

transfers such as pensions and subsidies). 

a) Give brief justification for the equations in the model and discuss the underlying assumptions. 

Which variables are endogenous and which are exogenous? 

b) Write the model in reduced form, that is: find an expression for Y using only exogenous variables 

and parameters.  

Now, assume that private investment depends on the interest rate sat by the central bank, i. We indicate 

this with a function I(i). Assume for the moment that no other quantities are directly influenced by the 

interest rate. 

c) What is reasonable to assume about the sign of I’(i)? Give a reason for your answer. 

d) How would an increased interest rate affect the activity level of the economy?  

It is reasonable to assume that the interest rate has an impact on exchange rates. Let E be the price of 

one Euro expressed in Norwegian kroner.   

e) How would an increase in the Norwegian interest rate affect the exchange rate E?  

f) If we take into consideration that changes in the exchange rate will affect some of the variables 

in the model; how would that affect the answer in d)?  

 

Problem 2: Consumer theory (weight 30 %) 

A consumer has utility function u(x,y)=y+ln x where x and y are the quantities of two goods sold at prices 

p (the x good) and q (the y good). The consumer has a total income I.  

a) Compute the marginal rate of substitution and explain the economic interpretation of this 

expression  

b) Assume that the income is sufficiently high that there is positive consumption of both goods. 

Find the mathematical expression for the consumer’s demand for the x and y goods. The income 

I is assumed exogeneously given.  

c) The Slutsky equation for the x good can be written as 
  

  
 
   

  
  

  

  
 where xh is the 

compensated (Hicks) demand. Explain in your own words what the compensated demand is and 

what the Slutsky equation states.  

 0 0,                        c  0, 0  c  1,C c c Y T     
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d) Compute the compensated demand and show that  
  

  
 
   

  
. What does this say about the 

income effect for these preferences?  

 

Problem 3: Production and markets (weight 35 %) 

A firm has the cost function C(y)=4y+3y2 where y is the number of produced units.  

a) Find the firm’s supply when it faces a price p. 

Let the firm act as a representative firm, that is, it is as if this were the only firm in the market but at the 

same time it can’t affect the price p.  

b) The demand for the good is  ( )    
 

 
 . Find the equilibrium price and the quantity traded. 

c) Find the social surplus. 

d) Assume now the firm is a monopolist, i.e. it can decide the price p itself. Find the firm’s behavior. 

What is the new social surplus? Explain in your own words why it declines. 

e) Assume finally that there are two firms in the market with identical cost functions. They chose 

simultaneously their produced amounts, and the price is determined so that the whole produced 

quantity is sold. Find the two firms’ behavior. What is the social surplus in this case? 

 

Problem 4: Growth (weight 5 %) 

A Solow growth model claims that (with constant population) the per captia production yt will depend on 

the national capital stock kt: 

( ) t ty f k  

where    (0) 0; '(0) ;  '( ) 0; ''( ) 0 and '( ) 0 as .f f f k f k f k k         

The model is based on the assumption that the increase in the capital stock from one year to the next is 

given by the equation:  

 1 ( )  t t t tk k sf k k      

Here 1> 0 is the saving rate and 0 is the capital depreciation rate,s   and both are constant 

over time.  

a) Can this model explain lasting high growth rates, or will the growth eventually seize according to the 

model? Give a reason for your answer. (Hint: You may use a figure. We do not expect that you derive 

you answer formally, using all the stated conditions. )  
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