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Gang 1. Ukene 37, 38 Effektivitet og marked

Oppgave 1

Tenk deg en økonomi hvor de kan produsere to goder, et kollektivt gode (forsvar)
og et individuelt gode (brød). Det er mulig å produsere 1 enhet forsvar samtidig
med 10 enheter brød. For å øke mengden forsvar med 1 enhet, m̊a de redusere
produksjonen av brød med to enheter.

Tegn transformasjonskurven mellom forsvar og brød. Hva er alternativkost-
naden for brød? For forsvar? Hvor mye forsvar kan maksimalt produseres? Hvor
mye brød?

Er det mulig å produsere 5 enheter forsvar samtidig med 1 brød? samtidig
med 3 brød?

Det finnes bare en konsument i økonomien. Tabellen nedenfor viser hvilke
kombinasjoner av forsvar og brød som hun er indifferent overfor. Tegn indiffer-
enskurven hennes. Hva er den optimale kombinasjon av forsvar og brød i denne
økonomien?

Tabell 1: Brød og forsvar
Kombinasjon Forsvar Brød

A 1 16
B 2 11
C 3 7
D 4 4
E 5 3
F 6 2

Oppgave 2

a) Hva menes med den marginale transformasjonsraten (MRT)? Forklar ved
hjelp av en figur. Hvorfor er MRT normalt stigende? Hvordan kan vi se det av
figuren?

b) Hva menes med den marginale substitusjonsraten (MRS)? Forklar ved
hjelp av en figur. Hvorfor er MRS normalt fallende? Hvordan kan vi se det av
figuren?
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c) Vi har effektivitet i sammensetning av produksjonen n̊ar MRT = MRS.
Forklar i ord hva den økonomiske tolkingen av denne betingelsen er.

d) Forklar i ord hvorfor en betingelse for Paretoeffektivitet er at alle kon-
sumenter har den samme MRS.

Oppgave 3

I denne økonomien produserer de øl og pølser.
Økonomien er organisert som marked med fri konkurranse b̊ade for pro-

dusenter og konsumenter.
La produsert mengde av øl være lik x flasker og produsert mengde pølser

er lik y stykker. Grensekostnaden (marginalkostnaden) for øl er: MCø = 0.04x.
For pølser er den MCp = 0.02y

a) Beregn grensekostnaden for øl n̊ar produksjonen er henholdsvis 100, 200
og 220 flasker, og for pølser n̊ar produksjonen er 80, 200 og 400 stk.

b) Hva m̊a prisene for henholdsvis øl og pølser være for at bedriftene skal
produsere kombinasjonene (220, 80), (200, 200) og (100,400)?

c) Alle kombinasjonene i 1.b ovenfor ligger p̊a transformasjonskurven for
denne økonomien. Hva er alternativkostnaden for øl i punktet (220,80)? For
pølser? Beregn den marginale transformasjonsraten i alle de tre punktene (220,
80), (200, 200) og (100, 400)

d) Hva m̊a konsumentenes marginale substitusjonsrate være hvis den beste
sammensetning av produksjonen er (220, 80)? Hva er deres marginale betal-
ingsvilje for henholdsvis øl og pølser i det punktet?

e) Hva har du forutsatt om produksjonsteknikken og konsumentenes prefer-
anser i svarene p̊a denne oppgaven?
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