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Oppgave 1 

En monopolist selger en vare i et marked hvor etterspørselen er D(p)=10-p. Monopolisten har faste 

enhetskostnader. Varen kan videreselges så monopolisten må ta samme pris fra alle kunder. 

a) Hva blir monopolprisen og omsatt kvantum? 

b) Finn konsumentoverskudd, produsentoverskudd og effektivitetstap. 

Anta at etterspørselen endres til D(p)=20-2p. 

c) Hva blir nå monopolprisen og omsatt kvantum? 

Anta til slutt at etterspørselen er D(p)=20 p
-2 

d) Hva blir nå monopolprisen og omsatt kvantum? 

 

Oppgave 2 

En monopolist selger en vare i to markeder marked hvor etterspørselen er D1(p)=10-p, og D2(p)=20-

2p. Monopolisten har faste enhetskostnader. Anta monopolisten må ta samme pris fra alle kunder i 

samme marked, men kan ha ulik pris i de to markedene. 

a) Hva blir monopolprisen og omsatt kvantum? 

b) Vil løsningen over være en optimal tilpasning også om varen kan sendes fra ett marked til et 

annet for en fast kostnad lik 1 (om svaret er nei, skal du ikke finne nytt optimum). 

 

Oppgave 3 

En konsument har nyttefunksjon ( , ) ( )u x y v x y  der v er voksende og konkav. Prisene på x og y 

godene er henholdsvis p og 1, og inntekten er m. Anta '(0)v p  og at m er stor nok til å sikre positivt 

konsum av begge varer.  

a) Finn en ligning som karakteriserer Marshall-etterspørselen etter vare x. (Hint: I dette tilfellet 

er innsetting mye enklere en Lagranges metode.) 

b) Vis at «inntektseffekten» i Slutskyligningen for 
x

p




, er lik 0. 

La ( )v x x . 

c) Finn et eksplisitt uttrykk for Marshall-etterspørselen. 

d) Uten å regne, hva blir Hicks-etterspørselen etter x om det gitte nyttenivået er tilstrekkelig 

høyt? 



 

 

 


