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Oppgave 1  

Ta utgangspunkt i lønnsligningen ),( zuF
P

W
e
  og prisligningen 
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W
, der W er lønn P 

er priser mens P
e
 er forventede priser. u er arbeidsledighet og   er bedriftenes prispåslag, 

mens z er andre faktorer. 

 

a) Vis at   ePzuFP ),(1   

 

Vi gjør nå modellen dynamisk ved at vi tenker på prisene ovenfor som prisene 
e

tt PP  og  for i 

år, mens prisen året før 1tP  er gitt. Anta at aktørene i økonomien forventer at prisene er de 

samme som året før. 1

e

t tP P . Inflasjon og forventet inflasjonen er definert som  

1 og 1
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b) Diskuter med utgangspunkt i ligningen over hvilken sammenheng det er mellom 

arbeidsledighet og inflasjon. 

c) Ville det gjort noe forskjell for diskusjonen om aktørene i stedet forventer at 

inflasjonen er den samme som året før?   

 

 

 

Oppgave 2 

Anta at Per konsumerer epler og pærer mengdene x epler og y pærer. Prisene på godene er 

xp og. Pers nyttefunksjon er ( , )u x y  

a) Hva er den økonomiske tolkningen av 
' ( , )

' ( , )

x

y

u x y

u x y
?  

Per dyrker epler, og har igjen X  epler etter høsten. Han kan selge epler til prisen xp  om han 

velger x X eller kjøpe epler til samme pris om x X . I tillegg til eventuell inntekt fra 

eplesalg, har han en inntekt m .  

b) Vis at Pers budsjettbetingelse kan skrives som x y xp x p y m p X    

c) Illustrer i hver sin figur effekten på budsjettbetingelsen av (i) en økning i yp , (ii) en 

økning i xp .   

d) Diskuter med utgangspunkt i figuren om Per blir dårligere stilt om (i) yp  øker, (ii) xp  

øker. 

 

I de neste to deloppgavene skal du anta at 0X  . Anta i tillegg at både epler og pærer er 

normale goder for Per. 

e) Hva mener vi med at godene er normale? Om Anne har andre preferanser enn Per, kan 

vi slutte at godene er normale for Anne også?  

f) Diskuter med utgangspunkt Slutsky-ligningen hvordan en økning i xp  vil påvirke Per 

sitt forbruk av epler. 



Oppgave 3  

En bedrift har variable kostnader 
3/2( ) 2vc y y der y er produsert kvantum. I tillegg tilkommer faste 

driftsavhengige 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.)  
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