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Oppgave 1 Marked 
Mais etterspørres til mat, men kan også brukes til produksjon av biodrivstoff. La 
etterspørselen være gitt ved D(p;α) der p er prisen, og tilbudet være gitt ved S(p;β). Her er 

α,β  parametre du kan bruke i den videre analysen. Anta at 0 og dD dS
d dα β

> .  

a) Tegn opp markedskrysset i en situasjon der mais ikke brukes til biodrivstoff, vis i 
figuren hvordan likevektspris og kvantum endres dersom en så starter produksjon av 
biodrivstoff av mais. 

b) Prøv å gjennomføre en tilsvarende med implisitt derivasjon. Hvordan kan α,β  
parametrene brukes til å beskrive en produksjon av biodrivstoff, og finn ved implisitt 
derivasjon effekten en endring i parametrene har på likevektspris og produksjon. 

c) Etter oppstart av produksjon av biodrivstoff har startet vil en del av omsatt kvantum 
mais gå til produksjon av biodrivstoff. Hva skjer med kvantum mais som brukes til 
mat?    

 

 

Oppgave 2-4 
Snyder og Nicholson: 
Kap 12 oppgaver: 6, 8, 10  
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