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Øvrig informasjon: 

 Denne øvelsesoppgaven er obligatorisk.  Kandidater som har fått den obligatoriske 

øvelsesoppgaven godkjent i et tidligere semester skal ikke levere på nytt.  Dette 

gjelder også i tilfeller der kandidaten ikke har bestått eksamen. 

 Denne oppgaven vil IKKE bli gitt en tellende karakter.  En evt. karakter er kun 

veiledende 

 Du må benytte en ferdig trykket forside som du finner på emnets semesterside.     

 Det skal leveres individuelle besvarelser.  Det er tillatt å samarbeide, men 

identiske besvarelser (direkte avskrift) vil ikke bli godkjent! 

 Sammen med besvarelsen skal du levere et erklæringsskjema som du finner på 

emnets semesterside. Besvarelser uten erklæringsskjema vil ikke bli rettet!  

 NB!  Du finner informasjon om innleveringsoppgaver og kildebruk på 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html. Du finner 

informasjon om konsekvenser ved fusk på 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/   

 Det er viktig at øvelsesoppgaven blir levert innen fristen (se over).  Oppgaver levert 

etter fristen vil ikke bli rettet.*)   

 Alle øvelsesoppgaver må leveres på innleveringsstedet som er angitt over.  Du må 

ikke levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller ved e-post. 

 Dersom øvelsesoppgaven ikke blir godkjent, vil du få en ny mulighet ved at du får en 

ny oppgave som skal leveres med en svært kort frist. (Merk: Å levere ”blankt” gir 

ikke rett til nytt forsøk.)  Dersom heller ikke dette forsøket lykkes, vil du ikke få 

anledning til å avlegge eksamen i dette emnet.  Du vil da bli trukket fra eksamen, slik 

at det ikke vil bli et tellende forsøk. 

 
*) Dersom en student mener at han eller hun har en god grunn for ikke å levere oppgaven innen fristen (for 

eksempel pga. sykdom) bør han/hun søke instituttet om utsettelse.  Normalt vil utsettelse kun bli innvilget 

dersom det er en dokumentert grunn (for eksempel legeerklæring). 

 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/


Oppgave 1: Makrooppgave (40 % vekt) 
 

Tenk deg at du er sentralbanksjef. Til neste rentemøte skal du komme med en innstilling 

om eventuell endring i rentenivået. Forslaget skal begrunnes i den aktuelle konjunktur-

situasjonen. 

 

Altså: Skriv et kort notat, to til tre sider, der du begrunner ditt renteforslag med 

utgangspunkt i den aktuelle konjunktursituasjonen. 

     

Hint: På kursets hjemmeside, under "Pensum/læringskrav", fins lenker til ulike ressurser 

om den aktuelle situasjonen. Bruk disse, men vær oppmerksom på at det her er mulig å 

fortape seg i konjunkturanalyser og rapporter fra ulike institusjoner. Prøv å unngå at all 

innsatsen går med til å sette seg inn i disse. Bruk først og fremst tid på å begrunne 

forslaget med utgangspunkt i teorien. Gruppearbeid anbefales, les ulike rapporter og kom 

sammen for å diskutere konjunktursituasjonen. 

 

 

Oppgave 2  
For hver deloppgave gis 1 for rett svar og  inntil 2 for begrunnelsen. 

 

Sant eller usant? Begrunn svaret 

a) Dersom et gode er normalt, kan det ikke være et Giffen-gode.  

b) Nyttefunksjonene xyyxu ),(  og yxyxv lnln),(   representerer de samme 

preferansene.  

 

Oppgave 3 

Med utgangspukt i produktfunksjonen ( , ) a bx f n k n k  , der a og b er postive 

konstanter, og hver er mindre enn én, skal du utlede: 

a) grenseproduktiviteter, gjennomsnittsproduktiviteter, produktakselerasjoner, 

grenseelastisiteter og skalaelastisitet 

b) for en gitt produktmengde, finn et eksplisitt uttrykk for k som funksjon av n langs 

en isokvant 

c) Bestem helning og krumning til isokvanten, og utled den marginale tekniske 

substitusjonsbrøk 

 

Oppgave 4  

Vi ser på et spesialtilfelle av produktfunksjonen i forrige oppgave, og lar 0,5 0,25x n k . 

Utled faktoretterspørselsfunksjoner og tilbudsfunksjonen for det ferdige produktet når 

alle priser tas for gitt. Vis hvordan bedriftens tilpasning påvirkes av: 



 

a) Produktprisen øker 

b) En faktorpris øker 

c) Faktorprisene øker proporsjonalt 

d) En faktorpris og produktpris øker proporsjonalt 

e) Alle prisene øker like mye 

Utled også profitten som en funksjon av alle prisene (verdi- eller profittfunksjonen). 

 

Oppgave 5  
La produktfunksjonen for en eller annen virksomhet være gitt ved ( )x F hN , der x er 

produktmengde per uke, N  er antall ansatte, mens h  er arbeidstid per sysselsatt per uke. 

(Vi kan anta at (0) 0, 0F F  og 0F .) Dermed er hN  antall utførte timeverk per 

uke. La arbeidstiden, på samme måte som timelønna, være eksogent gitt for bedriften. 

Det ferdige produktet selges til en gitt pris p , slik at profitt per uke er 

( )pF hN whN . 

a) Bestem det antall sysselsatte bedriften vil ønske å ha om den maksimerer 

profitten. 

b) Hvordan vil kortere arbeidstid påvirke bedriftens tilpasning, for uendret timelønn? 

Hvordan ville tilpasningen bli påvirket om kortere arbeidstid gikk sammen med uendret 

 

 

Oppgave 6 

En konsument har nyttefunksjonen ( , ) ( )U x y x v y   for to varer som konsumeres i 

mengdene x og y , der 0v   og 0v  . Konsumenten har en gitt inntekt m  som i sin 

helhet brukes på de to varene, når prisen på x -varen er satt lik én, mens prisen på 

y varen er lik p . Prisene tas for gitt av konsumenten. 

a) Bestem den nyttemaksimerende tilpasningen og de tilhørende 

etterspørselsfunksjoner, når (0)v p  . Anta at konsumentens inntekt er høy. 

b) Hvordan varierer etterspørselen med endringer i hhv. inntekt og prisen på y-

varen?  

 


