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Oppgave 1

Igjen skal vi se på en økonomi der det produseres to varer, x1 og x2, begge ved hjelp av
arbeidskraft. Produktfunksjonene er gitt ved henholdsvis F (n1) og G(n2), og de to varene
produseres av to representative bedrifter, uten markedsmakt. Vi antar at produktfunksjo-
nene har standard egenskaper.

Arbeidskraften tilbys av en representativ konsument, med preferanser gitt ved nyttefunk-
sjonen U(c1, c2, n). Konsumenten har positiv, men avtakende marginalnytte i konsumet av
de to konsumgodene. Det er nyttemessig kostbart for konsumenten å tilby arbeidskraft, og
marginalkostnaden øker i mengden arbeidskraft som tilbys. Det vil si at ∂U

∂n
< 0, ∂2U

∂n2 < 0.
Konsumenten har maksimalt tilgjengelig n̄ arbeidstimer, og kan dermed ikke tilby mer enn
dette.

a) For et gitt nivå på konsumet av vare 2, vil konsumentens nytte variere i konsumet
av vare 1, og i mengden arbeidskraft som tilbys. Illustrer konsumentens indifferenskurver
mellom disse to variablene i et diagram.

Konsumentens subjektive bytteforhold mellom konsumet av vare 1, og mengden tilbudt
arbeidskraft beskrives ved:

MSB(c1, n) =
∂U
∂c1

−∂U
∂n

.

b) Gi en tolkning av denne brøken.

Økonomien er lukket, slik at den realøkonomiske rammen i denne økonomien er gitt ved:

x1 = F (n1) (1)
x2 = G(n2) (2)
n1 + n2 = n (3)
c1 = x1 (4)
c2 = x2 (5)
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og konsumentens preferanser.

c) Sett opp samfunnsplanleggerens optimeringsproblem, og finn betingelsene for en effektiv
allokering i denne økonomien. Tolk betingelsene. Du kan anta indre løsning.

Vi tenker oss så at de to konsumgodene og arbeidskraften omsettes i markedet. Godene til
priser henholdsvis p1 og p2, og arbeidskraften til w, per enhet.

d) Finn aktørenes tilpasning i markedet, og sett opp markedslikevekten. Anta her at
den representative konsumenten i tillegg til å tilby arbeidskraft, er eier av bedriftene i
økonomien.

e) Vis at den effektive allokeringen realiseres i markedet.

La oss nå tenke oss at myndighetene har bestemt at lønn målt i enheter av vare 1, w/p1,
skal være over et gitt nivå.

f) Disktuter hvordan konsumentens nytte vil påvirkes dersom dette nivået på reallønna
er høyere enn nivået som realiseres i markedslikevekten.

g) Denne enkle modellen representerer selvsagt ikke virkeligheten fullstendig. Kan du gi
eksempler på argumenter for en slik minstelønn, fra den virkelige verden?

Oppgave 2

I økonomien vi skal se på her er mengden tilgjengelig arbeidskraft gitt, lik N . Som i
forrige oppgave kan arbeidskraften benyttes til å produsere to varer, x1 og x2. Nå kan
imidlertid disse varene handles på verdensmarkedet, til prisene q1 og q2. Den representative
konsumentens preferanser er gitt ved U(c1, c2).

Vi ser altså her på økonomien som er presentert i kapittel 1.2 i S&V. Den realøkonomiske
rammen er gitt ved:

U(c1, c2) (1)
x1 = F (n1) (2)
x2 = G(n2) (3)
N1 + N2 = N (4)
q1c1 + q2c2 = q1x1 + q2x2 (5)

I forelesning har vi vist at en effektiv allokering av ressursene i denne økonomien må
tilfredsstille betingelsene:

∂U
∂c1
∂U
∂c2

=
q1
q2

=
G′(N2)

F ′(N1)
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Vi har også sett at den effektive allokeringen vil realiseres i en markedslikevekt.

a) Dersom myndighetene forbyr handel på verdensmarkedet, vil konsumentens nytte falle.
Forklar med ord hvorfor.

b) Illustrer i en figur hvordan den effektive allokeringen endres dersom q1/q2 stiger.
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