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Merk: Det ligger en oppgave knyttet til dette settet i Fronter. Denne må besvares senest 30 

minutt FØR seminaret begynner. Jeg ønsker at dere prøver på oppgaven før seminaret derfor 

premieres alt som ser ut som et ærlig forsøk med 2 poeng som trekkes fra i kravet til 

obligatorisk oppgave. Obligatorisk oppgave blir dermed lettere å bestå.  

Oppgave 1 

Betrakt et marked der etterspørselen er gitt ved ( )D p . Tilbudet avhenger av prisen på varen 

men også av lønnsnivået, w, som bestemmer kostnadene til bedriftene. Anta at dette er gitt 

ved ( ; )T p w . Siden tilbudet avhenger av lønna, blir likevektsprisen også avhengig av lønna. 

Sammenhengen er gitt implisitt som  

 ( ( )) ( ( ), )D p w T p w w   

a) Finn 
p

w




 ved hjelp av implisitt derivasjon. 

b) Prøv å skrive uttrykket du har funnet over på elastisitetsform. Du skal altså finne et 

uttrykk for ( )wEl p w  uttrykt ved hjelp av D( )pEl p , ( , )pEl T p w  og (p; )wEl T w . (Hint: 

du kan starte med å dele første ligningen du fant i b) med D og utnytte at D=T. Husk 

at elastisiteten til en funksjon er gitt som ( ) '( )
( )

x

x
El f x f x

f x
 .) 

Anta nå at etterspørselen er 2( )D p p og tilbudet er ( ; )
p

T p w
w

 .  

c) Finn nå et eksplisitt uttrykk for ( )p w . 

d) Regn ut alle elastisitetene i dette tilfellet. 

e) Deriver uttrykket du fant i c) og bruk dette sammen med resultatet fra d) til å sjekke 

svarene i a) og b). 

 

 

 

 



Oppgave 2: Keynes-modell 

Vi tar utgangspunkt i følgende makroøkonomiske modell: 

 

(1) Y = C + I + G 

(2) C = c0 + c(Y-T)    c0 > 0, 0 < c < 1 

  

Her er Y bruttonasjonalproduktet, C privat konsum, I private realinvesteringer, G offentlig kjøp av 

varer og tjenester, og T nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra private til det offentlige minus 

overføringer (trygder, subsidier osv) fra det offentlige til private). 

 

(i) Gi en økonomisk tolkning av ligningene i modellen. 

(ii)       Hva menes med endogene og eksogene variable, og presiser hvilke variable som er 

endogene i modellen. Hva er myndighetenes virkemidler i modellen? 

(iii) Hvilken type økonomiske problemstillinger er modellen egnet til å analysere? 

(iv) Løs modellen for Y og C. Anta at c0 = I = G = T = 150 og c = 0,8, og regn ut hva Y og C 

blir. 

(v) Vis de kortsiktige virkningene på BNP og privat konsum ved  

- en økning i private realinvesteringer 

- en økning i offentlig kjøp av varer og tjenester 

- en økning i skattene 

- en økning i både offentlige kjøp og i skattene 

 

Oppgave 3 Arbeidsledig 

Arbeidsledighet er et stort problem, men akkurat hva vil de si å være arbeidsledig? 

a) Hva er definisjonen av arbeidsledig i henhold til arbeidsmarkedsundersøkelsen (AKU) 

til SSB? 

b) Hva er NAV sin definisjon? 

c) Kan du gi tenkte eksempler på personer som vil være arbeidsledige i henhold til den 

ene definisjonen men ikke den andre? 

Definisjonen av arbeidsledighet kan ha stor betydning. For den enkelte kan det avgjøre om de 

har rett på dagpenger. Hensyn til arbeidsledighet er viktig for økonomisk politikk og det 

brukes ressurser på å hjelpe folk tilbake i arbeid.  

Et karikert argument er følgende: «Alle som ønsker det kan skaffe seg en inntekt f.eks. 

gjennom å selge =Oslo på gata.  Å gå helt uten inntekt er derfor et valg den enkelte gjør og 

må gjenspeile at vedkommende foretrekker å ta seg fri til bedre muligheter byr seg framfor å 

utnytte de inntektsmulighetene som finnes. Vi kan derfor si at arbeidsledighet ikke finnes.» 

d) Hva mener du er en rimelig definisjon av arbeidsledig? Er argumentet ovenfor 

relevant for definisjonen av ledighet? Virker definisjonene til AKU eller NAV 

rimelige eller er det grunner til å være mer eventuelt mindre restriktiv i definisjonen av 

hvem som er arbeidsledig? 


