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Oppgave 1. 

I en økonomi produseres to varer i mengdene 
1
x  og 

2
x , kun ved hjelp av arbeidskraft. 

Produktfunksjonene er gitt ved 

1 1
(1) x aN  

2 2
(2) x N  

der 
1
N  er antall enheter arbeidskraft (arbeidstimer) brukt i produksjonen av vare 1, 

mens 
2
N  har tilsvarende tolkning for produksjonen av den andre varen. 

i) Hva er tolkningen av funksjonen 
1 1

1
N x

a
? 

Anta at samlet tilgang av arbeidskraft er gitt, med N  antall arbeidstimer 

1 2
(3) N N N  

ii) Utled transformasjonsfunksjonen for denne økonomien. 

iii) Beregn 2

1

dx

dx
. Hva er tolkningen av denne og av tallverdien av den? 

 

Oppgave 2. 

Betrakt en meget enkel Robinson Crusoe-økonomi, der det produseres en vare i mengde 

x  kun ved hjelp av arbeidskraft. Varen produseres og konsumeres av RC som også er 

eneste tilbyder av arbeidskraft. Produktfunksjonen for x  varen er ( )x F n  der n  er 

den tid som brukes i produksjonen. Produktfunksjonen har positiv, men avtakende 

grenseproduktivitet. Denne varen konsumeres i helhet av RC som også har preferanser 

for fritid L . I det tidsperspektiv vi har anlagt, har RC en gitt mengde tid til disposisjon; 

T , som kan anvendes til arbeid og til fritid; dvs. T L n . Preferansene er gitt ved 

( , )U c L , der c  er konsumert mengde av ferdigvaren. Vi antar at denne nyttefunksjonen 

har vanlige egenskaper; strengt voksende i hvert argument og med strengt avtakende 

marginal substitusjonsbrøk. 

a) Bestem den effektive allokeringen i denne økonomien. Illustrer løsningen! Gi 

også en tolkning av effektivitetsbetingelsen. 
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b) Hvordan kan denne allokeringen realiseres som en markedslikevekt når vi 

tenker oss at RC opptrer som prisfast kvantumstilpasser i alle markeder, 

maksimerer nytte til gitt inntekt (summen av lønnsinntekt og profitt) som 

konsument og maksimerer profitt i rollen som produsent. Illustrer 

markedsløsningen! 

Oppgave 3. 

Ta utgangspunkt i modellen fra den første forelesningen (fra avsnitt 1.1 i VCHS). Bruk 

denne modellen til å finne ut virkningen på effektiv bruk av arbeidskraft om samlet 

arbeidstilbud skulle øke. 

 

 

  


