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SEMINARPROGRAM  ECON  3610/4610;  HØSTEN  2008   
   

Dersom ikke annet er oppgitt, er oppgavene hentet fra Strøm & Vislie ”Effektivitet, 

 fordeling  og  økonomisk  politikk”.    

Det  er  5  seminarer;  se  emnesiden  for  tid  og  sted.  Seminarene  starter  i  uke  36, 

 i  alt  10  ganger.   

   

Uke  36:  Oppgave  1, a) – f);  kap.  1 (s.  63  –  65  i  SS/JV).    

Uke  37:  Oppgave  2;  kap.  2  (s.  114  –  115  i  SS/JV)   

Uke  38:  Oppgave  3;  kap.  2  (s.  115  –  116  i  SS/JV)   

Uke  39:  Oppgave  4;  kap.  2  (s.  116  –  117  i  SS/JV)   

Uke  40:  Obligatorisk  oppgave  –  ingen  seminar   

Uke  41:  Oppgave  3;  kap.  3  (s.  154  –  156  i  SS/JV)   

Uke  42:  Se egen oversikt nedenfor   

Uke  43:  Gjennomgang av semesteroppgave  

Uke  44:  Se egen oversikt nedenfor 

Uke  45: Se egen oversikt nedenfor 

Uke  46: Se oppgaver på følgende lenke:  

http://folk.uio.no/karineny/ECON3610/2008/Oppg-uke46.pdf 

 

   

http://folk.uio.no/karineny/ECON3610/2008/Oppg-uke46.pdf


   

Oppgaver til uke 42, seminar i ECON3610/4610, høst 2008 

Oppgave 1 

Betrakt følgende sammenhenger for produksjonen i en økonomi:  

(1) x1=F(N1) F’>0, F’’<0  (Produksjon av vare 1)  

(2) x2=G(N2)  G’>0, G’’<0  (Produksjon av vare 2)  

(3) N1 + N2 = N Gitt tilgang på arbeidskraft  

der xi= produksjon av vare i, Ni= bruk av arbeidskraft i sektor i.  

Anta at begge varer produseres. Anta videre at produsenten av vare 1 er monopolist på 

varemarkedet, mens produsenten(e) av vare 2 tar markedsprisen på vare 2, P2, for gitt. Begge 

typer produsenter tar markedslønna w for gitt. Produsenten av vare 2 oppfatter prisen på vare 1 

som gitt, men står overfor følgende sammenheng mellom pris og produsert kvantum for vare 1:  

(4)   P1 = a – 2bx1 

der a og b er strengt positive konstanter.  

a) Vis at produsentene vil tilpasse seg slik at P1/P2 ≠ G’/F’. 

b) Anta nå at vare 2 også produseres av en monopolist. Monopolisten tar w og P1 for gitt, men 

antar at prisen på vare 2 avhenger av produsert mengde på følgende måte:  

(5)   P2 = α – 2βx2 

der α og β er strengt positive konstanter.  

Er det nå mulig at produsentene vil tilpasse seg slik at vi får P1/P2 = G’/F’? Gi resultatet ditt en 

økonomisk begrunnelse.   

Oppgave 2 

Oppgave 3 a) – d), kapittel 4.4, (s. 246 i Strøm og Vislie). 



Oppgaver til uke 44, seminar i ECON3610/4610, høst 2008 
 

Oppgave 1 

a) Forklar, med egne ord, hva en ekstern effekt er. 

b) Anta at bedrift A produserer konvolutter ved hjelp av arbeidskraft og en spesiell type papir. 

Papiret produseres spesielt for produsent A av en annen bedrift, B. Produktet fra bedrift B vil derfor 

inngå som innsatsfaktor i produktfunksjonen til bedrift A. Er dette et eksempel på en ekstern effekt? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Oppgave 2  

Oppgave 2,  kap.  4.2,   s.  194  –  195  i  Strøm og Vislie. 

 

Oppgaver til uke 45, seminar i ECON3610/4610, høst 2008 

Oppgave 1 

a) Hva er definisjonen på et perfekt fellesgode? Gi et eksempel. 

b) Følgende er eksempler på ikke perfekte fellesgoder: En kino, fiskeressursen i en (uregulert) innsjø, 

en vei med kø, et TV-program. Forklar hvorfor hver av disse ikke er et perfekt fellesgode.   

Oppgave 2  

Oppgave  1,  kap.  4.3  (s.  220  –  221)  i  Strøm og Vislie. 

 


