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Merk: Det kommer snart en oppgave knyttet til dette settet i Fronter. Denne må besvares 

senest 30 minutt FØR seminaret begynner. Jeg ønsker at dere prøver på oppgaven før 

seminaret derfor premieres alt som ser ut som et ærlig forsøk med 2 poeng som trekkes fra i 

kravet til obligatorisk oppgave. Obligatorisk oppgave blir dermed lettere å bestå.  

 

Oppgave 1 

Om vi tar utgangspunkt i makro produktfunksjonen 3/23/1),( LAKLKFY  ,  

a) Hva blir per capita produktfunksjonen ?)(  kfy  

b) Om veksten i kapitalbeholdningen er på 3% hvor stor vekst i BNP vil det gi? 

c) Om veksten i BNP er på 2,5%, befolkning og arbeidsstyrke konstant og kapitalen 

vokser med 3% som i b); Hvor mye av veksten kan da tilskrives vekst i total 

faktorproduktivitet: A?  

 

Oppgave 2 

Betrakt nyttefunksjonene: 1) yxyxU ),( , 2) ),min(),( yxyxU  , 3) xyyxU ),(  og 4) 

),max(),( yxyxU  .  Hvilke nyttefunksjon passer best for å beskrive preferansene i tilfellene 

nedenfor? 

a) Torstein jobber i Oslo og vil besøke Anne, som bor i nærheten av Drammen, så ofte 

han kan. La x være antall bussreiser til Anne og y antall togreiser. Han finner begge 

transportmidlene like raske og behagelige.  

b) Espen er gal etter Windows PCer og ønsker seg så mange han kan få råd til. Han 

trenger da sett med fysiske deler x og Windows lisenser y. 

c) Petter er glad i gourmetmat x og moteklær y. Han kan ofre litt av det ene om han kan 

få mer av det andre, men hvor mye klær han er villig til å ofre for en fin middag øker 

om a) Han har kjøpt mye klær i det siste, eller b) om han har hatt få fine middager.  

 

 

 



Oppgave 3  

Løs nyttemaksimeringsproblemet  
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Her er )1,0(a  en konstant. Inntekt og begge priser er positive. Du skal benytte Lagranges 

metode til å løse problemet.  

 

Oppgave 4 

Både nyttemaksimum og utgiftsminimum er karakterisert ved betingelsene 
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u xx  . Forklar – uten bruk av matematikk – hva disse betingelsene uttrykker. 

Du skal altså gi en verbal forklaring som skal være forståelig for en familiemedlem, venn eller 

medstudent som ikke har studert økonomi. Prøv dem gjerne på venner/kjente og noter 

eventuelle motforestillinger som kommer opp og ta dem med til seminaret for diskusjon.  

 

Oppgave 5 (Denne kan være utfordrende…) 

Betrakt en bedrift med produktfunksjon ),( LKfy   med konstant skalautbytte. Bedriften 

ønsker å produsere en gitt mengde y på billigst mulig måte, kostnadene ved denne 

produksjonen er derfor  

),( senbibetingelgitt  )min(),,( LKfyrKwLrwyc   

Der w og r er faktorpriser for arbeidskraft og kapital. 

a) Vis at optimal bruk av innsatsfaktorer tilfredsstiller betingelsen 
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 (Hint: dette 

er formelt svært likt kostnadsminimering for konsumenter.) 

 

b) Konstant skalautbytte betyr som kjent at ),(),( LKtftLtKf  . Deriver uttrykket med 

hensyn på K og vis at ),(' tLtKf K er uavhengig av t. Vis tilsvarende for 

marginalproduktiviteten til arbeidskraften.  

 

c) Kombiner a) og b) til å vise at om en bestemt bruk av innstasfaktorer, ),( 00 LK  

minimerer kostnadene for å produserer et kvantum y for gitte faktorpriser, så vil også 

),( 00 tLtK minimere kostnadene ved å produsere ty med de samme faktorprisene.  

 

d) Forklar hvorfor resultatet i c) betyr at kostnadsfunksjonen ),,( rwyc  er lineær i y. 


