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Oppgave 1: Solow modellen

Vi skal studere en Solow vekstmodell for en lukket økonomi. Vi har følgende re-

lasjoner:

Y = F (K,L) (1)

Y = C + I (2)

K̇ = I −D (3)

I = γY, 0 < γ < 1 (4)

D = δK, 0 < δ < 1 (5)

n =
L̇

L
(6)

der Y er brutto nasjonalprodukt, K kapitalbeholdningen, L antall arbeidere, C

konsum, I investeringer, K̇ endringen i kapitalbeholdningen, D depresiering, γ in-

vesteringsraten, δ depresieringsraten, n arbeidsstyrkens vekstrate og L̇ er endringen

i arbeidsstyrken. Anta at befolkningsstørrelse er lik antall arbeidere. Anta ogs̊a at

produktfunksjonen Y = F (K,L) er homogen av grad 1 i K og L, og har positivt og

avtagende marginalprodukt.

a) (i) Hva betyr det at produktfunksjonen er homogen av grad 1 i K og L? (ii) Hva

betyr det at produktfunksjonen har positivt og avtagende marginalprodukt?

b) Vis hvordan vi skriver modellen p̊a intensivform (variable relativt til arbeid-

skraften). Definer y ≡ Y/L, k ≡ K/L, f(k) ≡ F (K, 1).

c) Finn et uttrykk som definerer stasjonærtilstanden. Illustrer og forklar.

d) Forutsett at vi starter med en verdi av k som er i) mindre enn stasjonærver-

dien til k, ii) større enn stasjonærverdien til k. Vis at k og y beveger seg mot

stasjonærtilstanden i begge tilfeller ved bruk av en figur.



Oppgave 2: Humankapital

Vi skal n̊a innføre humankapital i Solow modellen fra oppgave 1. Produktfunksjonen

er n̊a gitt ved Cobb-Douglas funksjonen

Y = AKα(hL)1−α (1’)

der A er produktiviteten og h er et m̊al p̊a humankapital som vi kan tolke som

arbeidsinnsats per arbeider. Relasjonene (2)-(6) er som før.

a) Forklar hva vi mener med begrepet humankapital.

b) Vis at produksjonsfunksjonen er homogen av grad 1 i K og hL.

c) Finn uttrykk for stasjonærverdiene til k og y.

d) Betrakt to land, i og j, begge i stasjonærtilstanden, som kun har forskjellig

mengde humankapital: hi for land i og hj for land j. Vi antar alts̊a at α, δ, A, n og

γ tar samme verdi for de to landene. Finn et uttrykk for relativ produksjon i de to

landene. Forklar.

Oppgave 3: Teknologi

a) Forklar hva vi mener med begrepet teknologi. Diskuter kort hvilken betydning

teknologisk framgang har for økonomisk vekst.

b) Betrakt en modell for to land hvor det ene landet (land 1) st̊ar for utviklingen av

ny teknologi mens det andre landet (land 2) kopierer teknologien i det første landet.

Produksjonsniv̊a per arbeider i de to landene er gitt ved,

y1 = A1(1− γA,1) (1)

y2 = A2(1− γA,2) (2)

hvor A1 og A2 er produktiviteten i henholdsvis land 1 og land 2, γA,1 er andelen

av arbeidsstyrken i land 1 som er involvert i innovasjon og γA,2 andelen av arbei-

dsstyrken i land 2 som er involvert i kopiering av teknologi. Produktivitetsveksten



i de to landene er gitt ved

Â1 =
γA,1
µi

L1 (3)

Â2 =
γA,2
µc

L2 (4)

µc = c

(
A1

A2

)
(5)

der Â1 og Â2 er vekstraten til produktiviteten i henholdsvis land 1 og land 2, µi er

innovasjonskostnaden og µc er kopieringskostnaden. L1 og L2 er antall arbeidere i

de to landene, som vi antar er like (L1 = L2 = L). Vi gjør følgende forutsetninger:

A1 > A2

c′
(
A1

A2

)
< 0

µc → 0 n̊ar A1/A2 →∞

µc → µi n̊ar A1/A2 → 0

a) Forklar forutsetningene i modellen.

b) Illustrer stasjonærløsningen i modellen, dvs. der Â1 = Â2.

c) Drøft hva som skjer i modellen hvis land 1 øker andelen av arbeidsstyrken involvert

i innovasjon.

d) Drøft hva som skjer i modellen hvis land 2 øker andelen av arbeidsstyrken involvert

i kopiering.
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