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Oppgave 1  

Anta at det produseres og forbrukes ett konsumgode i mengde X.  Dessuten produseres det én 
innsatsfaktor, for eksempel energi eller realkapital, i mengde V. I alle produksjonssektorer 
brukes arbeidskraft,  betegnet med notasjonen N. Konsumgodet produseres i to sektorer med 
forskjellig teknologi. I sektor 1 benyttes bare arbeidskraft: 

1 1( )X F N=   

I sektor 2 benyttes arbeidskraft og den produserte innsatsfaktoren:  

2 2( , )X G N V=  

1 2X X X= +  

V produseres i sektor 3 ved hjelp av arbeidskraft: 

3( )V H N=  

Vi antar at alle produktfunksjoner har standardegenskaper. 

Det finnes en gitt mengde arbeidskraft: 

1 2 3N N N N+ + =  

a) Hva kreves for effektivitet i produksjonen? 

Anta nå at bedriften i hver sektor representerer mange produsenter, og at det foreligger en 
likevekt med perfekt konkurranse. La prisen på konsumgodet være 1,  w være pris på 
arbeidskraft, og Vp være prisen på V.   

b) Vis at markedslikevekten realiserer produksjonseffektivitet.  

Anta nå at bruken av den produserte innsatsfaktoren skattlegges med en skatt per enhet lik t. 
(Slike skatter på energi, investeringer, etc. er ikke uvanlige.) 

c) Analyser effektiviteten i produksjonen i dette tilfellet og gi en intuitiv drøfting av 
problemet.   

 



Oppgave 2  

Anta at arbeidskraft brukes til å produsere to varer i mengder C og X. X eksporteres i sin 
helhet og finansierer import Y av et gode som bare kommer fra import. C forbrukes i sin 
helhet i hjemlandet. Vi ser på en liten åpen økonomi, og verdensmarkedsprisene ,x yp p tas 

som gitt (det er prisfast kvantumstilpasning på verdensmarkedet).  

( )cC F N=   

( )xX G N=  

Det er en gitt mengde arbeidskraft. 

c xN N N+ =  

Husholdningen (som representerer forbrukerne) har nyttefunksjonen U(C,Y).  

Det er likevekt i handelsbalansen.  

a) Karakteriser den samfunnsøkonomisk effektive allokering.  

Betrakt så en markedslikevekt der aktørene er prisfaste kvantumstilpassere, og anta at 
forbruksvarer pålegges en avgift (merverdiavgift) på 100t% enten varene produseres 
innenlands eller importeres. La cp være produsentpris på C. Konsumentprisene blir da 

(1 )cp t+  og (1 ) yt p+ .  

b) Er markedslikevekten samfunnsøkonomisk effektiv?  

c) I praksis er det ikke merverdiavgift på eksport (såkalt nullsats). Vurder om det fra 
hjemlandets synspunkt er ønskelig å pålegge en slik avgift.  

 

Oppgave 3 

Se på en økonomi med to goder og to forbrukere.  

a)  Gi en kort presentasjon av Edgeworth’s bytteboks.  

b) Illustrer hva som er mulige byttebokser i en lukket og i en åpen økonomi.                            

 

 

 

 

 



Oppgave 4 

Sant eller usant?  

Angi for hver påstand nedenfor om den er sann eller usann, og begrunn svaret.  

Påstand 1 

 Anta at det er mulig med en endring i allokeringen i økonomien som innebærer at noen får 
det mye bedre, mens andre får det litt dårligere. Pareto-kriteriet tilsier at en at en bør unngå en 
slik reallokering.  

Påstand 2  

Anta at en generell likevekt (frikonkurranselikvekt) har n markeder der n>2.  

Hvis vi vet om ett av markedene at det er i likevekt, da vet vi at det vil være likevekt i alle 
markedene.  

Påstand 3 

Se på en økonomi som produserer to varer ved hjelp av én ressurs.  

1 1( )X F N=  

2 2( )X G N=  

1 2N N N+ =  

Anta at dette er en autarkiøkonomi som åpnes for handel med omverdenen. Det er to goder 

med verdensmarkedspriser 1q  og 2q . Anta at initialt når økonomien åpnes er 1

2

'
'

G q
F q

> .  Da 

bør denne økonomien øke sin produksjon av vare 1.  

Påstand 4  

Det er ikke nødvendig å utnytte komparative fortrinn for å tjene på handel med utlandet 
sammenliknet med autarki.  

 

 

 

 


