
Oppgave 1 (10 poeng) Finn den første- og annenderiverte til følgende funksjoner.

Er funksjonen strengt konkav eller konveks i hele sitt definisjonsområde? Hvis

ikke, bestem for hvilke verdier av x den er konveks eller konkav.

a) f(x) = x(x− 1)−1

b) g(x) = (ln x)3

c) h(x) = x3 − 4x2 + 4x

Oppgave 2 (10 poeng) Sant eller usant? Gi en begrunnelse for svaret ditt.

a) (ln a+ ln b− ln c) = (a+ b− c)

b) Dersom f(x) er strengt konkav i hele sitt definisjonsområde, vil f ′(x) alltid avta

når x vokser.

c) En bedrift ønsker å produsere en gitt mengde av en vare, og finner de minimerte

kostnadene gitt ved:

C(w, q, Ȳ ) = wL(w, q, Ȳ ) + qK(w, q, Ȳ )

der L(w, q, Ȳ ), K(w, q, Ȳ ) er optimale valg av henholdsvis arbeidskraft og kapi-

tal, w, q er pris på henholdsvis arbeidskraft og kapital og Ȳ er produksjonsmålet.

Bedriften produserer med tilgjengelig teknologi slik at Ȳ = F (K,L). Påstand: Vi

kan finne den betingede faktoretterspørselen etter arbeidskraft ved å derivere den

minimerte kostnadsfunksjonen med hensyn på lønna.

d) Dersom G(x) = A+x2 vil elastisiteten til G(x) med hensyn på x være uavhengig

av konstanten A fordi den er additiv.
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Oppgave 3 (15 poeng)

a) Løs følgende optimeringsproblem ved hjelp av Lagrange-metoden (du kan fritt

velge om du vil bruke en eller to Lagrange-multiplikatorer):

U∗(R, r) = max
x,y,k
{lnx+ β ln y} gitt at x = R− k og y = (1 + r)k

der β < 1, R > 0, r > 0.

b) Hva blir optimal k∗?

c) Uten å finne verdifunksjonen, hva blir endringen i den maksimerte verdifunksjo-

nen dersom:

• R øker

• r reduseres

d) Finn et uttrykk for verdifunksjonen U∗(R, r). Hva blir dU∗

dR
og −dU∗

dr
?

e) Vis at svaret i c og d er det samme.

Oppgave 4 (5 poeng) Finn y′(x) når y(x) =
√
x
√
x

Oppgave 5 (10 poeng)

a) Finn den lineære approksimasjonen til f(x, y) = (x− y + 1)2 rundt

(x0, y0) = (2, 1).

b) Finn en tilnærming for f(2.01, 0.98) der f er som angitt i a.
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Oppgave 6 (15 poeng) En konsument/arbeidstaker har preferanser over "goder" -

oppfattet som et konsumgode - angitt med c, og fritid F , gitt ved nyttefunksjonen

U(c, F ) = c + θ
√
F , der θ er en positiv konstant. Denne nyttefunksjonen ønskes

maksimert, hensyn tatt til et tidsbudsjett (T = F+N) og et "økonomisk" budsjett

c = wN + S, der T er tilgjengelig tid i den perioden vi betrakter med N som

arbeidstid, der hver tidsenhet betales med w kroner. S er en stønad, målt i kroner.

Så vel stønad S, som lønnssats, w, tas som gitt av konsumenten. (Prisen på

konsumvaren er satt lik 1).

a) Formuler konsumentens maksimeringsproblem ved hjelp av Lagranges metode,

når du setter inn fra tidsbudsjettet i det økonomiske budsjettet.

b) Utled den nyttemaksimerende kombinasjonen av goder og fritid.

c) Angi en betingelse for at konsumenten vil ønske å arbeide.

d) Hvordan påvirkes arbeidstilbudet av henholdsvis:

• Økt lønn

• Høyere stønad

e) Hvordan påvirkes etterspørselen etter c-varen av de samme endringene som i

spørsmål d?

f) Hvordan påvirkes tilpasningen av at θ øker? Angi en tolkning av hva som kan

forårsake en slik økning!

g) Finn et uttrykk for den indirekte nyttefunksjonen og beregn virkningen på denne

av først en marginal økning i S, og deretter en økning i w.

Oppgave 7 (15 poeng) En bedrift har kostnadsfunksjonen C(x) = a + bx2 ved

fremstilling av x enheter av en vare, der a er en anleggsbetinget, driftsuavhengig

fast kostnad.

a) Utled gjennomsnitts- og grensekostnad.
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Bedriften har som mål å maksimere overskuddet når den opptrer som prisfast

kvantumstilpasser i markedet for x-varen som selges til pris p per enhet.

b) Hva er betingelsen for at bedriften vil være i drift?

c) Gitt at drift er lønnsomt, bestem da det kvantum som maksimerer profitten.

d) Hva er bedriftens tilbudsfunksjon og hvordan varierer tilbudt kvantum med

produktprisen?

Anta at bedriften nå kan opptre som monopolist i ferdigvaremarkedet og at den

står overfor en etterspørselsfunksjon D(p) = p−
1
ε , der ε er en positiv konstant.

e) Utled førsteordensbetingelsen for monopolistens profittmaksimeringsproblem.

f) Hvilket krav må stilles til størrelsen på ε for at kvantum i foregående punkt

maksimerer profitten? Forklar i ord hva dette kravet betyr.

Oppgave 8 (10 poeng) Vi skal betrakte boligmarkedet i en by som et frikonkur-

ransemarked der tilbudet av identiske boliger på kort sikt er gitt, mens etter-

spørselen er gitt ved etterspørselsfunksjonen D(p;α) der p er prisen, mens α er en

parameter som fanger opp andre faktorer enn pris som betyr noe for etterspørselen.

(Vi antar at Dp := ∂D
∂p
< 0.) Anta at myndighetene oppfatter boligprisutviklingen

som uheldig og vil av den grunn begrense etterspørselen ved økte egenkapitalkrav

til kjøper.

a) Forklar hvordan et slikt krav kan bringes inn i modellen og forklar, både formelt

og i ord, hva som kan skje med markedslikevekten.

Sett at boligtilbudet på lang sikt er en stigende funksjon av prisen.

b) Hvordan kan markedslikevekten på lang sikt bli påvirket av det strengere

egenkapitalkravet i punkt a?
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Oppgave 9 (10 poeng) En bedrift produserer en vare i mengde x med en produkt-

funksjon f(n), der n angir bruken av arbeidstimer. Du skal anta at f har følgende

egenskaper: f(0) = 0, f ′(n) > 0, f ′′(n) < 0. Bedriften selger x-varen til en gitt

pris p og opptrer også som prisfast kvantumstilpasser i arbeidsmarkedet der hver

time koster w.

a) Forklar hva de oppgitte betingelsene på produktfunksjonen betyr.

b) Gjør rede for bedriftens tilpasning når målet er å maksimere profitten.

c) Utled bedriftens tilbudsfunksjon for ferdigvaren og etterspørselsfunksjon for

arbeidstimer. Vis ved derivasjon hvordan tilbudet av ferdigvaren og bruken av

arbeidsinnsats påvirkes henholdsvis av:

• En økning i produktprisen

• En økning i timelønna

• En proporsjonal økning i de to prisene

d) Hvordan påvirkes bedriftens tilpasning av at bedriften blir pålagt å betale en

stykkavgift på t kroner per enhet solgt av ferdigvaren? Hva skjer om avgiften øker?

e) Vis til slutt hvordan bedriftens tilpasning vil kunne bli påvirket av at det innføres

en skatt på profitten med 100τ%, der 0 < τ < 1.
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