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Oppgave 1 

Betrakt en økonomi der vi har N forbrukere av en vare, der 𝑐𝑗 er forbruker j’s forbruk av 

varen. Forbruker j’s etterspørsel etter varen er avledet fra en nyttefunksjon 𝑈𝑗(𝑐𝑗) = 𝐴𝑐𝑗 −
1

2𝑎
𝑐𝑗
2. 

Hver forbruker kjøper varen til gitt pris p og vil velge forbruket slik at 𝑈𝑗(𝑐𝑗) − 𝑝𝑐𝑗 

maksimeres.  

 

1. Utled forbruker j’s etterspørsel etter varen som en funksjon av prisen. Hva er den 

høyeste prisen forenlig med positiv etterspørsel?  

2. Anta at alle forbrukerne har like preferanser, med 𝑐(𝑝) = 𝑐𝑗(𝑝) for 𝑗 = 1,2… ,𝑁. Vis 

at samlet etterspørsel etter varen kan skrives som 𝐶𝐸(𝑝) = 𝑁𝑐(𝑝), når alle kjøpere 

stilles overfor samme pris. 

 

Anta at det også er M hjemmeprodusenter av denne varen i økonomien. En typisk 

produsent, produsent i, produserer et kvantum 𝑥𝑖 av varen, med en kostnadsfunksjon 

𝐵𝑖(𝑥𝑖) =
𝑥𝑖
2

2𝑏
, og maksimerer overskuddet til gitt pris; dvs. produsenten maksimerer 

{𝑝𝑥𝑖 −𝐵𝑖(𝑥𝑖)}.  

 

3. Utled produsent i’s tilbud av varen, 𝑥𝑖(𝑝), som funksjon av prisen.  

4. Utled også samlet markedstilbud av varen når vi antar at alle produsentene er like: 

Bestem likevektsprisen og vis hvordan denne avhenger av antall markedsdeltakere.  

 

Anta nå at varen kan handles på et internasjonalt marked til en pris q som er 50% lavere 

enn den likevektsprisen du skal ha funnet i punkt 4.  

5. Vis hvordan innenlandske produsenter og konsumenter påvirkes av denne 

endringen, og bestem importert kvantum.  



6. Hva vil skje om den internasjonale prisen stiger til et nivå over hva du fant under 

punkt 4?  
 

(Oppgave fra Jon Vislie, 2015) 

 

Oppgave 2 

Anta at n etterspørrere i et marked har etterspørselsfunksjonen Ap
 og m etterspørrere har 

etterspørselsfunksjonen Bp der , , ,A B   er gitte parameterer. Finn uttrykk for markedets 

etterspørselsfunksjon, dens prisderiverte og markedets etterspørselselastisitet.  

Oppgave 3  

Betrakt en partiell markedsmodell der q er produsentprisen, p er pris til etterspørrer, og t er en 

skattesats. Prisen p er gitt ved p=(1+t)q. Tilbudsfunksjonen er S(q) og etterspørelsfunksjonen er 

D(p). Finn virkningen av økning i t på p, q og omsatt kvantum i markedslikevekt.   

 


