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Øvrig informasjon:

• Denne øvelsesoppgaven er obligatorisk.

• Denne oppgaven vil IKKE bli gitt en tellende karakter. En eventuell karakter er
kun veiledende.

• Du m̊a benytte en ferdig trykket forside som du finner p̊a
http://www.oekonomi.uio.no/info/EMNER/Forside obl nor.doc

• Det er viktig at øvelsesoppgaven blir levert innen fristen (se over). Oppgaver
levert etter fristen vil ikke bli rettet.∗)

• Alle øvelsesoppgaver m̊a leveres p̊a innleveringsstedet som er angitt over. Du m̊a
ikke levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller ved e-post. Dersom du
ønsker å levere inn oppgaven før innleveringsfristen, bes du kontakte instituttets
ekspedisjonskontor i 12. etasje.

• Dersom øvelsesoppgaven ikke blir godkjent, vil du f̊a en ny mulighet ved at du f̊ar
en ny oppgave som skal leveres med en svært kort frist. Dersom heller ikke dette
forsøket lykkes, vil du ikke f̊a anledning til å avlegge eksamen i dette emnet. Du
vil da bli trukket fra eksamen, slik at det ikke vil bli et tellende forsøk.

∗) Dersom en student mener at han eller hun har en god grunn for ikke å levere oppgaven
innen fristen (for eksempel pga. sykdom) bør han/hun diskutere saken med emnelærer,
og søke om utsettelse. Normalt vil utsettelse kun bli innvilget dersom det er en doku-
mentert grunn (for eksempel legeerklæring).

Oppgaver

1 En bedrift er prisfast kvantumstilpasser. Prisen per solgte enhet er 1000, og kost-
nadsfunksjonen er C(x) = 0.01x3 − 3x2 +1108x+960, der x er antall produserte
og solgte enheter.

(a) Finn profittfunksjonen, π(x), x ≥ 0.

(b) Profittfunksjonen har to stasjonære punkter. Hvilket av dem maksimerer
profitten? Gi begrunnelse.

(c) Skisser grafen til profittfunksjonen i grove trekk. Hvor er vendepunket? Gi
en økonomisk tolkning av dette punktet.

2 Likningen f ′(T ) = rf(T ), der f er en gitt deriverbar funksjon, definerer T som
en deriverbar funksjon av r. Finn et uttrykk for dT/dr.



3 (a) Bedriften Kokosbollespesialisten produserer og selger Kokosboller (x) og
Pikekyss (y). Ved salg av x tonn kokosboller oppn̊ar bedriften en pris

p = 48 − 2x

pr. tonn kokosboller, og ved salg av y tonn pikekyss er prisen pr. tonn lik

q = 36 − y.

Kostnadene ved å produsere og selge henholdsvis x og y tonn av de to varene
er gitt ved

C(x, y) = 2x2 + 4xy + y2

Finn bedriftens profittfunksjon.

(b) Finn det eneste paret (x∗, y∗) av verdier for x og y som kan løse problemet
å maksimere bedriftens profitt. P̊avis at dette paret virkelig maksimerer
profitten.

(c) Anta at produksjonen medfører store forurensningsutslipp (av kokosnøtt-
skall), og at myndighetene av denne grunn begrenser total produksjon til 5
tonn til sammen av de to varene, dvs. x + y = 5. Hvilke verdier av x og y
vil n̊a maksimere profitten?

4 En monopolist st̊ar overfor en etterspørselsfunksjon som kan uttrykkes som p(y)
der p(y) er prisen n̊ar etterspurt kvantum er y. Videre har monopolet en konstant
produksjonskostnad, k, per enhet som produseres.

(a) La π betegne profitten og sett opp uttrykket for denne.

(b) Utled første- og andreordensbetingelsen for profittmaksimum.

(c) Bruk implisitt derivasjon av førsteordensbetingelsen til å finne hvordan mo-
nopolistens valg av kvantum p̊avirkes dersom produksjonskostnaden, k, øker.

(d) Finn ogs̊a virkningen p̊a prisen. Se spesielt p̊a det tilfellet at priselastisiteten
er konstant.

(e) Vis ved derivasjon hva som blir virkningen av kostnadsøkningen p̊a profitten.

5 Anta at bedriften Monoprof har monopol p̊a godet det selger i hjemlandet sitt,
men m̊a finne seg i å være prisfast kvantumstilpasser p̊a verdensmarkedet. La
verdensmarkedsprisen være gitt lik pu. La yh være kvantum solgt i hjemlandet
med tilhørende pris ph(yh) , og la yu være kvantum solgt i utlandet til prisen pu.
La kostnadsfunksjonen være gitt ved c(yh + yu).

(a) Sett opp uttrykket for bedriftens profitt.

(b) Utled førsteordensbetingelsene for Monoprofs profittmaksimering.

(c) Gi økonomiske tolkninger av betingelsene.

(d) I hjemlandet møter Monoprof en etterspørsel med konstant priselastisitet
lik −2. Hvilken pris i forhold til verdensmarkedsprisen vil Monoprof ta i
hjemlandet?


