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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. 

 

 Øvelsesoppgaven skal leveres innen fristen. Oppgaver levert etter fristen vil ikke bli 

rettet.*   

 Øvelsesoppgaven skal leveres på innleveringsstedet som er angitt over.  Du skal ikke 

levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller med e-post. 

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

veiledende. 

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

identiske besvarelser (direkte avskrift) vil ikke bli godkjent. 

 

 Informasjon om innleveringsoppgaver og kildebruk: 

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

 Informasjon om konsekvenser ved fusk: 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/   

 

 Dersom besvarelsen din ikke blir godkjent, vil du få en mulighet til å levere en ny 

besvarelse. Det vil da være en kortere innleveringsfrist. (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). 

 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/


Obligatorisk oppgave ECON 1500 
Det er tillatt med samarbeid i løsningen av oppgaven. Særlig for oppgave 1 er samarbeid sterkt å 

anbefale. Gå sammen og les ulike kilder om den aktuelle konjunktursitasjonen og diskuterer. Oppgi 

hvem som har samarbeidet. Hver student må levere en individuell besvarelse. 

 

Oppgave 1 
Tenk deg at du er sentralbanksjef. Til neste rentemøte skal du komme med en innstilling om 

eventuell endring i rentenivået. Forslaget skal begrunnes i den aktuelle konjunktursituasjonen. 

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

aktuelle konjunktursituasjonen. 

Hint: På kursets hjemmeside, under ”Pensum/læringskrav”, fins lenker til ulike ressurser om den 

aktuelle situasjonen.  Bruk disse, men 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 disse.  Bruk først og fremst tid på å begrunne forslaget med utgangspunkt i teorien. 

Gruppearbeid anbefales, les ulike rapporter og kom sammen for å diskutere konjunktursituasjonen. 

 

Oppgave 2 

En konsument har nyttefunksjon ( , ) ln 2lnu x y x y   prisene er p for x-varen og q for y-varen, og 

inntekten er m. 

a) Sett opp nyttemaksimeringsproblemet og løs det ved hjelp av Lagranges metode 

b) Hva blir Marshall-etterspørselen etter de to varene? (Hint: følger fra a) 

c) Hva blir indirekte nyttefunksjon. (Hint: Dette er høyeste nytte konsumenten kan oppnå gitt 

inntekt og priser. Du har alt funnet hvilken x og y som må velges for å oppnå denne nytten.) 

d) Hvilket valg av x og y vil minimerer kostnadene ved å oppnå en gitt nytte u0? 

e) Sjekk svarene b) og d) ved hjelp av Slutsky-liginingen. Spesifikt: Bergn x
p




ved hjelp av 

Slutsky ligningen med svarene fra d) og b) og sammenlign med en direkte beregning basert 

på svaret i b). (Hint: Du fant kompensert etterspørsel i d) 

 

Oppgave 3 

En profittmaksimerende bedrift har produktfunksjon ( ) 2x f n hn   der n er antall ansatte og h 

er antallet timer i uka hver ansatt arbeider og denne er bestemt av lovregulert normalarbeidsuke. 



Bedriften selger produktet x til en pris p per enhet og lønna er w. Bedriften har ingen innflytelse på 

priser eller lønninger og tar disse for gitt.  

a) Hva er bedriftens produksjon og etterspørsel etter arbeidskraft (antall ansatte). 

b) Hva skjer med etterspørselen etter arbeidskraft om lønna øker? 

Myndighetene ønsker å spre jobbene på flere personer og reduserer derfor normalarbeidsuka h. Det 

skjer ingen endring i ukelønn.  

c) Hva skjer med bedriftens etterspørsel etter arbeidskraft?  

Modellen kunne også vært formulert ved hjelp av timeverk ( ) 2x F N N   der N hn er antall 

timeverk. Lønna per timeverk er nå /W w h . 

d) Kan du bruke denne alternative formuleringen til å forklare resultatet i c)?  
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