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ECON 3610/4610 – høsten 2015 

         Seminaroppgave 10 – uke 46 

 

Oppgave 1 

Betrakt følgende økonomi. Det produseres en mengde x av en vare ved hjelp av en gitt 

mengde arbeidskraft lik n. Produktfunksjonen er  

(1) x=an  

der a er en positiv parameter. c enheter av x brukes til konsum, og y enheter brukes til å 

produsere et gode for det offentlige i mengde g slik at 

(2) x=c+y                                                                                                    

Produktfunksjonen for g er 

(3) g=by 

der b er en positiv parameter. Befolkningen er representert ved en person som er 

forbruker og arbeider.  Personen mottar inntekten wn der w er lønnssatsen. Det legges 

en merverdiavgift på c slik at prisen til forbruker er 1+t der t er skattesatsen, og 

budsjettbetingelsen til personen er 

(4) (1+t)c=wn 

Anta at et offentlig prosjekt øker g med dg. 

Hva er kostnaden ved dette målt i enheter av x-godet?    

 

Oppgave 2 

Betrakt følgende økonomi. Det produseres en mengde x av en konsumvare ved hjelp av 

en mengde arbeidskraft lik n. Produktfunksjonen er 

(1) x=f(n), med  f’(n)>0 og  f’’(n)<0                                                                                                                  

Det offentlige bruker en mengde arbeidskraft m til å yte tjenester til befolkningen. Det 

er en gitt total mengde arbeidskraft N slik at 

(2) N=n+m 

Vi bruker x som måleenhet (numerairevare). Prisen på x-varen settes lik 1. Lønnssatsen 

er w. Produsenten av x-varen betaler en arbeidsgiveravgift t per enhet arbeidskraft som 

benyttes. Fortjenesten til x-produsenten er 

(3) ( ) ( )f n w t n     
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a) Hva er optimumsbetingelsen for produsentens tilpasning?                                                    

Anta at det offentlige vurderer å øke m med én enhet. 

b) Det diskuteres om det i nyttekostnadsanalysen skal regnes med en pris w eller w+t på 

arbeidskraften. Hva vil du anbefale? 

  

Oppgave 3 

Det utføres en nyttekostnadsanalyse av et prosjekt som skal benytte en mengde x av en 

vare. Prisen på x-varen er p=q+t der q er prisen til x-vareprodusenten mottar, mens t er 

en Pigou-skatt som er pålagt på grunn av en negativ miljøeffekt (ekstern virkning).                                                                                                                          

Drøft hvilken pris på x-varen det bør regnes med i nyttekostnadsanalysen i følgende 

tilfeller: 

i. Bruken av x-varen har samme miljøvirkning i prosjektet som ellers. 

ii. Bruken av x-varen har ingen miljøvirkning i prosjektet. 

iii. Bruken av x-varen har spesielt stor miljøvirkning i prosjektet. 

iv.  

Oppgave 4 

Anta at forbrukerne verdsetter den marginale enheten av et gode til v=100-x der x er 

mengden en kjøper (og vi antar x < 100).  La p betegne prisen på godet. 

a) Hvor mange enheter vil forbrukerne kjøpe når p=40? 

b) Når forbrukerne kjøper x enheter, kan den totale verdsettingen uttrykkes som arealet 

under kurven v=100-x mellom x=0 og x x . Forklar dette. 

c) Hva er verdien for konsumentene ut over hva de betaler (konsumentoverskuddet) 

når prisen er p? 

d) Anta at det skjer en liten endring på én enhet i prisen.  Hva er da endringen i 

konsumentoverskuddet? 

e) Anta at et offentlig prosjekt gir bedre infrastruktur som reduserer kostnaden ved å 

produsere godet og dermed prisen på godet, slik at prisen faller fra 40 til 30. Hva vil du 

anslå nytten av prosjektet til? 

f) I hvilke tilfeller bør en bruke konsumentoverskudd i nytte-kostnadsanalyse? 


