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Obligatorisk innleveringsoppgave
Econ 3610/4610, Høst 2013

Oppgave 1

Vi ser på en økonomi der det kun produseres ett gode, ved hjelp av arbeidskraft, av mange,
like bedrifter. Disse kan representeres av én ’superbedrift’, med produktfunksjonen:

x = γ
√
N, (1)

der x er produsert mengde, og N er mengden arbeidskraft som anvendes i produksjonen.

Den produserte varen etterspørres av to grupper av konsumenter. Begge gruppene tilbyr
også arbeidskraft i markedet. Gruppe A består av n identiske konsumenter, med preferanser
gitt ved:

UA = αfA + a ln cA, (2)

der fA er mengde fritid, og cA angir konsumet. Hver konsument har 1 tidsenhet tilgjengelig,
som fordeles mellom arbeid, gitt ved hA, og fritid, slik at fA + hA = 1. Konsumentene i
A-gruppen har ingen eierrettigheter i bedriftene som produserer konsumvaren, slik at deres
eneste inntekt kommer fra arbeidskraften de tilbyr i markedet.

Den andre gruppen konsumenter, gruppe B, består tilsvarende avm identiske konsumenter,
med preferanser gitt ved:

UB = βfB + b ln cB. (3)

Også disse konsumentene fordeler 1 tidsenhet mellom konsum og fritid. Hver konsument
i gruppe B eier også en like stor andel av bedriftene, slik at hver av disse - i tillegg til
arbeidsinntekt - har en inntekt RB = π/m, der π er profitten som genereres i bedriften.

Vi antar parameterverdier slik hver aktørs optimeringsproblem gir en indre løsning.

a)

Utled og tolk marginal substitusjonsbrøk mellom konsum og fritid for en konsument i
A-gruppen.
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Konsumvaren, og arbeidskraft, omsettes i markedet til prisene p og w. Hver konsument
maksimerer sin nytte for gitt budsjettbetingelse, og tar markedsprisene for gitt. Den repre-
sentative ’superbedriften’ maksimerer profitten, gitt prisene.

b)

Løs maksimeringsproblemet for en konsument i gruppe A, og for en konsument i gruppe
B. Utled etterspørsel etter konsumvaren, og tilbud av arbeidskraft, fra begge gruppene.

c)

Løs bedriftens maksimeringsproblem, og utled funksjoner for faktoretterspørsel, tilbud av
konsumvaren, og profitt.

d)

Sett opp betingelsene for generell markedslikevekt. Husk at det tilsammen er n +m kon-
sumenter. Vis at prisen på konsumvaren, målt i tidsenheter (eller enheter av arbeidskraft),
p/w, i likevekt vil være gitt ved:

p

w
=

√
2

(
n
a

α
+m

b

β

)
1

γ2

e)

Forklar kort hvorfor den relative prisen

• stiger i a/α og b/β

• synker i γ

• stiger i n og m

f)

Vis at allokeringen som realiseres i denne markedslikevekten er Pareto-optimal.

g)

Besvar følgende spørsmål ved å drøfte kort:

• Finnes det flere Pareto-optimale allokeringer av ressursene i denne økonomien?

• En endring i eierforholdene til bedriften - for eksempel ved at eierrettighetene over-
føres fra B-konsumentene til A-konsumentene vil endre allokeringen. Vil dette endre
markedslikevektens effektivitetsegenskaper?
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Oppgave 2

Vi skal nå se på en økonomi hvor det produseres tre varer. Vare 1 produseres kun ved hjelp
av arbeidskraft, og produktfunksjonen er gitt ved F (N1). Denne varen benyttes kun som
innsatsfaktor, i produksjonen av de to andre varene. Produktfunksjonen for vare 2 er gitt
ved G(N2, z1) der z1 angir mengden av vare 1 som benyttes som innsatsfaktor i produk-
sjonen, og N2 angir mengden arbeidskraft. En gitt mengde arbeidskraft, N , er tilgjengelig
i økonomien. I produksjonen av vare 3 benyttes ingen arbeidskraft, men både vare 1 og 2
brukes som innsatsfaktorer. Her er produktfunksjonen gitt ved H(y1, y2) der y1 og y2 angir
mengden som benyttes av henholdsvis vare 1 og 2. Vi antar at alle varene produseres av
mange små bedrifter, som representeres ved tre ’superbedrifter’, uten markedsmakt.

Tilsvarende er mange like konsumenter representert ved en representativ konsument. Denne
konsumenten har nytte av konsum av vare 2 og 3, og preferansene er gitt ved nyttefunk-
sjonen U(c2, c3).

Den realøkononomiske rammen i denne økonomien er dermed gitt ved følgende sett av
likninger, i tillegg til konsumentens preferanser:

N = N1 +N2 (1)
x1 = F (N1) (2)
x2 = G(N2, z1) (3)
x3 = H(y1, y2) (4)
x1 = z1 + y1 (5)
c2 = x2 − y2 (6)
c3 = x3 (7)

Samfunnsplanleggerens maksimeringsproblem, som løses av betingelsene for effektiv allo-
kering av ressursene i økonomien, har 3 frihetsgrader (7 betingelser, 10 endogene variable:
N1, N2, x1, x2, x3, z1, y1, y2, c2, c3).

a)

Sett opp samfunnsplanleggerens maksimeringsproblem, og vis at betingelsene for effektiv
allokering kan skrives som:

∂U
∂c2
∂U
∂c3

=
∂H

∂y1

F ′(N1)

∂G

∂N2

=

∂H
∂y1
∂G
∂z1

=
∂H

∂y2
(8,9,10)

b)
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Forklar det økonomiske innholdet i hver av disse betingelsene. Betingelse (9) kan også
skrives på følgende måte:

∂U

∂c2

∂G

∂z1
=
∂U

∂c3

∂H

∂y1
.

Illustrer betingelsen på denne formen i et badekardiagram. Forsøk å gi en forklaring på
hvorfor allokeringen av den tilgjengelige mengden av vare 1 ikke er effektiv (eller Pareto
optimal) hvis betingelsen ikke gjelder.

I et fritt marked vil ressursene allokeres ved at alle aktørene tilpasser seg til gitte priser.
Den representative konsumenten maksimerer sin nytte, for gitte priser, og gitt budsjettbe-
tingelsen, mens hver av de tre representative bedriftene maksimerer sin profitt, for gitte
priser. Vi antar at konsumenten eier både arbeidskraften og de tre bedriftene, og at alle
inntekter i økonomien dermed må tilfalle konsumenten. Prisene på de tre produserte varene
er henholdsvis p1, p2 og p3, mens arbeidskraften handles til prisen w.

c)

Finn aktørenes tilpasningsbetingelser, og vis at den effektive allokeringen realiseres i mar-
kedslikevekten.

4


	obl_ECON36_4610_h13
	ECON3610_obl1_h13

