
Kryssrettingsoppgave 7 ECON 1500 høsten 2011 
 
Diskusjon: Husk at diskusjonen i denne kryssrettingstimen er knyttet til makrodelen av 
obligatorisk oppgave. Skriv en halvside med ditt utkast til konklusjon til rentemøtet. Dere skal 
så diskutere hverandres forslag i gruppene. 

 
Oppgave 1: Indirekte nytte og omhylningsteoremet 
Vi ser på samme problem som sist: En konsument har nyttefunksjon yxAyxu += ln),( Vi 
antar nå at prisen på vare 2 (y) er 1, 0, ≥yx . Budsjettbetingelsen blir mypx =+ , der p er 
pris på vare 1 og m er inntekt. Budsjettbetingelsen satt inn i nyttefunksjonen gir 

pxmxAu −+= ln . Den maksimale nytten konsumenten kan oppnå gitt p og m, er da 
  pxmxAmpv x −+= lnmax),(  
 

a) Regn ut v(p,m) for tilfellet der Am > .   
b) Regn ut de partiellderiverte til funksjonen v. 
 

Problemet ovenfor innebærer å derivere en funksjon av formen  
  ))(*,(),(max)( rxrfxrfrg x ==  

der )(* rx  er løsningen på maksimeringsproblemet. 
 
c) Bruk kjerneregelen for funksjoner av flere variable (se notat , til å derivere det siste 

leddet i ligningen ovenfor med hensyn på r.  

d) Hva kan vi si om ?))(*,(
=

∂
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x
rxrf  som en nødvendige betingelsen for at )(* rx  skal 

være en løsning på problemet? (I økonomi blir denne kalt førsteordensbetingelsen.)  
e) Kombiner svarene på c og d til å vise at  
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f) Hvordan kunne du brukt resultatet i e) til å svare på spørsmål b) uten først å gjøre a)? 
 
Oppgave 2: Konsumentoverskudd 
Vi lar her nyttefunksjonen være omtrent som i oppgave 1, bare at ln x blir erstattet med noe 
mer generelt. Nytten er altså yxUyxu += )(),( , der vi i tillegg antar at 0)0( =U , og at 

0)('' <xU . Vi gjør samme antagelser om priser som i oppgave 1 og ved innsetting får vi da at 
pxmxUu −+= )( , og i tilegg antar vi at inntekten er stor nok til at konsumenten konsumerer 

begge varer. 
a) Finn nødvendig betingelse (førsteordens) for nyttemaksimeringen. 
b) Dersom konsumenten kjøper akkurat x enheter, vi at han er villig til å betale U'(x) for 

den siste enheten. 
 
Vi ser nå på et tilfelle med et diskret gode, altså hvor x må være et heltall.  

c) Vis at konsumenten vil velge x=0, dersom prisen er tilstrekkelig høy, p>U(1), og at 
konsumenten er villig til å kjøpe en enhet dersom p=U(1). Denne prisen som er den 
høyeste konsumenten er villig til å betale kalles betalingsvilligheten, og vi lar P(1) 
(=U(1))  betegne betalingsvilligheten for den første enheten 

d) Vis at betalingsvilligheten for den andre enheten er P(2) =U(2)-U(1) 
e) Vis at om konsumenten kjøper x enheter så kan nytten skrives som
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