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Oppgave 1 (2/3 vekt)
Dette er dekket i notatet http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2017/omfordelingII.pdf. Det
er ogs�a forelest og diskutert i en liten video http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2017/omfo2.mp4.
Sp�rsm�al om skatt var tema i en seminaroppgave. Her var problemet mer�apent, s�a denne
eksakte m�aten �a gj�re det p�a antageligvis ny for mange men temaet skal v�re kjent.

I = b0 + bY Y + br�Y (1)

S = s0 + s��Y + sw�Y (2)

Sp�rsm�al 1a: Diskuter og forklar e�ekter p�a sparing, investeringer og produksjon av
h�yere kapitalandel p�a bekostning av l�nnsandel. Her skal de tegne opp de to linjene i
(I,S) og Y planet. kan v�re lurt �a skrive

S = s0 + (s� � sw)�Y + swY (3)

stabilitet forutsetter at I-kurven er slakere enn S-kurven, dvs

bY + br� < (s� � sw)�+ sw (4)

b0 > s0 (5)

Svaret for om Y g�ar opp eller ned koker ned til om den slakeste skifter mest opp.

s� � sw < br

sikrer at Y stiger n�ar � stiger. Det er n�ar I skifter mer enn S. Dette kan diskuteres
en del og g�ar til kjernen av ettersp�rselsbestemt produksjon. Om sparing (og i likevekt
investering) g�ar opp avhenger av om

(s� � sw)by < brsw (6)

Denne betingelsen har ikke studentene sett og det er fare for at de regner seg bort. Men
de m�a ihvertfall ha klart �a vise noe gra�sk.

E�ekten p�a kapitalinntekten �Y er positiv med mindre Y g�ar mye ned. For at Y
skal g�a ned m�a s�� sw > br. I tillegg m�a by < sw. Dette er vist i (5) i notatet (I tilfellet
med reduksjon i �).

Sp�rsm�al 1b: Dette er ikke veldig krevende men det m�a tenkes litt. Det g�ar til
kjernen av hva sparing og investering er. Mer skatt for gitt C0 er som mer sparing, alts�a
kontraktivt. Taes det fra de som sparer mye blir e�ekten p�a sparing mindre enn om
det taes fra de som sparer lite. Taes det fra kapitalistene blir det en tilleggse�ekt via
investeringsettersp�rselen.



Mer skatt sammen med �kt C0 er som mer konsum (mindre sparing), alts�a ekspansivt.
Taes det fra de som konsumerer mye (sparer lite) blir den ekspansive e�ekten mindre enn
om det taes fra de som konsumerer mye (sparer lite). Igjen kommer det en kontraktiv
e�ekt via investeringene dersom � reduseres.
Oppgave 2 (1/3 vekt)
Renteparitet er dekket mange steder i pensum. Mest grundig i vedlegg p�a s. 368-> hos
Holden. Har selv en video om det http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2017/rente.mp4.

Modellen det er opplagt�a bruke er IS-RR-PK (kapittel 16 hos holden) . En diskusjon
her skal trekke p�a renteparitetsdiskusjonen over. Det er ikke entydige e�ekter. En ryddig
besvarelse betrakter tilfellet a) der Norge ikke endrer renta og tilfellet b) der Norge f�lger
eksakt renta ute hver for seg.

I tilfellet a) er e�ekten at norske kroner svekkes. Da g�ar eksporten opp, importen
ned. Dette er ekspansivt og drar med seg konsum, investeringer og skatter og o�entlig
kj�p av varer og tjenester.

I tilfellet b) er det ingen e�ekten p�a norske kroner men �kt renteniv�a. Da g�ar
investeringene og konsum ned. Dette er kontraktivt og drar med seg skatter og o�entlig
kj�p av varer og tjenester ned.
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