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Først gjennomgås gjenstående oppgaver fra tidligere seminarer.  

 
Oppgave 1  

Betrakt en økonomi der det forbrukes én vare, som vi kan tenke på som korn. Ved 
begynnelsen av året foreligger det en gitt mengde C som enten kan forbrukes eller lagres uten 
svinn til neste periode. Det er to forbrukere, 1 og 2,  med nyttefunksjoner 11 21( , )U C C  og 

12 22( , )V C C  der 11 21,C C  er forbruker 1’s forbruk av korn i de to periodene og 12 22,C C  er 
forbruker 2’s forbruk av korn i de to periodene.  

a) Utled og tolk betingelser for Pareto-effektiv allokering i dennne økonomien.  

Anta nå at lagring til neste periode medfører et svinn som utgjør en andel s av den lagrede 
mengden.  

b) Utled og tolk betingelser for Pareto-effektiv allokering under denne forutsetningen.   

 

Oppgave 2  

Betrakt et land som består av to regioner, 1og 2. Befolkningen i hver region består av mange 
forbrukere som representeres av en enkelt  husholdning. Husholdningen forbruker ”varer” og energi 
betegnet med henholdsvis C og e.   

Nyttefunksjonene til de to representative husholdningene er gitt ved henholdsvis  

1 1( , )U C e  

og  

2 2( , )V C e  

I hver region representeres alle bedrifter av en enkelt produsent. Varer  produseres i begge regioner 
ved hjelp av kapital og energi. Produksjonen i region 1 er bestemt av produktfunksjonen  

1 1 1( , )X F K E=  

der 1X  er varemengde, 1K er innsats av kapital, og 1E er innsats av energi. Tilsvarende er 
produksjonen i region 2 gitt ved  

2 2 2( , )X G K E=  



Produktfunksjonene har standardegenskaper.  

I hver region er det en gitt initialbeholdning av energi, betegnet med henholdsvis  1Z  og 2Z  (der 

1Z + 2Z =Z), men energi kan overføres mellom regioner.  La a være energimengde som overføres fra 
region 2 til region 1. Overføringen krever en innsats av kapital fra region 1 betegnet med M. Vi kan 
tenke oss en overføringsproduktfunksjon a(M) der a’>0 og a’’<0.  For enkelhets skyld skal vi anta at 
forholdene er slik at det aldri er samfunnsøkonomisk ønskelig med overføring i motsatt retning.  

Total mengde kapital i landet er K slik at  

1 2K K M K+ + =  

Vi antar at varer er fritt mobile mellom regioner.  

1 2 1 2C C X X+ = +  

1 2K K M K+ + =  

1 1 2 2E e E e Z+ + + =  

1 1 1 ( )E e Z a M+ − =  

a) Utled og tolk betingelser for samfunnsøkonomisk effektivitet. 

b) Analyser om denne allokeringen kan oppnås i en markedslikevekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


