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Øvelsesoppgave i: ECON3610/4610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og øk. politikk 

 

Dato for utlevering: Fredag 28. september 2012 

 

Dato for innlevering: Tirsdag 9. oktober 2012      kl. 10 - 12 

 

Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter, 1. et. Eilert Sundts hus 

 

Øvrig informasjon: 

 Denne øvelsesoppgaven er obligatorisk.  Kandidater som har fått den obligatoriske 

øvelsesoppgaven godkjent i et tidligere semester skal ikke levere på nytt.  Dette gjelder 

også i tilfeller der kandidaten ikke har bestått eksamen. 

 Denne oppgaven vil IKKE bli gitt en tellende karakter.  En evt. karakter er kun veiledende 

 Du må benytte en ferdig trykket forside som du finner på emnets semesterside.     

 Det skal leveres individuelle besvarelser.  Det er tillatt å samarbeide, men identiske 

besvarelser (direkte avskrift) vil ikke bli godkjent! 

 Sammen med besvarelsen skal du levere et erklæringsskjema som du finner på emnets 

semesterside. Besvarelser uten erklæringsskjema vil ikke bli rettet!  

 NB!  Du finner informasjon om innleveringsoppgaver og kildebruk på 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html.  Du finner informasjon 

om konsekvenser ved fusk på http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/   

 Det er viktig at øvelsesoppgaven blir levert innen fristen (se over).  Oppgaver levert etter 

fristen vil ikke bli rettet.*)   

 Alle øvelsesoppgaver må leveres på innleveringsstedet som er angitt over.  Du må ikke 

levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller ved e-post. 

 Dersom øvelsesoppgaven ikke blir godkjent, vil du få en ny mulighet ved at du får en ny 

oppgave som skal leveres med en svært kort frist. (Merk: Å levere ”blankt” gir ikke rett til 

nytt forsøk.)  Dersom heller ikke dette forsøket lykkes, vil du ikke få anledning til å 

avlegge eksamen i dette emnet.  Du vil da bli trukket fra eksamen, slik at det ikke vil bli et 

tellende forsøk. 

 
*)  Dersom en student mener at han eller hun har en god grunn for ikke å levere oppgaven innen fristen (for 

eksempel pga. sykdom) må han/hun søke instituttets administrasjon om utsettelse.  Normalt vil utsettelse kun bli 

innvilget dersom det er en dokumentert grunn (for eksempel legeerklæring). 

 

 

Begge oppgaver skal besvares. 

 

Oppgave 1. 

Betrakt, i første omgang, en lukket økonomi med en stor gruppe like konsumenter 

som konsumerer en konsumvare i mengde c  og energi, målt ved E . Vi antar at de 

har en standard nyttefunksjon ( , )U c E . Konsumvaren produseres ved hjelp av 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html
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2 

 

arbeidskraft ( )m og vareinnsats ( )v  ved en standard produktfunksjon, ( , )y g v m , der 

faktorene er teknisk komplementære, samtidig som vareinnsats blir fremstilt ved en 

standard produktsfunksjon, ( , )v f n e , ved bruk av arbeidskraft (n ) og energi ( )e . 

Anta at samlet energitilgang er gitt lik 0Z , og at samlet arbeidstilbud er gitt lik 0N . 

a) Anta først at allokeringen av energi er (vilkårlig) fastlagt. Still opp 

maksimeringsproblemet for en samfunnsplanlegger som ønsker å maksimere 

nytten gitt de realøkonomiske betingelsene, og at fordelingen av energi mellom 

de to anvendelsene er hhv. e  og E , som begge er gitte størrelser. Begrunn 

hvorfor en optimal fordeling av arbeidskraften på de to 

produksjonsaktivitetene må oppfylle betingelsen 
( , ) ( , ) ( , )g v m f n e g v m

v n m
. 

Hva uttrykker denne? Sjekk at 2.ordensbetingelsen for et lokalt maksimum er 

oppfylt med de antakelsene som er innført. 

b) Den optimale bruken av arbeidskraft i vareinnsatsproduksjon fra foregående 

punkt skal vi tenke oss kan skrives som en deriverbar funksjon av de eksogene 

størrelsene 0 0( , , )N e Z ; dvs. som 0 0( , , )n N e Z . Vis at 
0 0

0

( , , )
0

n N e Z

N
 med de 

antakelsene som er innført. Hvordan varierer 0 0( , , )n N e Z  med e ? 

c) Anta nå at samfunnsplanleggeren fritt kan fastlegge allokeringen også av 

energi mellom de ulike aktivitetene. Hvordan bør den samlede energitilgangen 

og den gitte tilgangen av arbeidskraft nå fordeles slik at nytten maksimeres? 

Gi en tolkning eller begrunnelse av de betingelsene du kommer frem til. 

d) Forklar kort hvordan denne allokeringen kan realiseres som en markedslikevekt 

for vår lukkede økonomi. 

La oss nå åpne for internasjonal handel i energi og konsumvaren, men ikke for 

vareinnsats og arbeidskraft. Vi antar at energi handles til gitt pris (i enheter av 

konsumvaren) q . Det kreves balanse i handelen med utlandet. Dersom vi eksporterer 

A  enheter energi, noe vi her antar skjer, vil denne understøtte en import av 

konsumvaren lik qA , der vi nå har 0Z E e A  og ( , )c g v m qA .  



3 

 

e) Bestem den optimale allokeringen for den åpne økonomien. Hvordan forandres 

allokeringen av at økonomien går fra å være lukket til å bli åpen? 

f) Antyd i et badekardiagram hva som kan skje om vareinnsatsprodusentene 

krever – og får gjennomslag for – at de ikke skal betale høyere pris på energi 

enn hva de gjorde under autarki. 

g) Hva blir virkningen av en økning i q : 

  under den betingelse at alle innenlandske aktører stilles overfor prisen 

q  på energi, 

  og dernest, under den betingelse som er gitt i f ? 

 

Oppgave 2. 

Du skal utlede betingelser for produksjonseffektivitet i følgende økonomi: 

Det er tre produksjonssektorer; hvorav én produserer en ferdigvare, mens de to øvrige 

produserer varer som inngår som vareinnsats i produksjonen av ferdigvaren. De to 

vareinnsatsprodusentene bruker arbeidskraft og energi, beskrevet ved de to 

produktfunksjonene 
1 1 1

( , )V F N Z  og 
2 2 2

( , )V G N Z , som begge har standard 

egenskaper. Fremstillingen av ferdigvarer er beskrevet ved produktfunksjonen 

1 2
( , , , )
c c

C T N Z V V , mens samlet tilgang av hhv. arbeidskraft og energi er gitt hhv. 

ved 
1 2 c
N N N N  og 

1 2 c
Z Z Z Z . Utled betingelser for 

produksjonseffektivitet, og gi dem en begunnelse. Forklar hvordan denne løsningen 

kan realiseres som en markedslikevekt når alle aktørene «bak» produktfunksjonene 

opptrer som profittmaksimerende prisfaste kvantumstilpassere.  

 


