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Oppgave 1 Marginakostnad, gjennomsnittskostnad og likevekt  
En bedrift har variable kostnader 3/2( ) 2vc y y= der y er produsert kvantum. I tillegg tilkommer faste 
drifsavhengige kostnader F=8. De driftsavhengige kostnadene påløper bare dersom y>0.  

a) Regn ut gjennomsnittskostnader og marginalkostnader som funksjon av y. 
b) Hvilket kvantum gir de laveste gjennomsnittkostnadene? 
c) Hva blir bedriftens tilbudsfunksjon om bedriften maksimerer profitten og tar produktprisen i 

markedet for gitt. Se spesielt på hvilke priser som gjør det optimalt for bedriften å ikke 
produsere. 

Anta at etterspørselen i markedet er ( ) 300 /D p p= , og at det er ti identiske bedrifter i markedet 
med kostnadsfunksjoner som ovenfor. Bedriftene maksimerer profitten og tar prisene for gitt. 

d) Hva blir likevektsprisen? 
e) Tegn tilbud og etterspørsel i samme diagram. Hva blir konsument og produsentoverskudd? 

Anta nå at etterspørselen er ( ) 120 /D p p= .  

f) Hva blir likevektsprisen i dette tilfellet? (Hint: Selv om bedriftene er identiske vil de velge 
ulikt kvantum i  optimum.)  

 
 Oppgave 2  
Anta at et monopol står overfor en etterspørselsfunksjon for et gode som kan skrives på formen 

bayp +−=  , der p er pris, y er det kvantum som etterspørres, og a>0 og b>0 er gitte parametrer. 
Monopolet har til disposisjon en gitt mengde av godet (med holdbarhet begrenset til den perioden 

vi ser på), som kan selges eller kasseres. Den gitte mengden er lik b
a

.  

a) Uttrykk monopolets inntekt, r, som funksjon av y.  

b) Hvordan vil monopolet tilpasse seg for å maksimere sin inntekt? (dvs. hvor mye vil 
monopolet selge og til hvilken pris?)  

c) Hva ville skje med tilpasningen dersom den gitte mengden bare var lik 
4
b
a

?  

 
d) Hvordan vil du vurdere den samfunnsøkonomiske ressursbruken i de to tilfellene?  

 
 



Oppgave 3  
Anta at et monopol selger et kvantum y til pris p. Monopolet har kostnadsfunksjonen c(y) og står 
overfor etterspørselsfunksjonen D(p). Monopolet antas å maksimere profitten 

))(()()( pDcppDp −=π  
 

a) Utled et uttrykk for )(' pπ  
b) Forklar det økonomiske innholdet i hvert ledd i uttrykket. 
c) Hva er førsteordensbetingelsen for maksimum av profitten? 

  
Anta at ppD 2100)( −= . 

d) Beregn priselastisiteten som funksjon av p. 
e) I hvilket intervall for p kan det tenkes at et profittmaksimerende monopol vil sette prisen? 

Begrunn svaret.  
 
Anta nå også at c(y)=ky der k er en positiv konstant.  

e) Vis hvordan prisen p avhenger av k, og regn ut dp/dk.  
f) Forklar i ord den økonomiske innsikten fra punkt e. 
g) Finn dkd /π . 

 


