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Oppgave 1 (50 % vekt)

En konsument har en s̊akalt kvasilineær nyttefunksjon gitt ved

U(x, y) = v(x) + y

hvor

v(x) = −1

2
x2 + 11x

Prisen p̊a x-godet er p, mens prisen p̊a y-godet normaliseres til 1. Konsumenten har en total

inntekt I. Du kan anta I > 25. Anta at konsumenten betrakter p som gitt.

a) Løs konsumentens nyttemaksimeringsproblem og tolk verbalt betingelsen du finner. Utled

konsumentens etterspørselsfunksjon etter y-godet, og vis at etterspørselen etter x-godet

kan skrives som

x = 11 − p

Anta videre at en profittmaksimerende bedrift produserer x-godet med kostnadsfunksjon

C(x) = x+
1

2
x2

Bedriften betrakter p som gitt.

b) Vis at bedriftens tilbud av x-godet kan skrives som

x = p− 1

Anta at hverken konsumenten eller produsenten har markedsmakt.

c) Finn markedslikevekten og illustrer den i en figur.

d) Vis konsumentoverskuddet, produsentoverskuddet og det samfunnsøkonomisk overskud-

ded i en figur. Forklar hva de tre begrepene betyr.

e) Anta n̊a at det oppst̊ar en ekstern effekt av bedriftens aktivitet. Forklar med ord hva

dette betyr og gi noen eksempler p̊a eksterne effekter.

Den eksterne effekten p̊afører konsumentene en ekstra kostnad D(x) = 1
2
x2.
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f) Hva skjer med markedslikevekten n̊ar eksternaliteten oppst̊ar? Illustrer det nye sam-

funnsøkonomiske overskuddet i en figur og sammenlikn med det du fant i oppgave d).

g) Forklar med utgangspunkt i en figur hvordan staten kan bruke en avgift p̊a bedriftens

produksjon til å løse eksternalitetsproblemet. Regn ut den optimale avgiften.

Oppgave 2 (15 % vekt)

Vi ser p̊a situasjonen med to bedrifter, A og B, som er de to eneste produsentene i et marked.

Begge bedriftene kan velge om de vil øke kapasiteten sin eller beholde sin n̊aværende kapasitet

(status quo). I status quo f̊ar hver bedrift profitt 10. Å øke kapasiteten krever en investering

som koster 5. Hvis bare en bedrift øker kapasiteten vil denne bedriftens salgsinntekter

øke med 15, mens konkurrentens salgsinntekter faller med 10. Hvis begge bedriftene øker

kapasiteten p̊aløper investeringskostnadene, men ingen f̊ar økt salgsinntekt. Begge bedriftene

ønsker å maksimere sin profitt (salgsinntekt−investeringskostnad).

a) Regn ut hver bedrifts profitt med hver strategikombinasjon, og forklar hvorfor dette spillet

kan representeres ved spill-matrisen under.

Status quo Øke kapasitet

Status quo 10, 10 0, 20

Øke kapasitet 20,0 5,5

b) Forklar hva en Nash-likevekt er og finn Nash-likevekten i dette spillet. Er den Pareto-

optimal?

Anta n̊a at alt er som ovenfor, bortsett fra at inntektsøkingen ved å utvide kapasiteten alene

er 5 og ikke 15.

c) Sett opp spill-matrisen for dette endrede spillet og finn Nash-likevekten(e).
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Oppgave 3 (35% vekt)

Betrakt følgende modell for lønns- og prisfastsettelse:

W

P e
= F (u, z) der F ′

u(u, z) < 0 (1)

P = (1 + µ)
W

A
(2)

Her er W lønn, P er faktisk prisniv̊a, P e er forventet prisniv̊a, u er arbeidsledighet, A er

produktivitet, µ er en positiv markup-faktor og z er en samlevariabel for andre forhold som

p̊avirker lønnsfastsettelsen.

a) Begrunn de to ligningene i modellen.

b) Diskuter under hvilke forutsetninger modellen predikerer at prisene er høyere enn for-

ventede priser. (Du kan her anta A = 1 for å forenkle uttrykkene.)

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

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

modellen.

I modellen er som sagt z en samlevariabel for andre forhold som p̊avirker lønnsfastsettelsen

utover arbeidsledigheten.

d) Gi eksempler p̊a hvilke andre forhold som er relevante for lønnsfastsettelsen. Diskuter for

hver av disse om de trekker i retning av høyere eller lavere lønn.
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