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Oppgave 1: Produktfunksjoner og profitt 
En produktfunksjon  
 1 2( , )y f x x=  
sier hvor mye en bedrift produserer gitt bruken av innsatsfaktorer 1 2,x x . Vi sier at det er 
konstant skalautbytte (constant returns to scale) i produksjonen dersom  
 1 2 1 2( , ) ( , )f tx tx tf x x=  
For alle t>0 og alle kombinasjoner av innstasfaktorer.  
a) For hvilke verdier av parametrene a,b>0 har produktfunksjonen 1 2 1 2( , ) a bf x x x x=

konstant skalautbytte.  
b) I tilfellet 1 2( , ) (1,1)x x = , hvor mye mer av innsatsfaktor 2 trengs for om vi skal 

opprettholde produksjonen når bedriften redusere bruken av innsatsfaktor 1 med 0,001 
enheter. (Dette avhenger av det som kalles Marginal Teknisk Substitusjonsbrøk 
(Technical Rate of Substitution, Varian 18.8)) 

La nå a+b=1, og anta at prisen på produktet er p, mens prisene på innsatsfaktorene er 1 2,w w .  
c) Vis at dersom det finnes en 1 2( , )x x   slik at profitten er strengt positiv  
 1 2 1 1 2 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) 0pf x x w x w xπ = − + >  

så vil 1 2(10 ,10 )x x   gi profitt ˆ10π .  Hvor stor kan profitten bli? (Se Varian 19.10) 

d) Diskusjon: I en spørreundersøkelse blant bedriftseiere og daglige ledere er det få som sier 
at de er opptatt av å maksimere profitten. Viser det at modellen er gal som en beskrivelse 
av bedriftens adferd? 

 
Oppgave 2: Likevekt og Skatt 
La tilbudet av et gode være gitt som ( ) 10T p p=  . Etterspørselen etter det samme godet er 

( ) 150 5E p p= − .  
a) Hva er likevektsprisen (prisen som gjør at tilbud er like etterspørsel, Varian 16.2) 
b) Hva blir konsument og produsentoverskuddet? (Varian kap 14-1.6+14.9) 

Anta nå at myndighetene innfører en avgift t=6, på varen, så konsumentene står overfor en 
pris p med etterspørsel ( ) 150 5E p p= −  Produsentene står overfor en pris q=p-t=p-6, og 
tilbudet blir tilsvarende ( ) 10T q q= .  

c) Hva blir nå prisene p,q som gir likevekt, altså at tilbud er lik etterspørsel. (Varian 
16.6) 

d) Hvor mange enheter blir omsatt? Hva blir skatteinntektene, konsumentoverskuddet og 
produsentoverskuddet.  

e) Blir summen av de tre større enn det totale overskuddet i b)? (Varian 16.8) 
f) Diskusjon:  Oppgaven ovenfor diskuterer hvordan skatter påvirker det totale 

overskuddet. Hvilke andre forhold mener du er viktig for å bestemme nivået på skatter 
og avgifter? 

 
 
 


