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Eksamen i ECON1500 Innføring i samfunnsøkonomi for realister

Oppgave 1
Vi studerer et marked for edle metaller. Det er n identiske konsumenter

i markedet, med nyttefunksjon U = lnx + c, der x er mengden edelt metall
konsumert og c er annet konsum. Vi lar p betegne prisen på edelt metall, mens
annet konsum har pris normalisert til 1. Konsumentenes budsjettbetingelse er
gitt ved px+ c = I, der I er inntekt. For å sikre indre løsning antar vi at I > 1.

a) Utled konsumentenes individuelle etterspørsel som funksjon av p

Vi antar at tilbudet av det edle metallet er gitt og lik Q (uavhengig av
prisen).

b) Regn ut likevektsprisen som funksjon av n. Hva skjer med likevektsprisen
når n går mot uendelig?

Oppgave 2

a) Forklar hva som menes med eksternaliteter.

En bedrift produserer en vare x og har kostnadsfunksjon c(x) = c · x2/2.
Bedriften selger produktet på verdensmarkedet til prisen p. Bedriften er pris-
taker. I tillegg forurenser bedriften. Kostnaden ved forurensingen er g(x) =
g · x2/2

b) Regn ut det privatøkonomisk optimale produksjonsvolumet (der man ikke
tar hensyn til forurensingskostnaden) og det samfunnsøkonomisk optimale pro-
duksjonsvolumet (der man tar hensyn til forurensingskostnaden).

c) Vis hvordan myndighetene, ved å beskatte bedriften, kan få bedriften til
å velge det samfunnsøkonomisk optimale produksjonskvantum.

Anta at forurensingen kun rammer en person, person A,og at denne personen
er kjent for bedriftseieren.

d) I lys av Coaseteoremet, diskuter i hvilken grad det er grunn til å tro at
person A og bedriftseieren kan komme frem til et optimalt produksjonskvantum,
uavhengig av myndighetene. Hvilken rolle vil skatten på produksjon spille i dette
tilfellet?

Oppgave 3

Vi betrakter et marked der den inverse etterspørselsfunksjonen kan skrives
som p = 100−Q, derQ er omsatt kvantum. To bedrifter konkurrerer i markedet.
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Konkurranseformen er Cournot-konkurranse. Begge bedriftene har konstante
marginalkostnader lik 10.

Finn Cournot-likevekten (pris og kvantum produsert i hver av bedriftene).

Oppgave 4.
En konsument har preferanser over to goder x og y representert ved nyt-

tefunksjonen U(x, y). Prisene på de to varene er henoldsvis px og py. Kon-
sumenten har inntekt I. La xm(px, py, I) betegne individets etterspørselsfunksjon
etter vare x (m står for Marshaliansk etterspørsel)

a) Forklar kort hva sommenes med den indirekte nyttefunksjonen U(px, py, I),
utgiftsfunksjonen E(px, py, U), og de kompenserte etterspørselsfunksjonen etter
vare x, xc(px,py,U).

b) Forklart kort hvorfor

xc(px,py,U) ≡ xm(px, py, E(px, py, U))

c) Utled Slutsky-likningen. Identifiser inntektseffekten og substitusjonsef-
fekten.

Oppgave 5.
Hva blir implikasjonene for sentralbankens rentesetting om en har en fast

valutakurs?

Oppgave 6.
Ta utgangspunkt i en modell for en lukket økonomi,

(1) Y = C + I +G

(2) C = c0 + c(Y − T ) c0 > 0 og 0 < c < 1,

(3) T = t0 + tY 0 < t < 1

der Y er bruttonasjonalproduktet (BNP), C er privat konsum, I er eksogene
private realinvesteringer, G er eksogene offentlige kjøp av varer og tjenester,
T er nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra private til det offentlige
minus overføringer (trygder, subsidier osv) fra det offentlige til private), t er
"skattesatsen", t0 er skatter som er uavhengig av BNP, og c0, c er parametre
som beskriver hvordan økonomien virker.

2



a) Løs modellen for Y slik at Y uttrykkes bare med eksogene variable.

b) Gi en begrunnelse for konsumrelasjonen i modellen.

c) Hva blir virkningene av en reduksjon i privat konsum, dvs. ∆c0 < 0,
på

1. BNP

2. Privat sparing

3. Den offentlige budsjettbalansen?
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