
Ny obligatorisk oppgave ECON 1500.
(Valgfritt for de som har fått godkjent)

April 18, 2012

Oppgaven besvares i Fronter (logg inn med UiO-brukernavn og
passord på fronter.uio.no.) Innleveringsfrist onsdag 25. april.
Alle kan besvare oppgaven men for de som ikke �kk bestått i første

obligatoriske oppgave så er kravet minst 3 riktige på denne oppgaven.
Om du bare gjetter er forventet score 1,33 poeng. For deg som ikke har bestått
ordinær obligatorisk oppgave betyr 2 poeng eller færre poeng at du ikke får gå
opp til eksamen, så tenk deg om før du svarer. Du får bare èn mulighet til å
besvare oppgavene

Oppgave 1 En bedrift har kostnader C(x) = 6+x2 ved produksjon av et kvan-
tum x, der x2 er variable kostnader mens 6 er faste produksjonsuavhengige
kostnader ("sunk cost"). Hva er marginal og gjennomsnittkostnader?

1. Marginalkostnaden erMC(x) = 2xmens gjennomsnittkostnaden er AC =
6 + x

2. Marginalkostnaden er MC(x) = 6
x + 2x mens gjennomsnittkostnaden er

AC = 6 + 2x

3. Marginalkostnaden erMC(x) = 2xmens gjennomsnittkostnaden er AC =
6
x + x

4. Marginalkostnaden er MC(x) = 6 + 2x mens gjennomsnittkostnaden er
AC = 6 + x

Oppgave 2 Anta at bedriftens kostnadsforhold er som i oppgaven ovenfor (Opp-
gave 2). Om prisen på produktet er 2, hva er bedriftens tilbud, og hvorfor?

1. Bedriftens tilbud er x = 1 fordi da er pris lik marginalkostnad og selv
om gjennomsnittskostnadene da er høyere enn prisen, er gjennomsnittlige
produksjonsavhengige kostnader er alltid lavere enn marginalkostnaden.

2. Bedriftens tilbud er x = 0 fordi et kvantum der pris lik marginalkostnad
ville gitt negativ pro�tt.
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3. Bedriftens tilbud er x = 1 fordi da er pris lik marginalkostnad og og
bedriften har positiv pro�tt.

Oppgave 3 I Slutskyligningen nedenfor er en av variablene erstattet med "?".
Her står ci for etterspørselen etter vare i, mens pj er prisen på vare j, m er
inntekten og chi er kompensert (Hicks) etterspørsel etter vare i:Hvilken variabel
mangler, og hva er intuisjonen for at det er akkurat denne variabelen som skal
stå her.

@ci
@pj

=
@chi
@pj

�? @ci
@m

1. Variabelen er ? = cj og intuisjonen er at størrelsen av inntektse¤ekten
avhenger av hvor mye konsumenten bruker av den varen som blir dyrere.

2. Variabelen er ? = pj og intuisjonen er at størrelsen av inntektse¤ekten
avhenger av hva prisen i utgangspunktet er på den varen som blir dyrere.

3. Variabelen er ? = ci og intuisjonen er at det er tross alt endringen i et-
terspørselen etter vare i ligningen sier noe om, og da er størrelsen på sub-
stitusjonse¤ekten avhengig av hvor mye vi konsumerer av nettopp denne
varen.

4. Variabelen er ? = pi og intuisjonen er at størrelsen av substitusjonse¤ek-
ten avhenger av hva prisen i utgangspunktet er på den varen vi studerer
etterspørselen etter.

Oppgave 4 En bedrift med produksjonsfunksjon x = f(n; k) minimerer kost-
nadene gitt kvantum når faktorprisene er hhv w og q. Løsningen på kost-
nadsminimeringsproblemet er da

f 0n(n; k)

w
=
f 0k(n; k)

q

Men hva er tolkningen av uttrykket

f 0n(n; k)

w
?

1. Det er arbeidskraftens marginalproduktivitet.

2. Det sier hvor mye mer produksjon bedriften hadde fått av å bruke en krone
mer til å kjøpe arbeidskraft.

3. Det er lønnskostnadene knyttet til å produsere en enhet mer.

4. Det er marginalkostnaden knyttet til å ansette et arbeider til.

Oppgave 5 Betrakt utgiftsminimerinsproblemet

min px+ qy under bibetingelsen xy2 = u

Hva blir Lagrangefunksjonen i dette tilfellet og hvilken ligning karakteriserer
stasjonærpunktene til Lagrangefunksjonen?
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1. Lagrangefunksjonen er

L(x; y) = px+ qy � �(xy2 � u)

og stasjonærpunktene er karakterisert ved

� =
p

2xy
=
q

y2

2. Lagrangefunksjonen er

L(x; y) = xy2 � u� �(px+ qy)

og stasjonærpunktene er karakterisert ved

� =
p

2xy
=
q

y2

3. Lagrangefunksjonen er

L(x; y) = px+ qy � �(xy2 � u)

og stasjonærpunktene er karakterisert ved

� =
p

y2
=

q

2xy

4. Lagrangefunksjonen er

L(x; y) = xy2 � u� �(px+ qy)

og stasjonærpunktene er karakterisert ved

� =
p

y2
=

q

2xy
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