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Øvrig informasjon: 

 Denne øvelsesoppgaven er obligatorisk.  Kandidater som har fått den obligatoriske 

øvelsesoppgaven godkjent i et tidligere semester skal ikke levere på nytt.  Dette gjelder 

også i tilfeller der kandidaten ikke har bestått eksamen. 

 Denne oppgaven vil IKKE bli gitt en tellende karakter.  En evt. karakter er kun veiledende 

 Du må benytte en ferdig trykket forside som du finner på  emnets semesterside.     

 Det skal leveres individuelle besvarelser.  Det er tillatt å samarbeide, men identiske 

besvarelser (direkte avskrift) vil ikke bli godkjent! 

 Sammen med besvarelsen skal du levere et erklæringsskjema som du finner på emnets 

semesterside. Besvarelser uten erklæringsskjema vil ikke bli rettet!  

 NB!  Du finner informasjon om innleveringsoppgaver og kildebruk på 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html.  Du finner informasjon 

om konsekvenser ved fusk på http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/   

 Det er viktig at øvelsesoppgaven blir levert innen fristen (se over).  Oppgaver levert etter 

fristen vil ikke bli rettet.*)   

 Alle øvelsesoppgaver må leveres på innleveringsstedet som er angitt over.  Du må ikke 

levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller ved e-post. 

 Dersom øvelsesoppgaven ikke blir godkjent, vil du få en ny mulighet ved at du får en ny 

oppgave som skal leveres med en svært kort frist. (Merk:  Å levere ”blankt” gir ikke rett 

til nytt forsøk.)  Dersom heller ikke dette forsøket lykkes, vil du ikke få anledning til å 

avlegge eksamen i dette emnet.  Du vil da bli trukket fra eksamen, slik at det ikke vil bli et 

tellende forsøk. 

 
*)  Dersom en student mener at han eller hun har en god grunn for ikke å levere oppgaven innen fristen (for 

eksempel pga. sykdom) bør han/hun søke instituttet om utsettelse.  Normalt vil utsettelse kun bli innvilget 

dersom det er en dokumentert grunn (for eksempel legeerklæring). 
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Obligatorisk oppgave ECON 1500, Våren 2011 

 

Det er ikke bare tillatt med samarbeid i løsningen av oppgaven, samarbeid anbefales. Hver 

student må imidlertid levere en selvstendig besvarelse. Oppgi hvem som har samarbeidet.  

Altså: Hver student må levere en individuell besvarelse. 

Innleveringsfrist: 6. april kl 13.15 

Oppgave 1: Makro (50%) 

Øystein Olsen begynte som ny sentralbanksjef fra nyttår. Tenk deg imidlertid at det var du 

som hadde fått jobben som sentralbanksjef. Til neste rentemøte skal du komme med en 

innstilling om eventuell endring i rentenivået. Forslaget skal begrunnes i den aktuelle 

konjunktursituasjonen. Bruk modeller fra pensum i din begrunnelse. 

Altså: Skriv et kort notat, to til tre sider, der du begrunner ditt renteforslag med utgangspunkt 

i den aktuelle konjunktursituasjonen med bruk av det du har lært i kurset. 

Hint: På kursets hjemmeside, under ”Pensum/læringskrav”, finnes lenker til ulike ressurser 

om den aktuelle konjunktursituasjonen.  Det er et poeng at du skal gjøre deg kjent med og 

bruke disse kildene. Vær oppmerksom på at det her er mulig å fortape seg i 

konjunkturanalyser og rapporter fra ulike institusjoner.  Prøv å unngå at all innsatsen går med 

til å sette seg inn i ulike konjunkturanalyser.  Bruk først og fremst tid på å begrunne forslaget 

med utgangspunkt i teorien.  

Oppgave 2: Konsumentteori (25%) 

På markedet er det to varer, epler og pærer. Prisen på epler er p = 1, mens prisen på pærer er 

q. La x være konsumentens forbruk av epler og  y være forbruket av pærer. En person har i 

utgangspunktet  Y pærer, og i tillegg har personen en inntekt m.  

a) Forklar hvorfor budsjettbetingelsen er  x + qy = m + Yq. 

Anta at personen har nyttefunksjon ( , ) ln lnu x y x y  . 

b) Løs konsumentens nyttemaksimeringsproblem ved innsetting. (Løs 

budsjettligningen for x og sett inn i nyttefunksjonen før du maksimerer.) 

c) Løs konsumentens nyttemaksimeringsproblem ved Lagranges metode. 

d) Vis at begge godene er normale,  

e) Vis at når m = 0 og Y > 0, er etterspørselen etter pærer uavhengig av prisen q. 

f) Bruk Slutskyligningen til å forklare hvorfor etterspørselen etter et normalt gode vil 

være strengt avtagende i egenprisen. (Anta at etterspørselen etter godet er strengt 

positivt.) 

g) Hvorfor er det ingen motsetning mellom resultatene i e) og f)?  

 



Oppgave 3: Produsentteori og marked (25%) 

En bedrift har produktfunksjon 1 2 1 2( , ) a bf x x x x , der a + b = 1 og a, b > 0. Anta først at 

tilgangen på innsatsfaktor 2 på kort sikt er gitt ved 2 2x x . 

a) Hva er bedriftens kostnader om den produserer et kvantum y når faktorprisene er 1w  

og 2w . (Anta at bedriften velger bruken av innsatsfaktor 1 for å minimere kostnadene.) 

I fortsettelsen ser vi på tilpassningen på lang sikt, der også faktor 2 kan velges fritt. Anta at a 

= b = 0,5. 

b) Løs bedriftens kostnadsminimeringsproblem. Vis spesielt at når begge faktorprisene er 

lik 1 ( 1 2 1w w  ), så er kostnadene ved å produsere et kvantum y lik 2y. 

c) Forklar hvorfor denne kostnadsfunksjonen vil innebære at bedriftens tilbudsfunksjon 

er horisontal. (Når dette tegnes i et standard diagram med kvantum som abscisse (x-

akse) og pris som ordinat (y-akse).) 

Anta i fortsettelsen at 1 2 1w w  , og at det er 10 slike bedrifter i markedet. Anta videre at 

etterspørselsfunksjonen etter produktet de produserer er E(p) = 100 - p der p er produktprisen. 

d) Tegn bedriftens tilbudsfunksjon og total etterspørsel i samme diagram. 

e) Hva blir likevektspris og tilhørende kvantum 

f) Beregn konsument- og produsentoverskudd. 

 

 

 

 

Krav til bestått: 

For å få besvarelsen godkjent må total score overstige en terskel som avhenger av hvor ofte 

du har deltatt på kryssrettinger. Sammenhengen mellom antall kryssrettinger og krav til 

bestått er gitt i følgende tabell: 

Antall 

kryssrettinger 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Krav i % 65 60 55 50 47 44 41 38 35 

 

Merk: Oppgaven skal ha en forside fra Økonomisk insitutt, ikke bruk forsiden fra Matematisk 

insitutt.  

 


