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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

Eksamen i: ECON1310 – Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk 

Exam:  ECON1310 – Macroeconomic Theory and Policy 

 

Eksamensdag: 30.05.2011  Sensur kunngjøres: 17.06.2011 

Date of exam: 30.05.2011  Grades will be given: 17.06.2011 

 

Tid for eksamen:  kl. 14.30 – 17.30 

Time for exam: 14.30 – 17.30 

 

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 

 

 

 

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. 

 

 

 

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 0,2, oppgave 2 vekt 0,4, og oppgave 3 vekt 0,4. 

The problems will be weighted accordingly: Problem 1 – 0,2, Problem 2 – 0,4, Problem 3 – 

0,4. 

 

BOKMÅL 

Oppgave 1   

Forklar kort hva som er forskjellen på  

 

a) Handelsbalansen og den offentlige budsjettbalansen 

b) Konsum og realinvestering 

c) Bruttonasjonalprodukt og disponibel inntekt for landet 

d) Reallønn og nominell lønn 

e) Obligasjon og aksje (anta at obligasjonen og aksjen gjelder samme bedrift) 

f) Nominell valutakurs og realvalutakurs 

g) Konkurranseutsatt og skjermet sektor 
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Oppgave 2 

Veiledning 

I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men det 

er ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i 

oppgaven. 

 

Oppgave: 

Ta utgangspunkt i modellen  

 

(1) Y C ,I G X Q      

(2)  0 0,                      c  0, 0  c  1,C c c Y T         

(3) 0 ,                                      0 < t < 1T t tY   

(4) Q = aY     0 < a  < 1 

 

der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G 

er offentlig kjøp av varer og tjenester (som kan deles i offentlig konsum Coff og offentlige 

realinvesteringer Ioff, slik at G = Coff + Ioff), X er eksporten, Q er importen, T er nettoskatter 

(skatter og avgifter minus trygder og andre overføringer), t er "skattesatsen", t0 er skatter som 

er uavhengige av BNP. c0, c og a er parametre som beskriver hvordan økonomien virker. Vi 

antar at disse parametrene har kjente verdier. Myndighetenes virkemidler er G, t0 og t. De 

endogene variablene er Y, C, T og Q. 

 

Modellen kan løses for Y, noe som gir  

 

(5)  0 0

1
( )

1 (1 )
Y c ct I G X

c t a
    

  
 

 

(i) Hva blir virkningen på BNP, handelsbalansen, og den offentlige budsjettbalansen 

av en reduksjon i eksporten, ΔX  < 0?  

(ii) Anta at myndighetene ønsker å bruke offentlig kjøp av varer og tjenester for å 

forhindre at BNP endres. Hva kan myndighetene i så fall gjøre? Hva ville i så fall 

skje med handelsbalansen og offentlige budsjettbalansen?  

(iii) Anta at landet har stor gjeld til utlandet, slik at myndighetene velger å bruke 

finanspolitikken til å forhindre at handelsbalansen svekkes. Vis hvordan dette kan 

gjøres ved å endre omfanget av offentlig kjøp av varer og tjenester. Hva blir 

virkningen på BNP? 

(iv) Drøft fordeler og ulemper ved de to politikk-alternativene beskrevet i (ii) og (iii). 

(Her skal du også drøfte momenter som ikke er med i modellen.) 

Oppgave 3 

Veiledning: 

I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord hvilke 

effekter som kan virke i økonomien ved det som spørres om i oppgaven. 

 

Oppgave: 

I de fleste land har myndighetene mål om at både arbeidsledigheten og inflasjonen skal være 

lave. Drøft om det kan være motsetninger mellom disse to målene, på kort og lang sikt. 

 



 3 

 

 

ENGLISH VERSION  

Problem  1 

Explain briefly what the difference(s) is/are between 

 

a) The trade balance and the public budget balance 

b) Consumption and investment 

c) Gross domestic product and the disposable income for the country 

d) Real wages and nominal wages 

e) Bond and stocks (assume that the bond and the stocks relate to the same firm) 

f) Nominal exchange rate and real exchange rate 

g) Traded sector and non-traded sector  

 

 

Problem 2 

 

Instruction 

In this problem you are supposed to explain the economic mechanisms for each question, but 

you are not supposed to spend time on explanations of the model apart from what you are 

asked about in the problem. 

 

Problem  

Consider the following model  

 

(1)   Y = C + I + G + X - Q 

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

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

(4)  Q = aY     0 < a  < 1 

 

where Y is gross domestic product (GDP), C is private consumption, I is private investments, 

G is government purchases of goods and services (which may be decomposed in public 

consumption Coff and public investments Ioff, where G = Coff + Ioff), X is exports, Q is imports, 

t is the “tax rate”, t0 is taxes that are independent of GDP, and T is net taxes (taxes minus 

benefits and transfers). c0, c and a are parameters describing the economy. The policy 

measures of the authorities are G, t0 and t. The endogenous variables are Y, C, T and Q. 

  

The model can be solved for Y, which yields  

 

(5)  0 0

1
( )

1 (1 )
Y c ct I G X

c t a
    

  
 

 

 

(i) What is the effect on GDP, the trade balance and public budget balance of a 

decrease in exports, ΔX < 0? 

(ii) Suppose that the political authorities want to use the government purchase of 

goods and services to prevent that the GDP changes. In this case, what could the 
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authorities do? What would happen with the trade balance and the public budget 

balance?  

(iii) Suppose that the country has a large foreign debt, so that the political authorities 

chooses to use the fiscal policy to prevent that the trade balance deteriorates. Show 

how this could be done by changing government purchases. What is the effect on 

GDP? 

(iv) Discuss advantages and disadvantages of the two policy alternatives described in 

(ii) and (iii). (Here, you are also supposed to discuss aspects which are not 

included in the model.) 

 

  

Problem  3    

Instruction:  

In this problem 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. 

 

Problem: 

In most countries, the political authorities has as policy targets that both unemployment and 

inflation should be low. Discuss whether there may be conflicts between these two targets, in 

the short and the long run.  


