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Dato for innlevering:  Onsdag 12. oktober 2011      kl. 10 - 12 
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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. 

• 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  emnets semesterside.     
• Det skal leveres individuelle besvarelser.  Det er tillatt å samarbeide, men identiske 

besvarelser (direkte avskrift) vil ikke bli godkjent! 
• Sammen med besvarelsen skal du levere et erklæringsskjema som du finner på emnets 

semesterside. Besvarelser uten erklæringsskjema vil ikke bli rettet!  
• NB!  Du finner informasjon om innleveringsoppgaver og kildebruk på 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html.  Du finner informasjon 
om konsekvenser ved fusk på http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/   

• Det er viktig at øvelsesoppgaven blir levert innen fristen (se over).  Oppgaver levert etter 
fristen vil ikke bli rettet.*)   

• Alle øvelsesoppgaver må leveres på innleveringsstedet som er angitt over.  Du må ikke 
levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller ved e-post. 

• Dersom øvelsesoppgaven ikke blir godkjent, vil du få en ny mulighet ved at du får en ny 
oppgave som skal leveres med en svært kort frist. (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) må han/hun søke instituttet om utsettelse.  Normalt vil utsettelse kun bli innvilget 
dersom det er en dokumentert grunn (for eksempel legeerklæring). 
 
 

Oppgave 1 
Betrakt en økonomi med to personer, kalt 1 og 2, som vi kan tenke oss representerer større 
grupper av individer. Vi begrenser tiden vi ser på, til to tidspunkter.  Hvert individ har en gitt 
beholdning av en vare på tidspunkt 1. Vi betegner de respektive varemengdene med 1W og 

2W . Initialmengden kan forbrukes eller investeres på tidspunkt 1. Den kan ikke lagres på 
annen måte. En total  investering på  I gir en varemengde F(I) som er den totale varemengden 
som er tilgjengelig til forbruk på tidspunkt 2. La  1c være totalt forbruk på tidspunkt 1 og 2c  
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være totalt forbruk på tispunkt 2. Videre er 11 12 21 22, , ,c c c c person 1’s forbruk på tidspunkt 1, 
person 1’s forbruk på tidspunkt 2, person 2’s forbruk på tidspunkt 1 og person 2’s forbruk på 
tidspunkt 2. Altså er  
 

11 21 1c c c+ =                                                                                                                                (1) 

12 22 2c c c+ = .                                                                                                                             (2) 
 

a. Vis at følgende transformasjonsfunksjon gjelder: 
 

1 2 1 2 1 2( , ) ( ) 0T c c F W W c c= + − − =                                                                                             (3) 
 

b. Finn uttrykk for den marginale transformasjonsbrøk mellom 1c  og 2c , og forklar hva 
den sier oss.  

 
Videre har person 1 nyttefunksjonen 11 12( , )u c c og person 2 har nyttefunksjonen 21 22( , )u c c . 
 

c. Utled og tolk betingelsene for en samfunnsøkonomisk effektiv allokering i denne 
økonomien.  

 
Betrakt nå en markedsøkonomi med de samme karakteristika som økonomien beskrevet 
ovenfor. Vi antar at bare person 1 kan investere, men at person 2 kan yte lån til person 1 til en 
rente r. La L være 1’s låneopptak. Hver enkelt aktør oppfatter renten som gitt i markedet.  
 

d. Vis hvilke busjettbetingelser aktørene står ovenfor.  Vis herunder at bl.a. følgende 
busjettbetingelser må gjelde: 11 1c W L I= + −  og 22 (1 )c r L= + .  

e. Analyser aktørenes tilpasning i denne markedsøkonomien. 
f. Undersøk hvorvidt en slik markedsøkonomi vil realisere en samfunnsøkonomisk 

effektiv allokering.  
 

Oppgave 2  
Anta at et land består av to regioner, kalt A og B. Landet har en gitt mengde arbeidskraft N 
som er mobil mellom regionene. Region A har en tilgang på energi fra egne kilder lik AE , og 
region B har en tilsvarende tilgang BE . Vi kan tenke på denne eksogene energitilgangen som 
bestemt av nedbørmengden i hver region. Anta først at energien  ikke  er mobil mellom 
regionene.  
 
All energi brukes som innsatsfaktor i produksjon. Anta at begge regioner produserer en og 
samme vare ved hjelp av arbeidskraft og energi, der An  og Bn  er arbeidskraftbruken i de 
respektive regionene, og Ae  og Be  er energibruken i de respektive regionene. Sektorene har 
produktfunksjonene ( , )A A AX F n e= og ( , )B B BX G n e= , der AX  og BX  er produksjonen i hver 
region. Produktfunksjonene antas å ha vanlige egenskaper. Varen antas å være mobil. 
  

a. Utled betingelser for effektivitet i produksjonen i dette landet.  
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Anta nå at region A, men ikke region B,  har overføringslinjer til utlandet som gjør det mulig 
å handle energi og varer til gitte verdensmarkedspriser. Sett vareprisen lik 1 og la q betegne 
energiprisen.  La z betegne eksport av energi (som vil være negativ ved import).  
 

b. Utled betingelser for effektiv ressursallokering i økonomien i denne situasjonen. Start 
gjerne med å kartlegge hvilke begrensninger som eksisterer på bruken av de 
forskjellige ressurser.  

c. Drøft hvilke forhold som avgjør om energi bør eksporteres eller importeres.  
d. Analyser hvorvidt det bør eksporteres mer eller mindre energi dersom det skjer  

i)  en økning i AE , 
ii) en økning i BE . 

e. Prøv å forklare i ord hva som leder til de resultatene du kommer fram til.  
f. Drøft hvorvidt effektiv allokering vil bli realisert dersom landet har en 

markedsøkonomi med perfekt konkurranse. 
 
Anta at det er mulig å etablere overføring av energi mellom regionene til en kostnad C(v) der 
v er mengden energi som overføres. Vi antar at C’(v)>0 og C’’(v)>0.  
 

g. Hva er betingelsen for at overføring bør etableres? 
 
Vi ser nå på det tilfellet at energiprisen i et fritt marked blir høyere i region B enn i region A. 
Det kommer krav om at energiprisen bør være den samme i hele landet.  
 

h. Drøft hvordan samme energipris i hele landet kunne tenkes implementert, og drøft 
hvorvidt samme energipris er forenlig med effektiv ressursallokering i landet.   
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