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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 1. desember -06 Sensur kunngjøres: 21. desember -06 
Date of exam: Friday, December 1, -06 Grades will be given: December 21, -06 
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
Time for exam: 09:00 a.m. – 12:00 noon 
 
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 
 
Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 0,1, oppgave 2 vekt 0,5, og oppgave 3 vekt 0,4. 
In the evaluation problem 1 is given weight 0,1, problem 2 is given weight 0,5, and problem 3 
is given weight 0,4. 
 
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 
Hvilke av følgende aktiviteter inngår i BNP i Norge, og med hvilket beløp?   

a) du måker snø for naboen, og får 100 kr i betaling, uten at dette oppgis til noen 
myndigheter 

b) du jobber som studentassistent på Universitetet i Oslo og tjener 5000 kr 
c) du kjøper en bruktbil av en bilforhandler for kr 50 000. Bilforhandleren har kjøpt bilen 

for kr 40 000 av en privatperson. 
d) et polsk firma har etablert seg og driver lovlig virksomhet i Norge. De bygger en 

garasje for deg til kr 100 000. Firmaet kjøper materialer i Polen for kr 40 000.  
e) en norsk bedrift har laget pc-program som nå selges i Sverige. Salgsinntektene er 

100 000 norske kroner. Bedriften har lønnskostnader på kr 50 000, men ingen utgifter 
til produktinnsats. 

 

Oppgave 2 
Veiledning: 
I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som 
blir spurt om i oppgaven. 
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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 < 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

( )0 0 0 1
2

1
1 (1 )

Y c ct b b i G
c t b

= − + − +
− − −

 er parametre som beskriver hvordan økonomien virker. 
 
Modellen kan løses for Y, noe som gir  
 

  

 
i) Landet har fått en ny regjering som vil føre en betydelig mer ekspansiv 

finanspolitikk enn den forrige regjeringen, ved en betydelig reduksjon i skattene, 
dvs Δt0

ii) Sentralbanken ønsker å stabilisere BNP. Hvordan kan den gjøre det? Hva er 
virkningen på private investeringer og budsjettbalansen av sentralbankens 
politikk? Hva er den totale virkningen på privat investeringer og budsjettbalansen 
av skatteletten og sentralbankens politikk?  

 < 0.  Hvordan vil dette virke på BNP, private investeringer og den 
offentlige budsjettbalansen? Her og senere forventes det at du forklarer de 
økonomiske mekanismene.  

iii) Hvilken motivasjon kan sentralbanken ha for den politikk som beskrives under ii)?  
 

Oppgave 3 
Veiledning:  
I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord, evt også 
med figur, hvilke effekter som virker i økonomien i den problemstilling som det spørres om i 
oppgaven. 
 
Oppgave:  
Anta at utenlandske investeringsfond av en eller annen grunn oppfatter den norske kronen 
som et interessant investeringsobjekt, og derfor kjøper et stort beløp kroner. Hvordan vil dette 
kjøpet påvirke norsk økonomi? 
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ENGLISH VERSION 

Problem 1 
Which of the following activities are included in the GDP of Norway, and with which 
amount? 

a) you shovel snow for your neighbour, and receive NOK 100  in remuneration, but this 
is not reported to the authorities 

b) you work as a student assistant at the University of Oslo, and earn NOK 5000 
c) you buy a used car from a car dealer for NOK 50 000 . The car dealer has bought the 

car for NOK 40 000 from a private person 
d) a Polish firm is established in Norway, and doing legal activities. This firm builds a 

garage for you for NOK 100 000. The firm buys material in Poland for NOK 40 000. 
e) a Norwegian firm has made a pc program which now is sold in Sweden. The revenues 

from the sales are 100 000 Norwegian kr. The firm has wage costs of NOK 50 000, 
but no other input costs. 

 

Problem 2 

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. 
 

Instruction 

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

( )0 0 0 1
2

1
1 (1 )

Y c ct b b i G
c t b

= − + − +
− − −

 are parameters describing the economy.  
  
The model can be solved for Y, which yields  
 

(5)  

 
(i) The country has a new government which intends to pursue a considerably more 

expansionary fiscal policy than the previous one, by reducing taxes substantially, 
Δt0

(ii) The central bank wants to stabilize GDP. How can the bank do this? What are the 
consequences on private investments and the budget balance of the policy of the 
central bank? What is the total effect on private investments and the budget 
balance of the tax reduction and the central bank policy? 

 < 0. What is the effect on GDP, private investments and the public budget 
balance? Here and below you are supposed to explain the economic mechanisms.  
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(iii) What kind of motivation can the central bank have for the policy described under 
ii)?  

 

Problem 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: 
Assume that a foreign investment fund for some reason find the Norwegian krone to be an 
interesting asset, and thus buys a large amount of kroner. What are the effects of this purchase 
on the Norwegian economy? 
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