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Oppgave 1 (20%)
a) Gi en verbal og matematisk definisjon av begrepene direkte priselastisitet, krysspriselastisitet og
inntektselastisitet i etterspørselen etter konsumgoder.
b) Definer begrepene normalt gode, mindreverdig gode, nødvendighetsgode og luksusgode.
c) Forklar kort hva vi forstår med begrepene prisvridnings- og inntektseffekt av en økning i prisen på
et konsumgode.
d) Tall fra norske husholdninger viser at elastisiteten i etterspørselen etter matvarer med hensyn på
inntekt er lik 0.3 og at elastisiteten i etterspørselen etter vin med hensyn på inntekt er lik 1.75. Gi en
tolkning av disse inntektselastisitetene. Er matvarer et nødvendighetsgode eller et luksusgode? Er vin
et nødvendighetsgode eller et luksusgode?
e) Tall fra norske husholdninger viser at elastisiteten i etterspørselen etter matvarer med hensyn til
prisen på vin er lik 0.003 og at elastisiteten i etterspørselen etter vin med hensyn til prisen på
matvarer er lik -0.149. Videre utgjør konsum av matvarer 13 % av konsumutgiftene, mens konsum av
vin utgjør 0.9 % av konsumutgiftene. Gi en tolkning av verdien på krysspriselastisitetene og bruk
informasjonen du har fått til å forklare hvorfor de er ulike.

Oppgave 2 (40%)
Et individ har nyttefunksjon 𝑈 = 𝑈(𝑋1 , 𝑋2 ), hvor 𝑋1 og 𝑋2 er mengde konsumert av gode 1 og 2.
Prisen per enhet gode 1 er 𝑝1 og prisen per enhet gode 2 er 𝑝2 . Individet har inntekt 𝑚 til disposisjon
for konsum.
a) Forklar begrepene nyttefunksjon, indifferenskurve, marginal substitusjonsbrøk og budsjettkurve.
b) Sett opp og løs individets nyttemaksimeringsproblem og sett opp generelle uttrykk for
etterspørselen etter gode 1 og gode 2.
La nå 𝑈(𝑋1 , 𝑋2 ) = 𝑋1 𝑋2 , 𝑚 = 200, 𝑝1 = 10 og 𝑝2 = 50.

c) Finn individets etterspørsel etter gode 1 og gode 2 og tilhørende nyttenivå. (Hint: bruk
førsteordensbetingelsene i b))
d) Anta at prisen på gode 1 fordobles. Hvordan påvirker dette etterspørselen etter gode 1 og gode 2?
Hvordan endres individets nyttenivå?
e) Anta nå at myndighetene ønsker å kompensere individet for prisøkningen i d) ved å redusere den
personlige inntektsskatten slik at individets nyttenivå blir som i c) etter prisøkningen. Hvor stor må
kompensasjonen være og hvordan påvirkes etterspørselen etter gode 1 og gode 2?

f) Med utgangspunkt i hva du fant i oppgave c)-e), hvor stor er prisvridningseffekten og hvor stor er
inntektseffekten på etterspørselen etter gode 1 og gode 2 ved en fordobling i prisen på gode 1?
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Oppgave 3 (40%)
� ) = 𝐿0.5 𝐾
� 0.5 , hvor 𝑦 er produsert mengde og 𝐿 er
En bedrift har produktfunksjonen 𝑦 = 𝑓(𝐿, 𝐾
� er mengden av innsatsfaktoren realkapital, og det antas
mengden av innsatsfaktoren arbeidskraft. 𝐾
at kapitalmengden er gitt og ikke kan endres innenfor den perioden vi ser på. 𝑤 er pris per enhet
arbeidskraft og 𝑞 er brukerpris per enhet realkapital. Bedriften er pristaker i faktormarkedene og
produktmarkedet.
a) Vis at kostnadsfunksjonen til bedriften kan skrives som 𝐶(𝑦) =
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b) Definer og finn bedriftens marginalkostnad og total gjennomsnittskostnad. Illustrer
marginalkostnaden og total gjennomsnittskostnad grafisk. Forklar hvorfor marginalkostnaden er
stigende og forklar sammenhengen mellom de to kurvene.
I oppgave c)-d) kan du anta at alle faste kostnader er sunk cost (driftsuavhengige).
c) Sett opp bedriftens profittmaksimeringsproblem og finn et uttrykk for bedriftens tilbud. Skisser og
forklar bedriftens tilbudskurve grafisk.
d) Hvordan påvirkes bedriftens tilbud av endringer i produktpris og faktorpriser?

