
Seminar 2

ECON 2915 Vekst og næringsstruktur

Høsten 2006

Oppgave 1: Solow-modellen

Betrakt en økonomi beskrevet ved følgende enkle variant av Solow-modellen:

Y = F (K, L) (1)
K̇ = γY − δK (2)

K(0) = K0 (3)
L(t) = L for alle t ≥ 0 (4)

Der produktfunksjonen F (K, L) har de neo-klassiske egenskapene.

a) Hva blir effekten av en endring i δ? Forklar virkningen p̊a Y , K, Ŷ og
K̂. Betrakt b̊ade kort og lang sikt.

b) Definer k0 = K0/L, dvs som den initiale verdien p̊a kapitalintensiteten.
Hva blir effekten av en endring i k0?

c) Er du enig i utsagnet: “En reduksjon i k0 gir sterkere vekst, og er derfor
positivt for økonomien.”

d) Veksten i verdensøkonomien var sterk i perioden etter 2. verdenskrig,
mens den var svak i perioden etter 1. verdenskrig. Forsøk å relatere denne
observasjonen til resultatene i punkt b.

Oppgave 2: Regning med Cobb-Douglas produkt-
funksjon

Betrakt den samme modellen som i forrige oppgave, men la n̊a produkt-
funksjonen være av typen Cobb-Douglas (CD):

F (K, L) = AKαL1−α (5)
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der 0 < α < 1.
a) Vis at produktfunksjonen tilfredstiller de neo-klassiske egenskapene.

b) Vis at p̊a intensivform har vi

y = Akα (6)

c) Vis at steady-state for økonomien er gitt ved

yss = A1/(1−α)
(γ

δ

)α/(1−α)
(7)

d) Sjekk at løsninga (7) er forenelig med resultatene du fant i oppgave 1.

Oppgave 3: Den neoklassiske produktfunksjonen

I Solow-modellen bruker vi produktfunksjonen

Y = F (K, L)

til å beskrive total produksjon, Y , i økonomien. Vi gjør følgende antagelser
om egenskapene til produktfunksjonen

∂F (K, L)
∂K

> 0,
∂F (K, L)

∂L
> 0 (8)

∂2F (K, L)
∂K2

< 0,
∂2F (K, L)

∂L2
< 0 (9)

F (bK, bL) = bF (K, L) for alle b > 0 (10)

Diskuter hva disse betingelsene betyr, og hvorvidt du finner dem rimelige.
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