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1 Innledning

I Varian: Intermediate Microeconomics, er teorien i stor grad presentert med
�gurer og verbale diskusjoner. Da vi som økonomer primært er interessert i å
skjønne innholdet i de resultatene vi utleder, mens de matematiske utlednin-
gene har mindre betydning, er dette også den framstillingen dere selv bør legge
størst vekt på å skjønne. Samtidig er matematikk et svært nyttig verktøy som
Varian bruker med stor forsiktighet for ikke å innsnevre leserkretsen for mye.
De matematiske utledningene er derfor spredt og ofte henvist til appendixer, og
altså brukt med forsiktighet.
Hensikten med dette notatet er å gi en mer kompakt matematisk framstilling,

men da uten å gå inn på de tolkningene av resultatene som dere er avhengig
av å kunne til eksamen. For studenter med en solidbakgrunn i matematikk
kan likevel en slik komplementær framstilling kunne være nyttig, men det kan
ikke fungere som en erstatning for Varians lærebok. Gjennomgangen av Varians
lærebok har prioritet på forelesningene, men jeg kan også bruke deler av dette
notatet der jeg �nner det hensiktsmessig.

2 Nyttemaksimering og Marshalletterspørsel.

Vi antar at konsumentene maksimerer nytten gitt budsjettbetingelsen. Med to
varer x1; x2 og tilhørende priser p1; p2 og inntekt m, gir det problemet

v(p1; p2;m) = max
x1;x2

u(x1; x2)under bibetingelsen p1x1 + p2x2 = m

Funksjonen v(p1; p2;m) kalles indirekte nyttefunksjon. For å løse dette prob-
lemet setter vi opp Lagrangefunksjonen

L(x1; x2) = u(x1; x2)� � (p1x1 + p2x2 �m)

Som gir førsteordensbetingelser

u01 � �p1 = 0

u02 � �p2 = 0
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Det gir oss

� =
u01
p1
=
u02
p2

u01
u02

=
p1
p2

Den siste ligningen sier at marginal substitusjonsbrøk MSB (MRS i Varian) er
lik prisforholdet. Vær sikker på at du kan tolke denne betingelsen og forklare
med ord (se Varian).
Løsningen på nyttemaksimeringsproblemet

x�1(p1; p2;m) og x
�
2(p1; p2;m)

kalles Marshalletterspørselen.

3 Utgiftsfunksjoner og Hicksetterspørsel

En annen beskrivelse av konsumentens adferd er at konsumenten prøver å nå et
gitt nyttenivå på billigst mulig måte.

e(p1; p2; �u) = min
x1;x2

p1x1 + p2x2 under bibetingelsen u(x1; x2) = �u

Funksjonen e(p1; p2; u) kalles utgifsfunksjonen. Nå blir Lagrangefunksjonen

L(x1; x2; p1; p2; �u) = p1x1 + p2x2 � � (u(x1; x2)� u)

(Jeg kaller her lagrangemultiplikatoren � og lar � være multiplikatoren for nyt-
temaksimering.) Dette gir førsteordensbetingelser

p1 � �u01 = 0

p2 � �u02 = 0

Det gir oss

1

�
=

u01
p1
=
u02
p2

u01
u02

=
p1
p2

Altså akkurat samme betingelse som før. Løsningen på dette problemet kaller
vi Hicksetterspørsel og skriver det som

xh1 (p1; p2; �u) og x
h
2 (p1; p2; �u)

Her er omhylningsteoremet nyttig. Teoremet er gjengitt i et eget notat som
er lagt ut på kursets hjemmeside. Ved omhylningsteoremet er

@e

@pi
(p1; p2; �u) =

@L
@pi

(xh1 ; x
h
2 ; p1; p2; �u) = x

h
i
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Eller for å fokusere på det essentielle i teoremet:

@e

@pi
= xhi (1)

Med andre ord �nner vi Hicksetterspørselen umiddelbart ved å derivere, om vi
har utgiftsfunksjonen.

4 Slutskyligningen

Denne ligningen viser seg å være svært sentral for å forstå mange resultater i
konsumentteorien. Vær sikker på at du kan bruke den og kan forklare med ord
hva de ulike leddene betyr. Varian har et helt kapittel om dette. Her skal vi se
på hvordan den kan vises matematisk.
Vi så ovenfor at både Marshalletterspørsel og Hicksetterspørsel er karakteris-

ert ved at MSB er lik prisforholdet. Det er fordi begge funksjonene beskriver det
samme, bare at de er ulike i hva de tar for gitt. Marshalletterspørselen er den
naturlige - den tar inntekten for gitt. Hicksetterspørselen er en hjelpefunksjon
hvor vi tenker oss at nyttenivået er gitt. Men dersom inntekten er akkurat
så høy at konsumenten når det gitte nyttenivået �u, så blir etterspørselen den
samme. (se Varian)

x�i (p1; p2;m) = x
h
i (p1; p2; �u) om inntekten er akkurat nok til å nå �u

Hvor stor inntekt trenger da konsumenten? Det er gitt ved utgiftsfunksjonen,
dvs inntekten må være slik at

m = e(p1; p2; �u)

Det gir identiteten

x�i (p1; p2; e(p1; p2; �u)) = x
h
i (p1; p2; �u)

Om vi nå deriverer venstresiden med hensyn på pj får vi

d

dpj
(x�i (p1; p2; e(p1; p2; �u))) =

@x�i
@pj

+
@x�i
@m

@e

@pj

=
@x�i
@pj

+
@x�i
@m

xhj

Her har vi brukt kjerneregelen for funksjoner av �ere variable (se eget notat om
matematiske metoder vi trenger) og vi har brukt ligningen (1) ovenfor.
Vi har altså funnet den deriverte av venstresiden. Når vi deriverer vi hele

ligningen med hensyn på pj blir det da

@x�i
@pj

+
@x�i
@m

xhj =
@xhi
@pj
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Som også kan skrives (husk Hick og Marshall gir samme etterspørsel her)

@x�i
@pj

=
@xhi
@pj

� x�j
@x�i
@m

Dette kaller vi slutskyligningen.
Vær sikker på at du kan tolke og bruke denne når du kommer til eksamen,

tolkninger og implikasjoner er diskutert i Varians bok.

5 Pro�ttmaksimering

Bedriftens pro�ttfunksjon er gitt som

�(p; w1; w2) = max
x1;x2

(pf(x1; x2)� w1x1 � w2x2)

Her er p produktpris, x1; x2 er innstasfaktorer, og w1; w2 er faktorpriser, mens
f(x1; x2) er produktfunksjonen.
Pro�ttmaksimeringen har ikke altid en velde�nert løsning. Særlig gjelder

det dersom det er konstant skalutbytte (Constant returns to scale, se Varian)
som betyr at

f(tx1; tx2) = tf(x1; x2) for alle (x1; x2) og alle t > 0: (2)

For å se problemet som da oppstår, tenk deg at vi har konstant skalautbytte og
at vi �nner et punkt x̂1; x̂2 slik at

pf(x̂1; x̂2)� w1x̂1 � w2x̂2 = �̂ > 0

Nå er det lett å se at tx̂1; tx̂2 gi pro�tt t�̂, og siden vi kan velge t så stor vi
måtte ønske er det ingen grense for hvor høy pro�tten kan. Maksimeringen har
ingen løsning.
Men i noen tilfeller �nnes det en løsning, det er når f er strengt konkav.

(se Tom Lindstrøm sitt notat om optimalisering for en diskusjon av hva det in-
nebærer for funksjoner av �ere variable.) (Da har vi også avtagende skalautbytte
f(tx1; tx2) < tf(x1; x2) for alle (x1; x2) og alle t > 1.) Førsteordensbetingelsene
blir da

pf 01(x
�
1; x

�
2) = w1;

pf 02(x
�
1; x

�
2) = w2:

Hva er tolkningen?
Siden det kan være at maksimeringen ikke har en løsning, så starter vi ofte

først med å �nne de lavest mulige kostnadene som gjør det mulig å produsere
et gitt kvantum. Så kan vi diskutere skala etterpå, altså hvor mye som skal
produseres.
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6 Kostnadsminimering

For en gitt skala y = f(x1; x2) vil bedriften prøve å minimere kostnadene.w1x1+
w2x2

c(w1; w2; y) = min
x1;x2

w1x1 + w2x2 under bibetingelsen f(x1; x2) = y

Merk at dette er formelt helt likt utgiftsfunksjonen til konsumentene. Løsningen
blir helt tilsvarende

f 01
f 02
=
w1
w2

som sier at den tekniske substitusjonsbrøken TSB (TRS hos Varian) skal være
lik faktorprisforholdet. Den samme bruken av omhylningsteoremet gir igjen
samme resultat som for utgiftsfunksjonen.

Theorem 1 (Shepards Lemma) Den deriverte av kostnadsfunksjonen med
hensyn på en faktorpris er tilhørende faktoretterspørsel

@c

@wi
(w1; w2; y) = x

�
i

Dersom vi har konstant skalautbytte så kan vi vise1 at

c(w1; w2; y) = �(w1; w2)y (3)

altså at kostnadsfunksjonen er lineær i y.

1Konstant skalautbytte som gitt ved (2), betyr altså

f(tx1; tx2) = tf(x1; x2)

Vi deriverer ligningen med hensyn på x1

f 01t = tf 01(x1; x2)

f 01(tx1; tx2) = f 01(x1; x2)

Altså er den deriverte uavhengig av t.
Husk så at den billigste måten år produsere et gitt kvantum er der den marginale tekniske

substitusjonsbrøken (MTSB) er lik prisforholdet

f 01(x
�
1; x

�
2)

f 02(x
�
1; x

�
2)
=
w1

w2

Men når de deriverte er uavhengig av skala er også MTSB det:

f 01(tx
�
1; tx

�
2)

f 02(tx
�
1; tx

�
2)
=
f 01(x

�
1; x

�
2)

f 02(x
�
1; x

�
2)
=
w1

w2

Dette betyr at om x�1; x
�
2 er billigste måte å produsere et kvantum y, så er tx�1; tx

�
2 billigste

måte å produsere ty. Men tx�1; tx
�
2 koster akkurat t ganger så mye som x�1; x

�
2. Så

c(w1; w2; ty) = tc(w1; w2; y)

og om vi velger y = 1
c(w1; w2; t) = tc(w1; w2; 1)

Bytter en ut t med y og skriver �(w1; w2) = c(w1; w2; 1) får vi ligningen (3).
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7 Optimal skala

Gitt kostnadsminimeringen kan vi så diskutere optimal skala. Da fokuserer vi
ofte ikke lenger på faktorpriser men skriver kostnadsfunksjonen som c(y). Valget
av optimal skala er da

max
y
py � c(y)

som har førsteordensbetingelse

p = c0(y)

mens vi krever c00(y) > 0 for å ha en entydig løsning. Førsteordensbetingelsen
betyr at bedriften øker skalaen så lenge prisen på en enhent til overstige kost-
nadene, men stopper ved det punktet der sist produserte enhet kostet like mye
å produserer som salgsprisen.
Med konstant skalautbytte er c(w1; w2; y) = �(w1; w2)y. Kostnaden per

enhet �(w1; w2) omtales gjerne som enhetskostnaden. Det er da lett å se at

� =

8<: 1 og y� =1 når p > �(w1; w2)
0 og y� er ubestemt når p = �(w1; w2)
0 og y� = 0 når p < �(w1; w2)

Når prisen overstiger kostnadene vil bedriften produsere uendelig mye og prof-
itten er uendelig; det kan ikke være en likevekt. Når prisen er eksakt lik en-
hetskostnadene blir pro�tten lik 0 uansett hva bedriften gjør, og enhver skala
er pro�ttmaksimerende. Blir prisen mindre enn enhetskosnaden taper bedriften
penger om den produserer en positiv mengde.
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