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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1310 – Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk 
Exam: ECON1310 - Macroeconomic theory and policy  
 
Eksamensdag: Mandag 26. mai 2008 Sensur kunngjøres:  Torsdag 12. juni 
Date of exam: Monday, May 26, 2008 Grades will be given: Thursday, June 12 
 
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 
 
Oppgave 1 og 3 teller 25% hver, og oppgave 2 teller 50% ved sensuren 
Questions 1 and 3 counts 25% each, and question 2 count 50% in the evaluation 
 
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  
 

a) Forklar kort følgende begreper:  
  

- Bruttonasjonalprodukt.  
- Privat konsum og offentlig konsum. 
- Privat sparing. 

 
b) Forklar sammenhengen mellom nettofinansinvestering og samlet sparing i en åpen 

økonomi. 
 

 
Oppgave 2 
 
Ta utgangspunkt i modellen  
 
(1) QXGICY −+++=  
(2) )(0 TYccC −+=   00 >c ,  10 << c  



 2 

(3) aYQ =     10 << a  
 
Symbolforklaring:  
Y er bruttonasjonalproduktet (BNP).  
C er privat konsum.  
I er private realinvesteringer.  
G er offentlig kjøp av varer og tjenester (G kan deles i offentlig konsum Coff og offentlige 
realinvesteringer Ioff, slik at G = Coff + Ioff

0c

).  
X er eksport.  
Q er import.  
T er nettoskatter (dvs. T er skatter og avgifter minus trygder og andre overføringer)  

, c og a er parametere som vi antar har kjente verdier. 
 

a) Gjør rede for hvilke forutsetninger som modellen bygger på, og gi en økonomisk 
tolkning av likningene i modellen.  

b) Hvilke variable er endogene og hvilke variable er eksogene i modellen? Begrunn 
svaret. 
 

c) Anta at det skjer en økning i I. Vis at uttrykket for multiplikatoren er: 
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der notasjonen som er benyttet på venstre side av likhetstegnet er kjent fra det 
skriftlige pensumet og fra forelesningene.   
 

d)  Anta at c > a, og gi den økonomiske tolkningen av multiplikatoren under denne 
forutsetningen.  
 

e) Sett c=0,75, og regn ut multiplikatoren når a =0,25 og når a=0,5. Hvilken multiplikator 
blir størst?  Forklar hvorfor.  
 

f) På hvilken måte kan en si at importen utgjør en automatisk stabilisator i denne 
modellen? 
 

g) Anta at det blir gjennomført en såkalt balansert budsjettendring. Hva blir effekten på 
Y?  Gi en økonomisk tolkning av dette resultatet. 
 

h) Anta at vi utvider modellen med likningen 
 
   QX −  = 0. 
 
Hvordan kan denne nye likningen tolkes? Anta at I er en eksogen variabel også i 
denne modellen. Hva blir effekten av en økning i I på modellens endogene variable? 
Du behøver ikke å benytte algebra, det er tilstrekkelig å forklare de kvalitative 
virkningene.     
 

i) Betrakt igjen modellen gitt ved likningene (1)-(3). Hvordan kan du utvide modellen 
slik at effekten av pengepolitikk kan analyseres innenfor modellen?  
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Oppgave 3 
 
 

a) Forklar hva som menes med økonomisk vekst, og hvorfor økonomisk vekst er viktig 
for velstandsutviklingen i et land. 

 
b) Redegjør for de viktigste faktorene bak økonomisk vekst. 

 
c) Velg et land, Norge eller ett annet, og skisser hovedtrekkene ved den økonomiske 

veksten i landet i de siste 100 år.  
   
 
 

ENGLISH VERSION 

Question 1  
 

a) Explain the following terms:   
  

    - Gross national product. 
    - Private consumption and government consumption. 
    - Private savings. 
 
b) Explain the relationship between net financial investments and total savings in an open 

economy.  
 
 
Question  2 
 
Consider the model  
 
(1) QXGICY −+++=  
(2) )(0 TYccC −+=   00 >c ,  10 << c  
(3) aYQ =     10 << a  
 
Explanation of symbols: 
Y is gross domestic product (GDP).  
C is private consumption.  
I is private investments.  
G is government purchases of goods and services (G may be decomposed in public 
consumption Coff and public investments Ioff, where G = Coff + Ioff

0c

). 
X is exports. 
Q is imports. 
T is net taxes (i.e. T are taxes minus benefits and transfers).  

, c and a are parameters describing the economy.  
 

a) Describe the underlying assumptions of the model, and give the economic 
interpretation of the equations of the model.  
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b) Which variables are endogenous in the model, and which are exogenous? Explain. 

 
c) Assume that there is an increase in I. Show that the multiplier is given by: 

 

acI
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where the notation used on the left hand side of the equation is known from the 
curriculum and from the lectures.  
 

d) Assume that c > a, and give the economic interpretation of the multiplier in this case.   
 

e) Let c=0.75, and calculate the multiplier when a=0.25 and when a=0.5. Which 
multiplier is the larger? Explain why.  
 

f) In what sense can imports be regarded as an automatic stabilizer in this model?  
 

g) Assume that there is a balanced budget change. What is the effect on Y?  Give an 
economic interpretation of the result. 
 

h)  Assume that the model is extended by the equation  
 
   QX −  = 0. 
 
How would you interpret this new equation? Assume that I is an exogenous variable 
also in the extended model. What is the effect of an increase in I on the endogenous 
variables of the model? Algebra is not required, it is sufficient to explain the 
qualitative results.  
 

i) Return to the model (1)-(3) once more. How can you extend this model to analyze the 
effects of monetary policy within the model?  
 
   

Question  3 
 

a)    Explain the term economic growth, and why economic growth is important for the 
development of welfare in a given country  
 

b) What are the main factors behind economic growth?  
 

c) Choose a country, Norway or another, and explain briefly the main aspects of  
economic growth in the country over the last 100 years.   
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