
 

       ECON2200 – våren 2008 

        Oppgaver til seminaruke 9, 28.4 – 2.5.   

 

Oppgave 1 
La g(x,t) være en funksjon av to variabler.  

a) Bruk differensialer til gi et uttrykk for endringen i dg som følge av små endringer dx og dt 
i argumentene 

Betrakt nå en monopolist som står overfor en etterspørsel p(x) på prisform, og med faste 
enhetskostnader k+t der t er skatt. 

b) Vis at førsteordensbetingelsen kan skrives på formen g(x,t)=0 

Anta nå at andreordensbetingelsen er tilfredsstilt og at ligningen g(x,t)=0, har en løsning for de 
skattene vi ser på. Anta videre at myndighetene endrer skattene med dt, og at bedriften svarer på 
dette med å endre sitt kvantum med dx for fortsatt å maksimere profitten.  

c) Når dt og dx settes på denne måten, hva kan du da si om endringen dg? 
d) Bruk svaret på c) til å finne et uttrykk for dx/dt og dπ /dt der π  er profitt. 

Anta at priselastisiteten er konstant. 

e) Hva blir nå andreordensbetingelsen? Er den oppfylt? 
 
 

Oppgave 2 
En konsument med nyttefunksjon u(x,y) endrer konsumet med dx og dy.  
 
a) Bruk differensialer til å utlede et uttrykk for du 
 
Anta at prisen p endres med dp, og inntekten endres med dm og at konsumenten endrer 
tilpassning dx og dy som et svar på dette.  
 
b) Bruk budsjettligningen til å utlede en ligning med dm, dp, dx og dy som ukjente 
 
 



Anta at inntektsendringen er akkurat så stor at konsumenten velger å tilpasse seg på samme 
indifferenskurve som før prisendringen, dvs at at du=0.  
 
c) Vis at for en optimalt tilpasset konsument er da pdx+qdy=0 
d) Bruk resultatene ovenfor til å vise formel (8.1) fra boka på differensialform, dvs at: dm=xdp 

 

Oppgave 3 
 
 
Anta at en bedrift produserer en mengde y ved produktfunksjonen  

0,5 0,5
1 2y x x=  der 1x og 2x er mengdene av to innsatsfaktorer.  

(a) Vis hva som skjer med produktmengden i dette tilfellet dersom en dobler bruken 
av begge innsatsfaktorene?  

La og  være de respektive faktorprisene. Alle kostnader er produksjonsavhengige.  1w 2w

(b) Sett opp uttrykket for produsentens kostnader, kalt c. 

Anta først at 2x  ikke kan endres innenfor den perioden vi ser på, men er gitt lik 4.  

(c) Vis at i dette tilfellet blir kostnadsfunksjonen, dvs c som funksjon av y, lik  
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c w y w= +  

(d) Anta nå at det blir mulig å variere både 1x  og 2x , og utled 
førsteordensbetingelsene for minimering av kostnadene ved gitt produktmengde i 
dette tilfellet.  

 

Anta nå at = =1. 1w 2w

 

(e) Vis hvordan de kostnadsminimerende verdiene av 1x  og 2x  i pkt. (d) avhenger av 
y.  

(f) Vis at kostnadsfunksjonen i dette tilfellet blir c=2y. 



(g) Sammenlign kostnaden produsenten får i punkt (c) med kostnaden i punkt (f) når 
y=4 og = =1, og forklar resultatet.   1w 2w

(h)       Jamfør også grensekostnadene i disse tilfellene.  

  

Oppgave 4 

Anta at i en produksjon brukes innsatsfaktorene kapital i mengde K og arbeidskraft i mengde L. 

Produktmengden er y, som er gitt ved produktfunksjonen y=f(L,K).  

Anta at denne beskrivelsen er relevant for et sykehus, som får en gitt bevilgning, B, og står 

overfor gitte priser på innsatsfaktorene, r på kapital og w på arbeidskraft. Sykehuset er under 

sterkt press for å få ”mest mulig helse ut av hver krone”. 

(a) Oversett dette til et optimaliseringsproblem og utled de tilhørende førsteordensbetingelser.  

For å kartlegge hvor optimalt tilpasset sykehuset faktisk er, foretar det en evaluering av sin 

situasjon og kommer blant annet fram til følgende: Å holde en enhet utstyr (kapital) koster 2 

(f.eks millioner kroner) per år.  Et årsverk arbeidskraft koster sykehuset 1 (f.eks million kroner). 

Sykehusets tilpasning er karakterisert ved at 
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(d) Forklar i ord hva de to uttrykkene betyr. 

(e) Hva er din evaluering av sykehusets tilpasning?  

Anta heretter at 1

2
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⎟=s(k) der k=K/L og  s’(k)>0.  

(f) Forklar i ord hva alle disse matematiske egenskapene ved produksjonsstrukturen betyr.   

Anta at brukerprisen på kapital ligger fast, men at lønna øker over tid.  

(g) Vis ved implisitt derivasjon hvordan faktorforholdet da vil endre seg når tilpasningen hele 

tida skal være kostnadseffektiv.  



Oppgave 5 

La f(x,a)=a. Vi kan betrakte x som en implisitt funksjon av a. 

a) Forklar hvordan vi i prinsippet utleder denne funksjonen, og finn den deriverte av x mhp a.  

La g(r)=F(r,1-r, 1/(1-r)) 

b) Finn et uttrykk for g’(r).  

Oppgave 6 

La ( ) 4 xf x xe−= . Finn eventuelle maksimums- eller minimumspunkter. 
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