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Semesteroppgave 2915 høst 2009 

 

Oppgave 1. 

Vi skal studere en Solow vekstmodell  for en lukket økonomi der produktfunksjonen er 

      ( )Y F K ,L=  

Her er Y brutto nasjonalprodukt, K kapitalbeholdningen og L antall arbeidere. 

a) Hvilke egenskaper vil du forutsette at produktfunksjonen har? 

b) Hva betyr det at produktfunksjonen er homogen av grad 1 i K og L? 

c) Vis hvordan du kan skrive produktfunksjonen som en funksjon av k = K/L når den er 

homogen av grad 1. 

http://www.oekonomi.uio.no/studieinfo/oblig/Forside_obl_nor.doc�


d) Forutsett at investeringene er en fast andel av produksjonen Y og at arbeidskraften 

vokser med en fast vekstrate, n. Hvordan påvirkes kapitalbeholdningen over tid?  

e) Vis modellen på intensivform (variable relativt til arbeidskraften). Løs for 

stasjonærtilstanden og vis og diskuter løsningen i en figur. 

 

Oppgave 2. 

Reformuler modellen med en Cobb – Douglas produktfunksjon   1Y AK Lα α−=  

a) Vis veksten i k= K/L utenfor stasjonærtilstanden. 

b) Vis tempoet i konvergens mot stasjonærtilstanden både ved et analytisk utrykk og en 

figur. 

 

Oppgave 3. 

Hold fast på bruk av Cobb – Douglas-funksjonen 

a) Utled produksjon per arbeider og konsum per arbeider i stasjonærtilstanden. Pek 

spesielt på investeringsratens rolle i løsningene. 

b) Sett opp optimeringsproblemet maksimering av konsum per arbeider i 

stasjonærtilstanden med investeringsraten som den variable du skal  finne løsningen 

for. 

c) Gjennomfør optimeringen og begrunn hvorfor løsningen kalles den gyldne regel for 

kapitalakkumulasjon. 

 

 


