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Hovedtemaer: 

 

(1)  Oversikt over samfunnsøkonomi som fagområde (S & W kapittel 1, RH 2.1) 

 

(2)  Begrepet knapphet. Produksjonsmulighetskurven. Budsjettlinjer og 

mulighetsområder (S & W kapittel 2, ”Knapphet” av Vidar Christiansen, ) 

 

 

 

 

(1)  Oversikt over samfunnsøkonomi som fagområde 

 

 

Fagområdet samfunnsøkonomi (eller sosialøkonomi) deles gjerne inn i hoveddelene 

mikroøkonomi og makroøkonomi. I mikroøkonomi studeres først adferden til den 

enkelte beslutningsenhet, dvs. den enkelte etterspørrer og den enkelte tilbyder. Den 

samlede etterspørselen og det samlede tilbudet  refererer vi til som etterspørsels- og 

tilbudssiden, mens vi deretter i markedsteori studerer hva som skjer når etterspørsel 

og tilbud møtes under ulike betingelser. I makroøkonomi studeres totalstørrelsene i 

økonomien, som eksempelvis nasjonalprodukt, sysselsetting, rentenivå, prisnivå, 

handelsbalanse, valutakurs osv.  

 

Det er viktig å merke seg at det som er sant og sunt i mikro ikke nødvendigvis er sant 

og sunt i makro. Eksempelvis er det dessverre helt sant at hver og en av oss kan 
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oppleve at vi mangler penger, og at vi derfor ikke er i stand til å skaffe oss de varer og 

tjenester vi ønsker. I mikro er det altså naturlig å oppfatte  problemet som mangelen 

på penger. I makro blir dette helt galt. At et samfunn skulle mangle betalingsmidler 

som sedler og mynt, virker helt absurd – da kan jo bare sentralbanken trykke flere 

sedler. Det makroøkonomiske problemet er mangelen på ressurser til å produsere de 

godene vi ønsker, ikke den fysiske mangelen på penger. Kanskje mangler vi 

sykepleiere og leger, kanskje er det for få veier, kanskje finnes det ikke nok murere 

osv. I makro er altså årsaken til problemet noe annet enn i mikro. Det hjelper ikke å 

bevilge mer penger til helsesektoren dersom det ikke finnes flere leger, sykepleiere, 

sykehussenger og plaster å oppdrive.  

 

 

 

 

Det er nokså vanlig å dele opp temaer i mikroøkonomi slik: 

 

 

(i) Konsumentteori 

 

Her studerer vi hva som bestemmer den enkelte konsuments (eller 

husholdnings) etterspørsel etter varer og tjenester, og hvordan den enkelte 

konsument bestemmer sitt arbeidstilbud. Konsumenter har følgelig både en 

etterspørselsside og en tilbudsside. 

 

 

 

(ii) Produksjonsteori 

 

Her ser vi på hvordan enkeltprodusenter bestemmer sitt tilbud av varer og 

tjenester, og hvordan deres etterspørsel etter innsatsfaktorer (arbeidskraft og 

kapital) blir bestemt. 
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(iii) Markedsteori 

 

I denne delen av mikroøkonomi studerer vi hva som skjer i markedet, dvs. 

møteplassen for tilbud og etterspørsel. I vare- og tjenestemarkedene vil 

produsentenes tilbud møte konsumentenes etterspørsel, mens i 

arbeidsmarkedet er det konsumentene som er tilbydere mens produsentene er 

etterspørrerne. Det blir dermed misvisende og upresist å referere til 

konsumentteori som etterspørselssiden i økonomien, og produksjonsteori som 

tilbudssiden. 

 

I markedsteori er vi opptatt av å forstå hvordan pris og omsatt kvantum 

bestemmes . Svaret avhenger i stor grad av under hvilke betingelser 

konsumenter møter produsenter. Eksempelvis vil prisen vanligvis bli lavere 

hvis det er sterk konkurranse blant produsentene, enn hvis det kun er en eller 

noen få produsenter av den samme varen i markedet. 

 

Virkningen av ulike offentlige inngrep som eksempelvis prisreguleringer 

(maksimalpriser, minstepriser) og avgifter, studeres også ofte i forbindelse 

med markedsteori, - eller eventuelt lar man dette være en del av neste punkt i 

denne oversikten. 

 

 

 

(iv) Velferdsteori 

 

Ofte er økonomer litt i villrede over hva dette temaet bør kalles. Noen 

foretrekker å referere til denne delen av mikro som offentlig økonomi, eller 

anvendt mikroøkonomi. Uansett er det større enighet om innholdet: Her er 

hovedtemaet ulike typer markedssvikt, og hva eventuelt myndighetene kan 

gjøre for å rette opp. Med markedssvikt mener vi eksempelvis heldige og 

uheldige sider ved produksjon og/eller konsum som ikke kommer fram i 

markedsprisene. Et eksempel kan være forurensing (eksempelvis utslipp av 

karbondioksyd)  - der poenget er at den som forurenser ikke møter den riktige 
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samfunnsøkonomiske kostnaden, slik at vedkommende ikke har noe privat 

insentiv til å treffe den riktige samfunnsøkonomiske beslutningen.  

 

Andre viktige temaer er knyttet til nytte-kostnadsanalyse, skatteøkonomi og 

miljøøkonomi. 

 

 

 

 

 

(2)  Begrepet knapphet. Produksjonsmulighetskurven. Budsjettlinjer og 

mulighetsområder 

 

(i) Knapphet  

 

Faget økonomi dreier seg om studiet av hvordan knappe ressurser forvaltes. Et 

hovedpoeng er å benytte økonomisk analyse til ikke bare å beskrive et bestemt 

problem, men også til å foreslå de mest effektive virkemidlene for å løse 

problemet. Ved knapphet på ressurser er det avgjørende viktig å minimere 

ressursbruken for hvert mål som skal nås, for dermed å kunne nå flest mulige 

mål. Det er forøvrig vanlig å inndele samfunnets ressurser i arbeidskraft og 

kapital.  

 

(ii) Produksjonsmulighetskurven (gjennomgås på forelesningen 02.09) 

 

Dersom total ressurstilgang er gitt, vil det også være en øvre grense for hvor 

mye som kan produseres av ulike varer og tjenester. Som en forenkling kan vi 

begrense oss til å anta at det kun produseres to goder, 1x  og 2x . Anta videre at 

vi deler opp produksjonsfaktorene i to hovedgrupper, arbeidskraft (L)  og 

kapital (K). Generelt kan vi være enige om at mengden som produseres av 

hhv. 1x  og 2x  vil avhenge av bruken av innsatsfaktorene, slik at vi kan 

formulere følgende produktfunksjoner: 
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 (1) ( )1 1 ,x F L K=  

 

 (2) ( )2 2 ,x F L K=  

 

Dersom alle tilgjengelige ressurser brukes til kun å produsere ett av godene, 

vil dette markere den maksimalt mulige tilgangen på dette godet. I figuren 

under er dette markert med hhv. 1
maksx  og 2

maksx . Det interessante spørsmålet er 

nå hvilke kombinasjoner av  1x  og 2x  det er mulig å produsere. Dersom vi 

antar at en stadig større ressursbruk  må til for å øke produksjonen ytterligere 

av hvert av godene, vil produksjonsmulighetskurven (PMK) ha den formen 

som er vist i figuren under, dvs. PMK er konkav. 

 

 

 

  2X  

      

 2
maksx        

 

 

 

 

 

                                                                                     1
maksx        1X  

        

Produksjonsmulighetskurven viser altså alle mulige kombinasjoner av 1x og 

2x  som kan produseres innenfor de gitte ressursskrankene (total mengde L og 

K tilgjengelig). Dersom vi antar positiv, men avtakende grenseproduktivitet 

for begge innsatsfaktorer, vil produksjonsmulighetskurven nødvendigvis være 

konkav som vist over.  

 

Helningen til produksjonsmulighetskurven i et punkt viser hvor mye som må 

oppgis av det ene godet, for å kunne produsere mer av det andre godet 
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(innenfor de gitte ressurs-skranker).  Dette kalles den marginale 

transformasjonsrate eller marginale transformasjonsbrøk, og benevnes MRT: 

 

  (3) 2

1

xMRT
x

∆
= −

∆
 

 

Eksempel 

 

Det er rimelig å tenke seg en negativ samvariasjon mellom økonomisk 

aktivitet (dvs. produksjon av forbruksgoder) og mengden av miljøgoder. Økt 

økonomisk aktivitet medfører større utslipp av spillprodukter, og gir dermed 

en reduksjon i miljøgodets verdi (mengde og/eller kvalitet). 

Problemet blir dermed å finne den samfunnsøkonomisk optimale avveiningen 

mellom miljøgoder (M) og produksjon av forbruksgoder (x) langs 

produksjonsmulighetskurven. 

 

 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 

Bufferkapasitet = fri renovasjonskapasitet = naturens 

selvrensingsevne 
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(iii) Budsjettlinjer og mulighetsområder 

 

For den enkelte konsument kan det tenkes ulike typer begrensninger og en 

rekke forskjellige mulige valgsituasjoner. Et sted å starte er å spørre hvordan 

konsumenten vil bruke sin totale tid. Vi antar at konsumenten har nytte / glede 

av både fritid og materielle goder. I denne sammenheng tenker vi oss videre at 

konsumenten må arbeide, dvs. selge sin fritid, for å skaffe seg inntekt, som er 

nødvendig for å kjøpe materielle goder. Dersom vi antar at konsumentens 

timelønnen er konstant, vil konsumenten møte en øvre inntektsgrense 

tilsvarende timelønn multiplisert med tilgjengelig tid. Denne inntektsgrensen 

markerer dermed hvor mye som maksimalt kan brukes til kjøp av materielle 

goder. I figuren under er dette vist ved skjæringspunktet som den skrå linjen 

(dvs. budsjettlinjen) har med den vertikale aksen. Tilsvarende markerer 

skjæringspunktet med den horisontale aksen maksimalt tilgjengelig tid, og 

dermed også den øvre grensen for hvor mye fritid konsumenten kan ha.    

 

  M  aterielle goder

   

        

 2
maksx        

       Total tid 

 

 

 

 

                                                                                     1
maksx         Fritid

 

Dermed ser vi at budsjettlinjen viser hvilke begrensninger konsumenten står 

overfor når han skal velge mellom konsumgoder og godet fritid. Helningen på 

budsjettlinjen avgjøres av lønnssatsen, og vi forstår at økt timelønn gjør 

budsjettlinjen brattere siden konsumentens maksimale tilgang på materielle 

goder da øker. Lønnssatsen er dermed også prisen på fritid, ettersom 

timelønnen forteller hva man går glipp av i lønnsinntekt, og dermed i 
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tilgangen på materielle goder, ved å ta en time ekstra fri. En slik pris referer vi 

til som alternativkostnaden på fritid. 

 

På tilsvarende måte kan vi tenke oss at når konsumenten først har bestemt seg 

for hvor mye han ønsker å arbeide, slik at lønnsinntekten er gitt, står han 

overfor et nytt valg. Denne gangen må han ta stilling til hvordan den gitte 

lønnsinntekten skal brukes. Vi antar at konsumenten står overfor valget 

mellom to ulike konsumgoder, 1x  og 2x  , og at han dessuten har bestemt seg 

for å bruke hele inntekten ( ). Lar vi prisen per enhet m 1x  være gitt ved 1p , og 

prisen per enhet 2x  være gitt ved 2p , kan budsjettbetingelsen formuleres slik: 

 

(4) 1 1 2 2p x p x m+ = . 

 

 

I figuren under er dette vist grafisk. Skjæringen med 2x -aksen markerer hvor 

mye konsumenten maksimalt har råd til kjøpe av 2x  hvis hele budsjettet 

(inntekten) brukes til dette, og tilsvarende for skjæringen med 1x -aksen. Disse 

skjæringspunktene er gitt ved hhv. 
2

m
p

 og 
1

m
p

.  

 

 

  

   2x

       
2

m
p

 

        

        

 

 

 

                                                                                     
1

m
p

        1x
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Eksempel 

 

Inntekten = 100, prisen per enhet 1x  er 5, prisen per enhet 2x  er 10. 

 

(a) Formuler konsumentens budsjettbetingelse, og illustrer grafisk.  

 

(b) Anta at inntekten øker til 200. Formuler den nye budsjettbetingelsen, og 

illustrer grafisk. 

 

(c) Anta at prisen per enhet 1x   øker til 10. Formuler den nye budsjettbetingelsen, 

og illustrer grafisk. 

 

(d) Anta at prisen per enhet 2x   synker til 5. Formuler den nye 

budsjettbetingelsen, og illustrer grafisk. 

 

Dette eksempelet gjennomgås på forelesningen 02.09. 
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