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Eksamen ECON2310 - høsten 2017

Oppgave 1 (2/3 vekt)
Se p̊a en lukket økonomi der det er to inntektsgrupper. Kapitalistene tjener en andel α
av produksjonen mens arbeiderne tjener en andel β av produksjonen, Y . Investeringset-
terspørselen, I, avhenger positivt av aktivitetsniv̊aet Y og av kapitalistenes inntekt αY .

I = b0 + bY Y + brαY (1)

Her er bY og br begge positive parametre, mens b0 er et konstantledd. Sparingen, S, er
bestemt som summen av arbeidernes sparing og kapitalistenes sparing.

S = s0 + sπαY + swβY (2)

Her er sπ kapitalistenes sparerate og sw er arbeidernes sparerate, mens s0 er et konstan-
tledd. Anta at sw < sπ. Likevektsniv̊aet p̊a investeringer, sparing og produksjon finnes
der

I = S (3)

Anta videre at effekten av Y p̊a S er sterkere enn effekten av Y p̊a I. Se først bort fra
offentlig sektor, slik at α+ β = 1 (dvs. β = 1 − α).

Spørsm̊al 1a: Diskuter og forklar effekter p̊a sparing, investeringer og produksjon av
høyere kapitalandel p̊a bekostning av lønnsandel. Vis ogs̊a effektene p̊a kapitalinntekt,
αY . Utled betingelser for at slik omfordeling skal gi økte investeringer. Utled betingelser
for at at dette skal gi økt produksjon.

Utvid modellen til ogs̊a å omfatte offentlig sektor med offentlig forbruk og skatt. Dette
kan gjøres ved å endre (2) til

S = s0 + sπαY + swβY + τY − CO (4)

der τ er skattesatsen og CO er offentlig konsum mens α+ β + τ = 1 og der α og β n̊a er
netto-inntektsandeler.

Spørsm̊al 1b: Diskuter hvordan økning av skatt, τ , for gitt CO, virker avhengig av
om skatten betyr redusert α eller redusert β. Hvordan blir effekten av økning i τ om
det offentlige alltid holder CO lik skatteinntektene?

Oppgave 2 (1/3 vekt)
Forklar hva som menes med udekket renteparitet og forklar hvordan utenlandsk renteniv̊a
p̊avirker valutakursen i en liten åpen økonomi. Uten å beskrive modellen i minste de-
talj, bruk modellresonnementer til å vise konsekvensene for norsk økonomi av en økning
i utenlandsk renteniv̊a.
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