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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1310 – Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk 
Exam:  ECON1310 - Macroeconomic theory and policy 
 
Eksamensdag: Fredag 20. mai 2005   Sensur kunngjøres: Mandag 13. juni 
Date of exam: Friday, May 20, 2005   Grades will be given: Monday, June 13 
 
Tid for eksamen:  kl. 14:30 – 17:30 
Time for exam: 2:30 p.m. – 5:30 p.m. 
 
Oppgavesettet er på  4 sider 
The problem set covers  4 pages   English version on page 3 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
Resources allowed: 
• No resources allowed 
 
Svar på begge oppgaver.  Ved sensuren vil begge oppgaver bli tillagt samme vekt. 
Please answer both exercises.  In the evaluation, both exercises will be given equal weight. 
 
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. 
 
 
 

Oppgave 1  
Veiledning 
I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen ut over det som 
blir spurt om i oppgaven.  
 
 

Y C ,I G= + +

Oppgave: 
Ta utgangspunkt i modellen  
 

 
C = c0 + c(Y- T)               c0 

0 ,                                      0 < t < 1T t tY= +
> 0 ,     0 < c < 1, 

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

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 

 < 1 
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private), t er "skattesatsen", t0 er skatter som er uavhengig av BNP, og i er rentenivået. c0, c, 
b0, b1, og b2 er parametere som beskriver økonomien. Myndighetenes virkemidler er t0

( )0 0 0 1
2

1
1 (1 )

Y c ct b b i G
c t b

= − + − +
− − −

, t, G 
og i, mens Y, C, T og I er de endogene variable i modellen. 
 
Modellen kan løses for Y, noe som gir  
 

  

 
i) Hva blir virkningen på BNP, private realinvesteringer og den offentlig budsjettbalansen 

av en eksogen økning i investeringene, der b0 øker (Δb0 > 0)? Her og på senere 
spørsmål skal du forklare de økonomiske mekanismene.  

 
ii)  Hva blir virkningen på BNP, private realinvesteringer og den offentlig budsjettbalansen 

av en skattelette, Δt0 < 0? Sammenlign med svaret på i), og forklar eventuelle 
forskjeller. 

 
iii)  Hva blir virkningen på BNP, private realinvesteringer og den offentlig budsjettbalansen 

av en reduksjon i renten, Δi < 0? Sammenlign med svarene på i) og ii), og forklar 
eventuelle forskjeller. 

 
iv)  Anta at det skjer en eksogen reduksjon i investeringene, ∆b0

Oppgave 2  Bruk av oljeinntekter 

 < 0. Myndighetene ønsker 
å stabilisere økonomien. Med utgangspunkt i svarene på i) – iii) over, bør myndighetene 
i så fall bruke finanspolitikk eller pengepolitikk? Nevn kort også andre forhold som har 
betydning for om man bør bruke finanspolitikk og pengepolitikk i en slik situasjon. 

 

Veiledning: 
I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord, eventuelt 
også med grafisk fremstilling, hvilke effekter som kan virke i økonomien ved den 
problemstilling som det spørres om i oppgaven 
 
Oppgave: 
Anta at myndighetene i et land vedtar en omfattende økning i offentlig konsum, og vil 
finansiere dette ved å bruke inntekter fra salg av olje. Hvordan vil dette påvirke landets 
økonomi på kort og lang sikt?  
 
Nevn kort mulige konsekvenser dersom oljeinntektene på et senere tidspunkt reduseres 
kraftig, slik at også offentlig konsum må reduseres. 
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ENGLISH VERSION 
 
 

Exercise 1 
Instruction 
In this exercise, you are not supposed to spend time on explanations of the model apart from 
what you are asked about in the exercise. 
 

Y C ,I G= + +

Exercise  
Consider the following model  
 

 
C = c0 + c(Y- T)               c0 

0 ,                                      0 < t < 1T t tY= +
> 0 ,     0 < c < 1, 

 
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, 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 policy measures of the 
authorities are t0

( )0 0 0 1
2

1
1 (1 )

Y c ct b b i G
c t b

= − + − +
− − −

, t, G and i, and the endogenous variables are Y, C, T and I. 
  
The model can be solved for Y, which yields  
 
 

  

 
i) What is the effect on GDP, private investments and the public budget balance of an 

exogenous increase in the investments, where b0 increases (Δb0  > 0)? Here and below 
you are supposed to explain the economic mechanisms.  

 
ii) What is the effect on GDP, private investments and the public budget balance of a 

reduction in taxes, Δt0  < 0? Compare with the answer to i) and explain possible 
differences. 

 
iii) What is the effect on GDP, private investments and the public budget balance of a 

reduction in the interest rate, Δi  < 0? Compare with the answer to i) and ii), and explain 
possible differences. 

 
iv) Suppose that an exogenous reduction in the investments takes place, ∆b0 < 0. The 

authorities want to stabilise the economy. Based on the answers to i) – iii), should the 
authorities use fiscal or monetary policy? You should also briefly mention other aspects 
that are of importance when deciding whether to use fiscal and monetary policy in a 
situation like this.  
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Exercise 2  Spending oil revenues  
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: 
Suppose that the authorities in a country decide to increase public consumption considerably, 
financed by revenues from sale of oil. How will this affect the economy of the country in the 
short and long run? 
 
Mention also briefly possible consequences if the oil revenues at a later stage are strongly 
reduced, so that public consumption also has to be reduced. 
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