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Det vil bli lagt ut et enkelt forslag til løsning for begge oppgavene, til hjelp dersom ikke alt
dekkes i seminarene.

Oppgave 1

Vi skal se på en økonomi der der det produseres tre varer, alle ved hjelp av arbeidskraft.
Arbeidskraft er tilgjengelig i økonomien i en gitt mengde, N , slik at:

N = N1 +N2 +N3 (1)

Hver vare produseres ved av én representativ produsent, alle de tre produsentene er prisfaste
kvantumstilpassere. Produktfunksjonene, som har standard egenskaper, er gitt ved:

x1 = F (N1) (2)
x2 = G(N2) (3)
x3 = H(N3) (4)

Varene benyttes utelukkende til konsum. Vi lar én representativ konsument represente-
re en stor gruppe like konsumenter i økonomien. Denne representative konsumenten har
preferanser gitt ved:

U(c1, c2, c3;Z)

der ci angir konsumet av vare i, mens Z angir en ekstern virkning som påføres konsu-
menten ved produksjon av vare 1. Vi antar at konsumenten har positiv, men avtakende
marginalnytte av konsum av alle tre varene, mens nytten avhenger av Z på følgende måte:

∂U

∂Z
< 0

∂2U

∂Z2
< 0

Z bestemmes ved:

Z = K(x1) (5)
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Vi ser på en lukket økonomi, slik at:

c1 = x1 (6)
c2 = x2 (7)
c3 = x3 (8)

Den realøkonomiske rammen i denne økonomien er dermed gitt ved konsumentens prefe-
ranser, og likningene (1)-(8).

a)

Vis at betingelsene for effektivitet kan formuleres slik:

∂U
∂c2
∂U
∂c3

=
H ′(N3)

G′(N2)
(9)

∂U
∂c1
∂U
∂c3

=
H ′(N3)

F ′(N1)
+
−∂U

∂Z
∂U
∂c3

K ′(x1) (10)

Forklar det økonomiske innholdet i disse to betingelsene, og illustrer betingelse (10) i et
diagram.

b)

Finn aktørenes tilpasning, når de tre varene, og arbeidskraft, omsettes i et marked til
prisene p1, p2, p3 og w. Tolk tilpasningsbetingelsene for hver aktør, og forklar hvorfor
markedslikevekten ikke gir en effektiv allokering.

c)

Myndighetene ønsker å regulere markedssvikten ved hjelp av en stykkprisavgift på pro-
duksjon av vare 1. Inntektene fra avgiften går i sin helhet til konsumentene, som en lump
sum-overføring. Hvor høy bør avgiften avgiften være?

d)

Vi kan for eksempel tenke oss at vare 1 er energi produsert ved hjelp av fossile brensler
(den eksterne virkningen er forurensning), mens vare 2 representerer fornybar energi, og
vare 3 annet konsum. Interesseorganisasjoner foreslår å endre reguleringene slik at det ikke
lenger legges en avgift på produksjon av vare 1, men at vare 2 i stedet blir gitt et subsidie.
Subsidiet kan finansieres ved en lump sum skatt på konsumentene. Diskuter hvorvidt det
er mulig å oppnå den effektive allokeringen ved hjelp av et slikt subsidie.
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Oppgave 2

Vi skal her se på hvordan en energiressurs - som finnes i en gitt mengde Z - fordeles mellom
konsum for en representativ konsument, og produksjon av en konsumvare. Mengden som
benyttes i konsum angis ved e, mens mengden som benyttes i produksjon angis ved E.
Konsumvaren x produseres med produktfunksjonen F (E), og konsumentens preferanser er
gitt ved U(c, e), der c angir konsumet av varen.

Den effektive allokeringen finner vi ved å maksimere konsumentens nytte, gitt betingelsene:

x = F (E) (1)
Z = e+ E (2)
c = x (3)

Betingelsen som løser dette maksimeringsproblemet kan formuleres slik:

∂U

∂c
F ′(E) =

∂U

∂e
(4)

a)

Gi en tolkning av betingelsen, og illustrer den i et diagram.

b)

Når vi nå skal se på allokeringen som realiseres i markedet, skal vi anta at bedriften som
produserer konsumvaren er monopolist. Det betyr at produsenten tar hensyn til effekten
hans tilbud i markedet vil ha på likevektsprisen. Forklar hvorfor og hvordan prisen avhenger
av produsert mengde.

c)

Finn tilpasningsbetingelsene for henholdsvis produsenten (monopolisten) og konsumenten.
Vis at den effektive allokeringen ikke vil realiseres i markedslikevekten, og forklar hvorfor.

d)

Den effektive allokeringen vil kunne realiseres i markedet ved at monopolisten subsidieres
med s kroner per enhet energi som brukes i produksjonen (tilsvarende et prisavslag på
energi). Subsidiet kan for eksempel finansieres ved en lump sum skatt på konsumentene.
Vis at den effektive allokeringen realiseres dersom subsidiet settes til:

s = −dp

dx
F ′(E∗)F (E∗)

der E∗ er mengden energi som allokeres til produksjon i den effektive allokeringen.

Gi en forklaring på hvorfor dette subsidiet vil korrigere for markedssvikten.
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e)

Dersom myndighetene ønsker å finansiere subsidiet ved å skattlegge monopolisten, hvordan
kan dette gjennomføres uten å hindre at den effektive allokeringen realiseres? Her forventes
kun en kort forklaring.
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