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Oppgave 1 Slutsky ligningen 
Anta at en forbruker etterspør to varer i mengder x og y. La I være inntekten som brukes til å kjøpe de 

to varene ,x y og la  og x yp p  være de respektive prisene, og la cx stå for kompensert (Hicks) 

etterspøresel. Et eksempel på en Slutsky-ligning er da følgende.  
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Forklar i ord leddene i denne ligninga og hvilke fortegn som er mulige. Forklar særlig hvorfor y og 

ikke x inngår foran den partiellderiverte i det siste leddet. (Det spørres ikke etter matematisk 

utledning). 

Oppgave 2 Kostnadsfunksjoner 

Anta at en bedrift har produktfunksjon  
0,25 0,5( , )q f l k l k= = +  

der l er arbeidskraft, k er kapital. 

(a) Anta først at kapitalen er gitt 0k k= , og løs bedriftens profittmaksimering når prisene på 

produktet er p og prisen på arbeidskraft er w mens prisen på kapital er v.  

(b) Hva blir bedriftens etterspørsel etter arbeidskraft. 

(c) Finn førsteordensbetingelsene for bedriftens profittmaksimering når både kapital og 

arbeidskraft kan velges fritt.  

(d) Bruk resultatet i (c) til å finne bedriftens etterspørsel etter arbeidskraft og kapital i dette 

tilfellet. 

Løsningen i (c) og (d) forutsetter at førsteordensbetingelsene faktisk karakteriserer en optimal løsning. 

Andreordensbetingelser diskuteres i S&N side 50-51. Legg særlig merke til betingelsen (2.98). 

(e) Vis at løsningen i (c) tilfresstiller andreordensbetingelsene.  

 

 

 



Oppgave 3 Produsentoverskudd 

En bedrift er prisfast kvantumstilpasser, d.v.s. at den tar prisene som gitt og velger kvantum 

for å maksimere profitten. Bedriften har kostnadsfunksjon   
2( ) 0.5 ,C q q=  

der q er produsert kvantum.  

(a) Hva er bedriftens tilbudsfunksjon?  

(b) Hva blir bedriftens produsentoverskudd dersom produktprisen er 5? 

(c) Er produsentoverskudd og profitt det samme?  

 

 

Oppgave 4-5 
Snyder og Nicholson: 
Kap 9 oppgaver: 8 (Eulers teorem står på s. 56 i boka),  
Kap 10, oppgaver 2 og 6  
 


