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1 Monopol

Pensum: SN Kap 14 fram til SECOND-DEGREE... s. 465 og un-
ntatt: "A formal treatment of quality", (p 459). (466-471 er altså
ikke pensum).
Vi har tidligere sett at om en en bedrift har kostnadsfunksjon C(q) og tar

prisen p på produktet den produserer for gitt så vil den velge q for p maksimere
pro�tten,

pq � C(q):
Vi fant at førsteordensbetingelsen for et maksimum er da

p = C 0(q) =MC(q):

Hva mener vi med at bedriften tar prisen for gitt? En alternativ er tilfellet
der bedriften er monopolist, dvs den eneste som selger denne varen. Bedriften
kan da fritt bestemme prisen selv, den trenger ikke bekymre seg om at andre
selger varen billigere om den skulle sette prisen for høyt.
Hvilken pris vil nå bedriften sette. Om bedriften setter en pris lik p vil

bedriften maksimalt kunne selge q = D(p) enheter, der D(p) er etterspørselen.
Alternativt, om bedriften vil selge et kvantum q kan den maksimalt sette prisen
så høyt at D(p) = q, denne prisen kaller vi P (q) og funksjonen P er da den
inverse av etterspørselsfunksjonen

D(P (q)) = q

Bedriftens maksimeringsproblem blir nå

max
q
P (q)q � C(q)

Det viser seg hensiktsmessig å innføre R(q) = P (q)q som er salgsinntektene til
bedriften. FOB blir np

P 0(q)q + P (q) = R0(q) = C 0(q)

Bedriften velger ikke lenger et kvantum der pris er lik marginalkostnad, men
der marginalinntekten er lik marginalkostnaden.
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Oppgave 1 Dersom P (q) = 1
q hva blir da marginalinntekten?

1. Marginalinntekten blir 1
q

2. Marginalinntekten blir 1
q �

1
q2

3. Marginalinntekten blir 0

Betingelsen ovenfor kan omskrive som

P 0(q)q

P
=
C 0(q)� P (q)

P (q)

Videre, siden P og D er inverse funskjoner:

P 0(q)q

P
=

q

pD0(p)
=

1

D0(p)pq
= � 1

eQ;P

der
eQ;P = �D0(p)

p

q

er etterspørselselastisiteten. Dette betyr

C 0(q)� P (q)
P (q)

=
1

eQ;P

C 0(q) = p(1� 1

eQ;P
)

Oppgave 2 Hva er etterspørselselastisiteten i tilfellet P (q) = 1
q?

1. Den er 1

2. Den er 0

3. Den er -1

1.1 Prisdiskriminering

Oppgave 3 Tenk deg at du er en monopolist og har 100 enheter av et produkt
du kan selge, det koster ingenting å lage dem. Du har også 100 potensielle
kunder. Du vet at kunde i er villig til å betale 110 � i, for i = 1; 2; :::; 100 og
du kan selg til ulik pris til hver av kundene. Hvilken pris skal du ta fra kunde i
dersom du skal maksimere pro�tten?

1. Det beste er å ta pris lik 0 siden marginalkostnaden er null

2. Det beste er å ta pris lik 110� i, siden det er det høyeste han vil betale

3. Det beste er å ta pris lik 55 som gir grenseinntekt = 0 (dvs lik mar-
ginalkostnad).
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2 Arbeidsmarkedet

Pensum: Kapittel 16 fram til WAGE VARIATION. (Resten av kapit-
telet er ikke pensum).
En arbeidstaker som har timelønn w og jobber l timer vil ha en inntekt lik

I = wl. For inntekten kan han kjøpe ett gode c til pris p, så budsjettbetingelsen
blir da den enkle pc = wl. Konsumenten har også et tidsbudsjett, og den tiden
han ikke jobber er fritid. Fritiden blir da

h = T � l eller l = T � h

Om vi setter dette inn i budsjettlingningen får vi

pc = w(T � h) som kan skrives pc+ wh = wT

I tillegg til konsum c ønsker konsumenten fritid, så nyttefunksjonen er U(c; h)
og nyttemaksimeringsproblemet er

maxU(c; h)

under bibetingelsen pc+ wh = wT

Bortsett fra at symbolene er litt forskjellige, så er dette likt den konsument-
teorien vi har sett tidligere. En viktig forskjell er høyresiden av budsjett-
betingelsen som er wT mens den tidligere var en gitt inntekt I.
La oss først se på hvordan dette ville ha vært om problemet var

maxU(c; h) under bibetingelsen pc+ wh = I

Da vil dette gi oss en helt standard etterspørselsefunksjoner, spesielt er etter-
spørselen etter fritid

h(p; w; I)

Og vi husker at om fritid er et normalt gode kan det ikke være Gi¤en gode, dvs:

@h(p; w; I)

@w
< 0

Men i vårt tilfelle er inntekten avhengig av w, og da blir etterspørselen etter
fritid h(p; w;wT ) og derfor blir

dh

dw
=
@h(p; w; I)

@w
+
@h(p; w; I)

@I
T

Om fritid er et normalt gode så vet vi at @h(p;w;I)@I > 0:

Oppgave 4 Vi har ovenfor sett på fortegnet til begge de to leddene som inngår
i dhdw . Hva predikerer denne teorien om utviklingen i fritid ettersom lønnsnivået
øker. Med 2,5% reallønnsvekst i året vil lønna være doblet i løpet av knappe 30
år. Hva skulle vi da vente om arbeidstid og fritid etter denne teorien?
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1. Med dobbelt lønn kan vi ha det like godt om vi jobber halv tid, så derfor
vil fritida øke.

2. Med dobbelt lønn taper vi dobbelt så mye for hver time vi tar fri, så derfor
vil vi jobbe mer

3. Begge argumentenene ovenfor gjelder, men de drar i ulik retning. Totalen
er uklar.

3 Generell likevekt

Til slutt litt motivasjon om generell likevekt. det er ingen oppgaver til denne
delen.
I den enkleste modellen for markedet ser vi på tilbudet og etterspørselen

etter én bestemt vare. Dette kaller vi partiell likevekt - partiell fordi vi ser
bare på en liten del av økonomien. Men det er mange grunner til at ulike slike
partielle markeder henger sammen:
Fra konsumentteorien vet vi at etterpsørselen etter vare x kan skrive som

x(px; py; I), med andre ord, etterspørselen etter x avhenger også av prisen på
vare y. Vi burde da strengt tatt se på markedet for begge varene på samme tid,
siden de henger sammen. Når vi i konsumentteorien så på bare to varer var det
også en forenkling, i virkeligheten er det millioner ulike varer. Også på produk-
sjonssiden knyttes de ulike markedene sammen. For å produsere en vare trenger
bedrifter innsatsfaktorer, og prisene på innsatsfaktorer bestemmer kostnaden og
dermed tilbudskurven for den varen vi ser på i den partielle modellen.
I mange sammenhenger gjør vi en liten feil ved å se på partielle likevekter

(det ligger utenfor rammene av kurset å presisere den påstanden nermere). Men
som en liten advarsel skal vi se på tilfellet der sammenknytning av markder kan
ha stor betydtning. Vi skal se et forenklet eksempel:
For mesteparten av den oljen som �nnes er produksjonskostnadene små,

men den har en høy pris fordi det er begrensede forekomster. Vi skal gjøre det
enkelt og anta at det �nnes en gitt mengde olje som det erhelt gratis å hente
opp. Et viktig problemer er når en henter opp oljen, men vi skal igjen gjøre en
forenkling og tenke som om alt foregår på ett tidspunkt. Det er altså et gitt
tilbud av olje So som er helt uavhengig av oljeprisen. Situasjonen er illustrert i
�guren nedenfor, der vi vi ser at en nedgang i etterspørselen etter olje fører til
en fall i prisen, men ikke til en endring i kvantum.

4



0 1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

5

6

7

Kvantum

p

Olje kan brukes til to formål - bensin og oljekraftverk. Siden både ra�nerier
og krafverk trenger kapital, så vil marginalkostnadene ved å produsere bensin
eller kraft være stigende, så vi får en stigende tilbudskurve i begge markeder.
Men den største kostnaden er knyttet til prisen på olje. For å redusere utslippene
av CO2 fra bilbruk subsidierer myndighetene utvikling av el-biler. El-bilene
fører til en nedgang i etterspørselen etter bensin, som illustrert i �guren under,
der den stiplede linjen er etterspørselen etter bensin etter at el-bilen har blitt
vanlig til persontransport. Den partielle analysen tilsier at vi har en sterk
nedgang i bensinpris og ikke minst kvantum og dermed i utslippene av CO2.
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Men vi vet fra før at en nedgang i etterspørselen etter olje ikke fører til
redusert kvantum bare redusert pris. Hvordan kan det henge sammen. Svaret
er at redusert etterspørsel etter bensin vil redusere prisen på olje, som vil gjøre
det mer lønnsomt å prosudere varmekraft av olje. Det vil redusere prisen på
elektrisk kraft og dermed etterspørselen etter kraft, som igjen gir økt forbruk
av olje til kraftproduskjon. Vi må altså se på markedet for bensin, el-kraft og
olje under ett for å få en riktigere analyse.
Når en partiell analyse ignorerer e¤ekten på andre markeder, kan vi da stole

på konklusjonen om e¤ektiviteten av markeder? Den partielle analysen sier
at markedslikevekten maksimerer det totale samfunnsøkonomiske overskuddet
(produsent + konsumentoverskudd). Det �nnes tilsvarende resultat når vi ser
på alle markeder under ett, men vi skal bare se en svært enkel versjon av det,
som vi så vidt begynte på sist uke.
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