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Econ 3610/4610, Høst 2018

Deloppgavene har forskjellig vanskelighetsgrad. Oppgave 1 og 2 (aktørenes tilpas-

ning i markedet) er helt elementære, kun tolkningen av betingelsene til kjøttprodusenten

er nytt i dette kurset. Oppgave 3 og 4 (samfunnsplanleggerens problem og tolkning

av optimumsbetingelser) er ogs̊a grunnleggende, men her er vi over i kjernen i

dette kurset. Oppgave 5 (markedsløsning lik realløsning) er noe mer krevende, det

samme er oppgave 6 og 7 (tokning av eksternalitet). Oppgave 8 og 9 (optimal avgift

og alternativ avgift) vil trolig være for krevende for en god del studenter. Oppgave

10 og 11 (investeringsinsentiver) vil forh̊apentligvis bidra til å skille ut de sterkeste

kandidatene.

For å best̊a eksamen (E eller bedre) bør kandidaten vise god forst̊aelse i 1 og 2, i

tillegg til å vise i hvert fall delvis forst̊aelse i b̊ade 3 og 4, eller tilsvarende i andre

deler av besvarelsen.

En god besvarelse av oppgave 1-5, sammen med i hvert fall delvis forst̊aelse av

oppgave 6-8 m̊a vurderes tilstrekkelig for å oppn̊a karakteren C.

For beste karakter (A) m̊a studenten vise god forst̊aelse i alle oppgavene, og besva-

relsen som helhet kan ikke ha noen store svakheter.
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1.

Bedriften løser følgende problem:

max
n2,v

p2H(n2, v)− wn2 − p1v

som løses ved betingelsene oppgitt i oppgaven.

Betingelsene forteller at verdien av marginalproduktet til henholdsvis arbeidskraft

og dyrefôr skal være lik prisen p̊a innsatsfaktoren (kostnaden ved økt bruk).

2.

Konsumenten løser følgende problem:

max
c1,c2

U(c1, c2) gitt p1c1 + p2c2 = R

der R er konsumentens inntekt. Dette gir tilpasningsbetingelsen:

∂U

∂c1
∂U

∂c2

=
p1
p2

Produsenten av vegetarproduktet løser følgende problem:

max
n1

p1F (n1)− wn1

som gir tilpasningsbetingelsen:

p1F
′(n1) = w
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3.

Samfunnsplanleggerens problem er følgende:

max
n1,n2,x1,x2,v,c1,c2

U(c1, c2) gitt (1)− (5)

Avveningene samfunnsplanleggeren må gjøre er for det første hvordan arbeids-

kraften skal fordeles mellom produksjon av kjøtt og vegetarprodukt, og for det

andre hvordan mengden som produseres av vegetarproduktet skal fordeles mellom

kjøttproduksjon og konsum.

4.

Betingelsene (∗) og (∗∗) følger ved å løse maksimeringsproblemet.

Det er mange m̊ater å gi tilfredsstillende tolkning av det økonomiske innholdet i

betingelsene. For full uttelling m̊a studentene tydelig vise at de forst̊ar hva hvert

ledd i betingelsene representerer og hva betingelsene som helhet forteller.

Den første betingelsene bestemmer hvordan arbeidskraften skal allokeres. Den må

allokeres slik at den kaster like mye av seg p̊a marginen – i form av nytte til kon-

sumenten – i begge anvendelser. Det oppn̊as ved å fordele den slik at marginal

transformasjonsbrøk (MTB, høyresiden av betingelse (∗) ) er lik marginal substi-

tusjonsbrøk (MSB, venstresiden). Det innebærer at antall enheter av kjøttprodukt

konsumenten er villig til å avgi for å øke konsumet av vegetarproduktet marginalt

(MSB) m̊a være lik det antall enheter produksjonen av kjøtt må reduseres med

dersom produksjonen av vegetarproduktet skal økes marginalt (MTB) ved å tilføre

mer arbeidskraft.

Den andre betingelsen avgjør hvordan vegetarprouktet skal allokeres. Ogs̊a her

må allokeringen være slik at avkastningen blir den samme i begge anvendelser p̊a

marginen. Det innebærer at den siste enheten som brukes som fôr i produksjonen

av kjøttproduktet gir en økning i produksjonen som tilsvarer den kompensasjonen

konsumenten må ha av kjøttproduktet for å være villig til å avgi én enhet av
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vegetarproduktet i konsumet.

5.

Det følger fra konsumentens tilpasningsbetingelse og den siste av kjøttprodusentens

betingelser at:

∂U

∂c1
∂U

∂c2

=
p1
p2

=
∂H

∂v

Videre følger det fra vegetarprodusentens tilpasningsbetingelse sammen med den

første av kjøttprodusentens betingelser at:

∂U

∂c1
∂U

∂c2

=

∂H

∂n2

F ′(n1)
=

w

p2
w

p1

=
p1
p2

Dermed er det vist at betingelsene for effektiv allokering er tilfredsstilt i markeds-

likevekten.

Dette kan forklares ved å vise til at de (relative) prisene reflekterer verdi av alle

ressurser i alternative anvendelser.

6.

Den nye betingelsen (∗ ∗ ∗) angir n̊a – gitt den eksterne virkningen – den effekti-

ve allokeringen av vegetarproduktet. P̊a venstresiden forteller konsumentens MSB

hvor stor verdi vegetarproduktet har p̊a for konsumenten (p̊a marginen), målt ved

hvor mange enheter av kjøttproduktet konsumenten maksimalt er villig til å gi fra

seg for én enhet av vegetarproduktet. P̊a høyresiden har vi verdien vegetarpro-

duktet har p̊a marginen n̊ar det brukes som dyrefôr. Denne verdien er todelt. Det

første leddet p̊a høyre side angir (som før) verdien i form av økt kjøttproduksjon.

Det andre leddet – som er negativt – angir kostnaden ved bruk av dyrefôr gjennom
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den negative eksterne virkningen, målt ved hvor mange enheter av kjøttproduktet

konsumenten må kompenseres med dersom den eksterne virkningen Z øker med

én enhet, ganget med økningen i Z n̊ar én enhet ekstra vegetarprodukt brukes som

fôr.

Den samfunnsøkonomiske marginalverdien ved bruk av vegetarproduktet som dyrefôr

er alts̊a lavere enn før. For at betingelsene fortsatt skal holde må da ogs̊a konsu-

mentens av verdi av å konsumere vegetarproduktet p̊a marginen være lavere, det

innebærer at allokeringen må vris i retning av mer bruk av vegetarprodukt i kon-

sum og mindre i kjøttproduksjonen.

7.

Her vil en kunne svare p̊a oppgaven b̊ade med og uten bruk av matematiske uttrykk

i forklaringen. Det essensielle er om studenten viser forst̊aelse for hva som g̊ar

galt i markedet.

Produsenten av kjøttproduktet st̊ar ikke overfor kostnader ved bruk av dyrefôr

som reflekterer nyttetapet produsenten p̊afører konsumenten. Derfor tar ikke pro-

dusenten hensyn til dette nyttetapet og bruker for mye dyrefôr i produksjonen.

I markedet allokeres dermed for mye av vegetarproduktet til denne anvendelsen.

Dette vil ogs̊a p̊avirke allokeringen av arbeidskraft uten at retningen er åpenbar.

8.

Med en avgift p̊a t kroner pr enhet p̊a bruk av vegetarproduktet som dyrefôr vil

kjøttprodusentens problem se slik ut.

max
n2,v

p2H(n2, v)− wn2 − (p1 + t)v

Den første av produsentens tilpasningsbetingelser blir den samme som før, men

den andre endres til:

∂H

∂v
=
p1 + t

p2
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For at den optimale allokeringen skal realiseres i markedslikevekten må avgiften

settes slik at:

∂U

∂c1
∂U

∂c2

=
∂H

∂v
+

∂U

∂Z
∂U

∂c2

g′(v)⇔ p1
p2

=
p1 + t

p2
+

∂U

∂Z
∂U

∂c2

g′(v) (∗) (∗ ∗ ∗)

For å oppn̊a dette m̊a da avgiften (målt i enheter av kjøttproduktet) settes til:

t

p2
= −

∂U

∂Z
∂U

∂c2

g′(v) > 0

som jo reflekterer den eksterne virkningen bruk av dyrefôr p̊afører konsumenten,

p̊a marginen.

9.

En avgift p̊a produksjon av kjøttproduktet vil redusere bruken av dyrefôr i økono-

mien og dermed redusere den eksterne virkningen. Allokeringen av vegetarproduk-

tet vil alts̊a slik sett være nærmere den effektive allokeringen. Betingelse (∗∗∗) kan i

prinsippet tilfredsstilles ved bruk av en slik avgift. En slik avgift vil imidlertid ogs̊a

gjøre det mindre lønnsomt å bruke arbeidskraft i produksjonen av kjøttproduktet,

og dermed vil betingelse (∗) ikke være tilfredsstilt i markedsløsningen om avgif-

ten τ innføres. Dermed kan en slik avgift alene ikke gi en effektiv allokering av

ressursene i økonomien.

Her bør studentene vise at de forst̊ar hvilken vridning den alternative avgiften vil

føre til og at en ikke kan oppn̊a det samme som med avgift direkte p̊a bruk av

dyrefôr. Om dette vises ved verbal argumentasjon eller ved bruk av modellen er

underordnet.

10.
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En innføring av avgift p̊a bruk av dyrefôr vil redusere bruken av det skadelige

dyrefôret og dermed øke marginalproduktiviteten for dyrefôr i produksjonen av

kjøtt. Dette gjør at produsentene vil være villige til å betale mer for et alterntivt

fôr som ikke p̊avirker konsumenten negativt og dermed heller ikke er avgiftsbelagt.

Dermed vil innføring av denne avgiften gi sterkere insentiver til å utvikle alternativt

dyrefôr.

11.

En innføring av avgift p̊a produksjon av kjøtt vil gjøre kjøttproduksjonen som

helhet mindre lønnsom og det vil redusere etterspørselen etter b̊ade dyrefôr og

arbeidskraft fra kjøttprodusentene. Dette vil ogs̊a gjelde for et evt. nytt dyrefôr.

Dermed vil en slik avgift redusere insentivene til å utvikle slikt nytt fôr.

I de to siste deloppgavene m̊a det kreves at studentene forst̊ar effektene p̊a inven-

steringsinsentivene for å gi uttelling. Hvordan effektene forklares er opp til hver

enkelt.
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