
Ekstraoppgave seminar 4

Vi har Cobb-Douglas produktfunksjonen

Y = KαHβL1−α−β

der H er mengden av humankapital i økonomien (merk at m̊aten vi m̊aler
humankapital p̊a her avviker noe fra slik det gjøres i boka og p̊a forelesning).

Den mest direkte m̊aten å integrere humankapital inn i den originale
Solow-modellen er å anta at humankapitalen H har akkurat samme rolle
som K. Dette innebærer 1) at den er en aggregert kapitalbeholdning, 2) at
den akkumuleres ved at noe av produksjonen omgjøres til kapital, 3) at brut-
toinvesteringene fordeles fritt mellom investeringer i human kapital og fysisk
kapital. Dessuten er det vanlig å anta at man fritt kan substituere mellom
H og K, slik at man til en hver tid kan fritt justere sammensetningen av den
totale kapitalbeholdningen. For at vi skal ha likevekt i kapitalmarkedene,
m̊a vi da ha at begge kapitalgodene m̊a ha samme avkastning.

La MPK være marginalproduktet til fysisk kapital og MPH være mar-
ginalproduktet til human kapital, det vil si

MPK =
∂Y

∂K
= αKα−1HβL1−α−β = α
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= βK1Hβ−1L1−α−β = β
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La qK være realprisen p̊a fysisk kapital og qH være realprisen p̊a human
kapital. Da har vi

MPK = qK = r + δ

MPH = qH = r + δ

og det følger at vi m̊a ha

qK = qH ⇒ H =
β

α
K (1)

b) Sett inn (1) i produktfunksjonen og vis at

Y = ÃKα̃L1−α̃ (2)

der Ã = (β/α)β og α̃ = α + β.
Dette er en rett fram regneoperasjon.

c) Ta utgansgpunkt i ligningen

K̇ + Ḣ = γY − δ(K + H) (3)

La γ som før angi andelen av produksjonen som g̊ar til inveseteringer, det
vil si inveseteringsraten. Da blir som før γY bruttoinvesteringene. Men de
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totale invsesteringene kan n̊a g̊a med til b̊ade å øke K og H, derav begge
ledd p̊a venstreside. Tilsvarende vil begge kapitalbeholdningene depressiere
med rate δ derav det siste leddet p̊a høyre side. Differansen p̊a høyre side
blir da total nettoinvestering eller hvor mye man total sett kan øke kapital-
beholdningene. Men under antagelsene vi gjorde rede for over kan vi fordele
total kapital som vi vil mellom humankapital og fysisk kapital, s̊a det kreves
bare at summen av disse endringene må være lik total nettoinvestering. (Vi
kan alts̊a for eksempel ha at K̇ er større enn nettoinvesteringene dersom vi
i tilleg tar fra den eksiterende beholdninga H og omgjør til K.

Dersom vi gjør om (3) til intensivform og skriver produksjon per capita
som i (2) f̊ar vi

k̇ + ḣ = γÃkα̃ − (n + δ)(k + h) (4)

som alts̊a reflekterer akkurat samme forhold.
d) Merk at p̊a grunn av (1) har vi

h + k = (1 +
β

α
)k

og dermed ogs̊a

k̇ + ḣ = (1 +
β

α
)k̇

setter vi dette inn i (4) er det rett fram algebra å rydde opp slik at vi f̊ar

k̇ = γAkα̃ − (n + δ)(k) (5)

der A = Ã(α/(α + β)).
e) S̊a lenge H betraktes som en type kapital med akkurat samme karakter
som K vil kravet om lik avkastning, (1), gi oss at vi alltid har et fast forhold
mellom mengden av de to typene kapital. Akkumulering av fysisk kapital vil
derfor alltid følges helt parallelt av akkumulering av human kapital. Dermed
kan vi karaketerisere hele systemet bare ved å betrakte bevegelsene til den
ene typen kapital (det vil si k). Dermed kan vi fortsatt bruke lærebokver-
sjonen av Solow-modellen med bare en akkumulert faktor for å beskrive
systemet. Men effekten av endringer i denne akkumelerte faktoren vil n̊a ha
mer å si for produksjonen fordi den egentlig reflekter b̊ade endringer i k og
skyggeprosessen at h holder tritt. Dermed vil virkningen p̊a y være deretter,
det vil si at i den komprimerte produktfunksjonen (2) m̊a vi la k ta rollen
til b̊ade k og h og dermed at den “effektive” α er større, eller α̃ = α + β.

I kortform: vi har vist en mulig begrunnelse for at vi kan retolke k i
lærebok versjonen av Solow-modellen til total kapital (b̊ade fysisk og human
kapital) dersom vi justeree α.
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