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Oppgave 1. 

Betrakt en lukket økonomi der vi har S  helt like personer (konsumenter) som hver 

konsumerer to konsumvarer og tilbyr arbeidskraft som brukes i produksjonen av de 

to konsumvarene. Hver konsument/arbeidstaker har en nyttefunksjon 
1 2
( , , )V c c n , der 

j
c  er konsum av vare j, og n er arbeidstid. (Denne nyttefunksjonen har vanlige 

egenskaper.) Forøvrig er økonomien vår kjennetegnet ved følgende sammenhenger: 
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1 1
(1) y an   med 

1
y  som produsert mengde av vare 1; a  en positiv konstant 

2 2
(2) y bn   med 

2
y  som produsert mengde av vare 2; b  en positiv konstant 

(3) N Sn   samlet arbeidstilbud 

1 2
(4) n n N  tilgang lik anvendelse av arbeidskraft 

1 1
(5) y Sc   tilgang lik anvendelse av vare 1 

2 2
(6) y Sc   tilgang lik anvendelse av vare 2 

 

a) Utled betingelser for den allokeringen som maksimerer velferdsfunksjonen 

W S V . Gi en tolkning av hva optimumsbetingelsene uttrykker. 

b) La aktørene i økonomien kjøpe og selge varer i markeder kjennetegnet ved 

perfekt konkurranse, der arbeidstakerne maksimerer nytte og bedriftene 

maksimerer profitt. Hva blir likevektsprisene, målt i timer? Vil markedet 

realisere den allokeringen du utledet tidligere?  

 

Oppgave 2. 

Hver person i en befolkning, bestående av ialt N personer, har en nyttefunksjon over 

et privat gode ( 1,2,...,
j
x for j N ) og et kollektivt gode G, gitt ved 

( , ) ln ln 1,2,...,
i i i i
U x G x G for i N . Samlet inntekt, i enheter av det private 

godet er R, og det kollektive godet produseres ved å bruke det private godet som 

innsatsfaktor ved produktfunksjonen G v , der v  er bruk av det private godet som 

innsatsfaktor. Vi har da en ressursbetingelse i denne økonomien gitt ved 

1

N

j
j

R v x . Finn den allokeringen som maksimerer samlet velferd, gitt ved den 

utilitaristiske velferdsfunksjonen 
1

N

j
j

U , hensyn tatt til ressursbetingelsen.  

Hvorfor kan det være vanskelig å få realisert et slikt optimum ved desentraliserte 

beslutninger; f.eks. ved frivillige bidrag?   

 


