
Oppgave 1

a) Rett fram nyttemaksimering, kan bruke innsetting eller Lagrange. Bør f̊a fram MSB=p

og drøfte. Ettersp etter y er y = I − px = I − 11p+ p2.

b) Maksimer π = px− C(x). Bør drøfte betingelsen p = C ′(x) kjapt.

c) Tegne markedskryss. Enkel løsning av likning gir p=6, x=5.

d) Tolkning rett fram. Har vært inne om kompensert og ekvivalent variasjon, men ikke

esensielt her. Fra markedskrysset er det lett å regne areal av trekanter:

KO =
(11 − 6) × 5

2
=

25

2
(1)

PO =
(6 − 1) × 5

2
=

25

2
(2)

som ogs̊a gir samfunnsøkonomisk overskudd 25. Kan ogs̊a regne ut vha integraler.

e) Bør kunne komme med en grei definisjon og noen eks. Bør ogs̊a nevne at positive ekst.

finnes for topp score.

f) Markedslikevekten er uendret siden effekten er ekstern. Nytt samfunnsøkonomisk over-

skudd er

S =
25

2
+
[
30 − (5 + 52)

]
=

25

2
, (3)

men tilstrekkelig å vise i en figur. Bør presisere at samfunnsøkonomisk overskudd g̊ar

ned og at markedslikevekten ikke er Pareto-optimal.

g) Viktigst å forklare hvordan avgift virker. Marginal forurensingskostnad er x, s̊a optimal

avgift per enhet er t=1. Kan ogs̊a finne at optimalt kvantum ved å løse p = 11−x = 1+2x

som gir x = 10
3

, men ikke spurt etter.

Oppgave 2

a) Rett fram utregning a profitt i hver situasjon

b) Bør gi en standard def av Nash-likevekt. Dette er en type Fangenes dilemma, s̊a Nash-

likevekten (Øke, øke) er det eneste utfallet som ikke er Pareto-optimalt.

c) N̊a gir (Øke, Status quo) payoff (10,0), s̊a gitt at motspiller spiller status quo er en

indifferent mellom status quo og øke. Da blir b̊ade (sq, sq) og (øke, øke) Nash-likevekter.
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Oppgave 3: Makro. (Oppgaveteksten her har ikke fått med siste runders korrektur, men 
substansen er den samme) 

Betrakt følgende modell for lønns- og prisfastsettelse 

(1) W/Pe  =  F(u,z)     der F’u(u,z) < 0 
(2) P         =  (1+µ) W/A 

Her er W lønn, P er prisnivå med Pe forventet prisnivå, u er arbeidsledighet, A er produktivitet, µ er 
en positiv markup-faktor og z er en samlevariabel for andre forhold som påvirker lønnsfastsettelsen. 

a) Begrunn de to ligningene i modellen.  

Ligning (1) er lønnsfastsettelsen. Siden denne settes før tariffperioden må en forhandle utfra 
forventet prisnivå. Forventet reallønn er en synkende funksjon av arbeidsledigheten fordi høyere 
ledighet gir de sysselsatte lavere forhandlingsmakt, mens bedriftene er mer villige til å sette opp 
lønna når det er liten ledighet og vanskelig å skaffe folk. 

Ligning (2) kan bebgrunnes med en lineær produktfunksjon Y=AN. En trenger 1/A enheter arbeidskraft 
for å produsere en enhet av produktet, det koster W/A. Med en markupfaktor blir det (2). 

 
b) Diskuter når modellen predikerer at prisene er høyere enn forventede priser. (Du kan her 

anta A=1 for å forenkle uttrykkene.) 

Ved å kombinere ligningene får vi fra (1) W =  F(u,z) Pe som satt inn i (2) med A=1 gir P = (1+µ)F(u,z)Pe.  
Vi får altså priser som er høyere enn forventet når  (1+µ) F(u,z)>1. Det betyr når ledigheten er så lav 
at F(u,z)>1/(1+µ).  Nivået un slik at (1+µ) F(un,z)=1 kalles den naturlige ledigheten eller NAIRU og vi 
ser at prisene blir høyere enn forventet dersom ledigheten er lavere enn NAIRU.  

 

Anta at aktørene i økonomien forventer at prisnivået er det samme som året før. 

c) Diskuter sammenhengen mellom inflasjon og arbeidsledighet med utgangspunkt i denne 
modellen.  

Med den angitte forventningsdannelsen er Pt/Pt-1 = (1+µ) F(u,z). 
Inflasjonen πt=(Pt-Pt-1)/Pt-1=( Pt/Pt-1)-1 = (1+µ) F(u,z) -1, som er en synkende funksjon av ledigheten. 
Inflasjonen blir positiv om ledigheten er under NAIRU og negativ om den er over. 

 

I modellen er som sagt z en samlevariabel for andre forhold som påvirker lønnsfastsettelsen utover 
arbeidsledigheten. 

d) Gi eksempler på hvilke andre forhold som er relevante for lønnsfastsettelsen og diskuter i 
hvilken retning de trekker, det vil si om de gir høyere eller lavere lønn.  



Dette diskuteres fra side 10 og utover i forelesningsnotat 8 fra Holden. Forhold som trekkes fram her 
og også ble diskutert på forelesning er: 

Det som trekker lønnskurva oppover (og dermed gir høyere likevektsledighet) er  

• Ledighetstrygd som styrker arbeidernes forhandlingsposisjon og gjør dem mindre villige til å 
akseptere en kontrakt med lav lønn.  

• Organisasjonsgrad og dekningsgrad (mange får lønnen bestemt gjennom tariffoppgjør); 
mange fagorganiserte styrker forhandlingsposisjonen. 

• Høye skatter. (Krever en høyere bruttolønn for å gi samme nettolønn.) 

I motsatt retning trekker: 

• Aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Tiltak som hjelper folk å finne en jobb gjør det lettere for 
bedriftene å finne en kvalifisert søker uten å sette opp lønna. 

• Koordinert lønnsdannelse – sentrale oppgjør; Fagforeninger som forhandler for alle vil være 
mer opptatt av ledighetsnivået enn om de forhandlet lokalt. Det vil gi mer moderasjon. 
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