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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 

http://www.oekonomi.uio.no/studier/dokumenter/Forside_obl_nor.doc 
• Det skal leveres individuelle besvarelser.  Det er tillatt å samarbeide, men identiske 
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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). 
 
 
 
 

Oppgave 1 
Anta at det produseres to goder som omsettes på verdensmarkedet til gitte priser.  
 

1X :  produksjon av gode 1  
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2X : produksjon av gode 2  

1q : pris på gode 1  

2q : pris på gode 2  
 
Godene produseres ved hjelp av én innsatsfaktor (arbeidskraft) som foreligger i en gitt 
mengde N. 
 

1N :  faktorinnsats (arbeidsinnsats) i produksjonen av 1X  

2N :  faktorinnsats (arbeidsinnsats) i produksjonen av 2X  

1 2N N N+ =  
 
Følgende produktfunksjoner gjelder:  
 

1 1( )X F N=  

2 2( )X G N=  
 

1C :  forbruk av gode 1 

2C :  forbruk av gode 2 
 
Vi antar at befolkningen kan betraktes som en enkelt husholdning med arbeidsinnsats N som 
fordeles på de to sektorene. Husholdningen har nyttefunksjonen 1 2( , )U C C .  
 
Produktfunksjoner og nyttefunksjoner har standardegenskaper. 
 
Det er balanse i utenrikshandelen. 
 

a) Utled betingelsene for samfunnsøkonomisk effektiv allokering i denne økonomien, og 
tolk betingelsene.  

 
Vi antar nå at arbeidsinnsats i sektor 1 medfører et offer som gjør at nytten blir lavere jo større 

1N  er. I dette tilfellet har husholdningen nyttefunksjonen 1 2 1( , , )U C C N . 
 

b) Utled og tolk betingelsene for samfunnsøkonomisk effektiv allokering i denne 

økonomien. Vis herunder at 1 1
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c) Vis hvordan denne allokeringen kan realiseres som en markedslikevekt når vi antar at 
husholdningen og produsentene egentlig representerer mange aktører.  

 

Oppgave 2  
Anta at strukturen i en økonomi ser ut som følger.  
 
Det finnes en gitt mengde arbeidskraft N  og en gitt mengde energi Z. 
 



Z  kan brukes til forbruk, e, eller til produksjon, E, slik at følgende restriksjon må oppfylles:  
 
e E Z+ ≤ . 
 
Det produseres en mengde X av en vare ved produktfunksjonen X=F(N,E), der vi antar at én 
bedrift representerer mange produsenter, og innsatsfaktorene er arbeidskraft og energi. 
 
La C være vareforbruket der C X≤ .  
 
Forbrukerne er representert ved én  husholdning med nyttefunksjon U(C,e).  Husholdningen 
tilbyr arbeidskraft og eier bedriften og energitilgangen. 
 
La w være prisen på arbeidskraft, q være energiprisen, X  være numerairegode og π være 
profitt. 
 
a) Hva vil det si at X er numerairegode? 

b) Formuler en modell for frikonkurranselikevekt i denne økonomien  (se på tilpasningene 
til bedriften og husholdningen og markedslikevekten). 

c) Sjekk om Walras’ lov er oppfylt. 

Anta nå at det blir politisk fastsatt en pris q på energi til bruk i produksjonen der q  er lavere 
enn prisen husholdningen må betale, som er prisen som klarerer energimarkedet. Dette 
begrunnes med at produksjonen er avgjørende for inntekten og levestandarden i samfunnet og 
dermed bør tilgodeses.  
 
d) Sett opp modell for  likevekten i denne økonomien.  

e) Analyser virkningene på w og E av henholdsvis 

i) økning i N , og 

ii) økning i q . 

f) Analyser den samfunnsøkonomisk effektive allokeringen i denne økonomien, og  

g) evaluer og kommenter prispolitikken på energi ut fra denne analysen. 
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