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Oppgave 1 

Anta at det produseres tre varer i hjemlandet vi ser på – vare 1 som også importeres, vare 2 
som bare eksporteres og vare 3 som i sin helhet forbrukes innenlands. Betegn kvanta med 1X , 

2X og 3X  og anta at følgende produktfunksjoner med vanlige egenskaper gjelder 

1 1( )X F N=   

2 2( )X G N=  

3 3( )X H N=  

der vi kan tenke på produksjonsfaktoren som arbeidskraft. Vi tar verdensmarkedsprisene 
( 1 2,p p ) som gitt og antar balanse i utenrikshandelen. La kvanta som forbrukes bli betegnet 

med 1 3,C C .  

Anta at det er en gitt mengde arbeidskraft.  

1 2 3N N N N+ + =  

Forbrukerne er representert av en enkelt husholdning med nyttefunksjon 1 3( , )U C C  

a) Sett opp likninga for handelsbalanse.  

b) Still opp en modell for markedslikevekt med perfekt konkurranse                       

Anta at utlandet begynner å subsidiere sin produksjon av vare 1 slik at verdensmarkedsprisen 
på varen faller. Dette skaper bekymring for hjemlandets konkurranseevne og  krav om at den 
konkurranseutsatte næring 1 bør få gunstigere betingelser for eksempel i form av et 
lønnssubsidium.  

c) Drøft forslaget ut fra hva som er samfunnsøkonomisk effektivt.  

 

Oppgave 2 

Se på en lukket økonomi. Anta at det produseres to konsumgoder i mengder 1X og 2X  ved 
hjelp av arbeidskraft, betegnet med N, og en produsert innsatsfaktor, for eksempel energi, 
betegnet med V.  Noe av V brukes også som konsumgode. V produseres i to bedrifter, kalt 3 
og 4, ved hjelp av arbeidskraft. Produktfunksjonene er er gitt ved følgende  



1 1 1( , )X F N V=  

2 2 2( , )X G N V=  

3 3( )V H N=  

4 4( )V M N=  

Hver bedrift representerer mange produsenter. 

 Forbrukerne er representert ved én husholdning som har nyttefunksjonen 

 0 1 2( , , )U V C C . 

Følgende balansebetingelser gjelder  

1 2 3N N N N+ + = ,  der N er gitt. 

0 1 2 3 4V V V V V V+ + = + =  

Anta videre at samfunnet har forpliktet seg, for eksempel ved internasjonal avtale,  til å 
begrense  bruken av V. Det kan for eksempel være at V gir opphav til forurensninger eller 
liknende problemer.  Dermed gjelder skranken 

 V V≤ ,  som vi antar er bindende.  

a)  Utled og tolk betingelser for samfunnsøkonomisk effektivitet.  

b)  Anta at ressursallokeringen i hovedsak er overlatt til markedet, men det reises spørsmål 
om inngrep for å sikre at  restriksjonen V V≤ blir oppfylt. Sett opp modell for aktørenes 
tilpasning i en markedsøkonomi (anta perfekt konkurranse), og drøft hvorfor inngrep kan 
være nødvendig.  

c)  Drøft til slutt hva slags inngrep som kan tenkes benyttet, og drøft spesielt en skatt på V.  

 

Oppgave 3 

a) Drøft følgende påstand: Et land oppnår større gevinst ved å åpne for internasjonal 
handel dersom landet i autarki har en monopolsektor enn dersom det er fullkommen 
konkurranse. Bruk gjerne en grafisk drøfting. 

b) Relativt lukkede økonomier har ofte hatt mer aktiv konkurransepolitikk og strengere 
konkurransetilsyn enn små åpne økonomier. Drøft mulige grunner til dette.  

Oppgave 4 

Læreboka (Strøm & Vislie) oppgave 3 side 115-116.  


