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Obligatorisk oppgave til ECON 3610/4610 – høsten 2017 

(Begge oppgaver skal besvares!) 

 

Oppgave 1. 

Vi betrakter en lukket økonomi bestående av tre produksjonssektorer; to sektorer 

som produserer vareinnsats levert til en tredje som produserer en konsumvare. De to 

første kan vi kalle primærsektorer, mens den tredje (den mottakende sektor) kaller vi 

konsumvaresektoren. 

La primærsektor 1 produsere et kvantum 
1
V  av et produkt med en produktfunksjon 

1 1
( )V F N der 

1
N  er bruk av arbeidskraft i denne sektoren. Du skal selv gjøre 

nødvendige forutsetninger om denne produktfunksjonen. 

Primærsektor 2 produserer en mengde 
2 2

( )V f N , med bruk av arbeidskraft, mens 

f  er en produktfunksjon du selv må gjøre nødvendig antakelser om. 

Den tredje sektoren produserer et kvantum X  av konsumvaren ved hjelp av både 

arbeidskraft, 
3
N , og vareinnsats levert fra de to primærsektorene, slik at  

produksfunksjonen er 
3 1 2

( , , )X G N V V . Alle faktorene kan i større eller mindre grad 

substituere hverandre. Gjør nødvendig forutsetninger om G -funksjonen.  

Arbeidskraften som benyttes i sektorene oppfatter vi som en homogen 

produksjonsfaktor. 

a) Anta at samlet arbeidskraftmengde tilgjengelig i denne økonomien er N (en 

gitt størrelse, lik N ), slik at ressurskravet er  
3

1
j

j

N N . Velg nå den 

fordeling av den gitte arbeidskraften som maksimerer tilgangen av 

konsumvaren, gitt ressurskravet og gitt produktfunksjonene i 

primærsektorene. Gi alternative tolkninger av de betingelsene du kommer 

frem til.   

b) Begrunn og vis hvordan den konsumvaremaksimerende allokeringen kan bli 

realisert som en markedslikevekt der alle aktørene er prisfaste 

kvantumstilpassere og maksimerer profitt. 

Vi innfører nå preferanser for en homogen befolkning, med en  nyttefunksjon gitt 

ved ( , )U X N , strengt voksende i X og strengt avtakende i N .  

c) Du skal gjøre ytterligere antakelser om denne nytte- eller 

preferansefunksjonen når du skal bestemme hvor mye arbeidskraft som vil bli 



2 

 

tilbudt, og hvordan denne skal fordeles mellom sektorene når målet er å 

maksimere ( , )U X N , gitt de realøkonomiske mulighetene. Karakteriser den 

velferdsmaksimerende allokeringen. 

d) Vis hvordan denne nye likevekten kan realiseres som en markedslikevekt, når 

bedriftene eies av husholdningene, og alle opptrer som prisfaste 

kvantumstilpassere i alle markeder.  

 

Oppgave 2. 

Vi har en lukket økonomi med en stor gruppe (like) konsumenter med nyttefunksjon 

over to goder gitt ved 
1 2 1 2
( , ) ln( ) lnU C C C C , med ,  og  som positive 

konstanter. (  kan oppfattes som nødvendig minimumskonsum av vare 1.) 

De to varene produseres i to sektorer der kun arbeidskraft benyttes som 

produksjonsfaktorer og gitt ved produktfunksjonene 
1 1
X N  og 

2 2

1
X N

a
, der 

( , )
i i
X N  er produsert kvantum og bruk av arbeidskraft i sektor i; 1,2i ; og med a  

som en positiv konstant. Bedriftene i de to sektorene er eid av konsumentene som 

også tilbyr arbeidskraft i en gitt mengde (helt uelastisk tilbud, gitt ved N ; et gitt tall). 

Alle aktører er rasjonelle og opptrer som prisfaste kvantumstilpassere. 

a) La oss måle alle priser og inntekter i enheter av arbeidskraft, ved å sette lønna 

lik én ( 1)w . I likevekt må da realprisen på vare 2 være lik a . Du skal vise at 

likevektsprisen for vare 1 da kan finnes fra markedsklareringsbetingelsen for 

vare 1, gitt ved: 

2

1

1

1

4
2

p
Np

p
, der vi har benyttet at 

realinntekten til husholdningene er gitt ved summen av lønnsinntekt og 

eierinntekt; dvs. 
1 1 2 2
( ) ( )N p p . 

b) Kan du på grunnlag av det du har utledet forklare hvordan likevekten 

påvirkes av at tilbudet av arbeidskraft går ned. 

c) Forklar også hva virkningen av at nødvendig minstekonsum av vare 1 øker.   
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