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Oppgaver til seminar 7

Oppgave 1 Skatt

a) Se p̊a en bedrift som har kostnadsfunksjonen C(x) = x2 + x. Hvis bedriften er prisfast

kvantumstilpasser (dvs tar prisen for gitt og bestemmer optimalt kvantum), hva blir

bedriftens tilbudskurve?

b) Anta at denne bedriften representerer alle bedriftene i økonomien s̊a totalt tilbud er lik

bedriftens tilbud.

Konsumentene i økonomien har etterspørsel x = 10 − p. Tegn opp tilbuds- og et-

terspørselskurvene og finn prisen som gir likevekt.

c) Finn konsumentoverskuddet, produsentoverskuddet, og samfunnsøkonomisk overskudd.

d) Anta n̊a at bedriftene blir ilagt en skatt p̊a 3 kroner per omsatt enhet. Hvordan p̊avirker

dette bedriftens kostnadsstruktur og hva skjer med tilbudskurven? Hva blir det nye

omsatte kvantumet, og hvilken pris må konsumentene betale?

e) Finn p̊a nytt kosumentoverskuddet, produsentoverskuddet, inntekt til staten og sam-

funnsøkonomisk overskudd. Forklar med ord hvorfor samfunnsøkonmisk overskudd g̊ar

ned.

Oppgave 2 Generell likevekt

Vi ser p̊a en økonomi med to konsumenter, Anne og Bernt, som skal fordele de to godene

kaffe (x) og kake (y) mellom seg. Det finnes total 10 enheter kaffe og 10 enheter kake å

fordele.

a) Illustrer først hvoran en Pareto-optimal fordeling av kaffe og kake mellom Anne og Bernt

kan se ut i en Edgewort-boks.

b) Anta at Anne har nyttefunksjon UA(x, y) = xy2 mens Bernt har nyttefunksjonen UB(x, y) =

x2y. Er det Pareto-optimalt at b̊ade Anne og Bernt f̊ar 5 enheter kake og kaffe hver?

c) Anta de starter med allokeringen (5,5) til hver. Hvilken nytte f̊ar Bernt i dette punktet?

Finn den allokeringen som gjør at Anne f̊ar det best mulig samtidig som Bernt f̊ar det

like bra som i (5,5). Hvilken egenskap har denne allokeringen?

Hint: Bernts kaffekonsum løser likningen 10x3 + 375x − 5000 = 0. Det er ikke s̊a lett å

løse likningen analytisk, men en løsning er x ≈ 6.3866.

d) Bruk en tilsvarende metode for å karakterisere alle de Pareto-optimale allokeringene i

denne bytteøkonomien.

Oppgave 3

Snyder og Nicholson opg 12.9 og 13.1

1


