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ECON 3610/4610 – Veiledning til oppgaver seminaruke 45  

Oppgave 1. 

Svar a: Et naturlig eksempel er veier med en gitt standard; jo bedre denne er, 

jo mindre blir køene og lavere tidskostnadene for både næringsliv og 

husholdninger. 

 

Svar b: Modellen har 8 variable og 6 likninger; det er 2 frihetsgrader som kan 

utnyttes til å treffe valg slik at husholdningenes velferd maksimeres, gitt de 

realøkonomiske sammenhengene, slik som maksimeringsproblemet er 

formulert. 

 

Svar c: Venstre side i (7) er den marginale substitusjonsbrøk og kan tolkes som 

betalingsvilje for en marginal enhet av vare 1, målt i enheter av vare 2; dvs. 

hvor mye av vare 2 husholdningene er villig til å gi opp mot å få en marginal 

enhet av vare 1 uten at nyttenivået går ned, og når nivået på det kollektive 

godet er holdt fast. Høyre side i (7) er den marginale alternativkostnaden til 

vare 1, målt i enheter av vare 2, eller det realøkonomiske bytteforholdet. 

Denne forteller hvor mange enheter av vare 2 som alternativt kunne ha blitt 

produsert med den timeinnsatsen som kreves for å produsere en marginal 

enhet av vare 1. (Kan illustreres i figurer også.) At den må være oppfylt for en 

effektiv allokering, kan lettest vises ved å anta at den ikke holder. F.eks., hvis 

venstre side er større enn høyre side, vil det antall enheter av vare 2 

husholdningene er villige til å gi avkall på (eller betale) for å få en marginal 

enhet av vare 1, være større enn det realøkonomiske bytteforholdet. Det må 

bety at nyttenivået vil kunne økes om forbruket og produksjonen av vare 1 

øker. Motsatt hvis venstre side er lavere enn høyre side i (7).  

Betingelsen i (8) er noe mer krevende og angir den samfunnsøkonomisk riktige 

avveiningen hva angår omfanget av forsyningen av det kollektive godet. 

Hvert av de to første leddene angir marginal teknisk substitusjonsbrøk mellom 

arbeidskraft og det kollektive godet i hver av de to produksjonsenhetene. 

Hvert av disse bytteforholdene angir hvor mye arbeidskraft som kan spares i 

produksjonen av den enkelte vare per enhets økning i g, uten at produksjonen 

går ned. (Bedre veistandard innebærer at samme mengde transport kan gjøres 

unna på kortere tid og dermed med færre timeverk.) 
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, den marginale substitusjonsbrøk mellom vare 1 og det kollektive 

godet, kan leses som husholdningenes marginale betalingsvilje for det 

kollektive godet i enheter av vare 1; dvs. hvor mye av vare 1 de er villige til å 

gi opp per enhets økning i g, for fastholdt nytte. Leddet 
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nødvendig timeinnsatsbehov per marginale enhet av vare 1, eller det antall 

timer en kan spare ved en marginal reduksjon av konsumet av vare 1. Da 
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 oss hvor mange timer som kan spares ved at 

konsumet av vare 1 kan reduseres når g øker marginalt, uten at nyttenivået går 

ned. Hvis den marginale substitusjonsbrøken, 
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vare 1 per marginale enhet av det g, mens nødvendig timeinnsats per 

marginale enhet av vare 1 er 2, da er det tredje leddet lik 6 timer per marginale 

enhet av g. (Når vi gir opp 3 enheter av vare 1 mot å få en enhet til av det 

kollektive godet, vil det i alt bli frigjort 6 timer.) Venstre side i (8) forteller oss 

dermed hvor mange timer som samlet kan frigjøres per enhets økning i g, uten 

at husholdningene kommer på et lavere nyttenivå. Høyresiden forteller hva 

det marginale timebehovet (kostnaden) er per enhets økning i produksjonen 

av det kollektive godet. Dersom vi har en allokering der venstre side er større 

enn høyre side, vil timebesparelsen overstige det antall timer som kreves for å 

øke g marginalt. (Her forteller 1
( )gh n

 hvor mange timer en må bruke ekstra for å 

øke produksjonen av g-varen med én enhet.) 

 

Oppgave 2.  

Om det er lønnsomt å sette opp konserten, vil en kreve følgende priser: 
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Prisbeslutningen, avledet av hvilken pris som gir størst overskudd, avhenger 

av differansen i betalingsvilje per hode og størrelsen på de to gruppene.  

  

 


