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Mikroøkonomisk Analyse – Eksamen 

 

Oppgave 1 

a) 

Dersom U1/p1 = U2/p2 kan vi tolke betingelsen som at nytte-pris forholdene er like 

hverandre. Hvis vi skriver om betingelsen som vist nedenfor i figur 1 får vi 

«tangeringsbetingelsen». Dette forteller oss at nyttefunksjonen vil tangere budsjettkurven der 

individets nytte er maksimert. I dette punktet er helningen av nytte funksjonen som er den 

marginale substitusjonsbrøken lik det relative prisforholdet. 

 𝑀𝑆𝐵 = −
𝑑𝑥2

𝑑𝑥1
=

𝑈1(𝑥1,𝑥2)

𝑈2(𝑥1,𝑥2)
=

𝑝1

𝑝2
 

  

Figur 1 

 

Grafisk: 

 Figur 2 
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Nytte funksjonen uttrykker et individs nytte for et eller mer goder, det viser preferanser til 

kun et individ og kan ikke sammenliknes mellom andre individer. Nytte maksimering 

innebærer at individet velger en kombinasjon av godene som gjør at MSB er lik de relative 

prisene, og at det følger kravet til budsjettbetingelsen som forteller at hele inntekten, m, blir 

brukt opp, dette er illustrert i figur 2. Med fire forutsetninger for konsumentens 

nyttefunksjon; 1- komplette preferanser (at alle godekombinasjonene kan rangeres, men det 

viser ikke hvor mye mer nytte konsumenten får), 2- transitivitet (hvis en kombinasjon 

foretrekkes over en annen, som igjen foretrekkes foran en annen så foretrekkes den første 

over begge), 3- ikke-metning (konsumenten får høyere nytte av mer av et gode) og 4- 

ordinale preferanser (nyttefunksjonen er en rangering av godekombinasjoner). Nytte 

funksjonen representere indifferenskurven matematisk. Høyere indifferenskurver tilhører 

høyere nyttenivåer. 

 

b) 

Gitt at individet konsumere et konstant forhold av godene x1 og x1 med forholdet 3:1, vil de 

konsumere 3(p1x1)+1(p2x2)=m. Inntekten er gitt som m og fra denne likningen får vi 

budsjettbetingelsen. Den er oppgitt for å forklare at individet vil bruke opp hele inntekten 

sinn, m, på godene x1 og x2. Siden p1 og p2 er gitt kan vi også løse for mulige 

konsummuligheter. Hvis de konsumere 3 x1 og 1 x2 for prisene som er gitt vil de bruke opp 

5kroner av inntekten. I oppgaven står det at forholdet er konstant, så det er mulig å bare 

gange hele likningene med en faktor til å få brukt opp 100kr. Hvis vi ganger det med faktoren 

20, får vi at individet konsumere 20*3=60 enheter gode x1 for 60kr og 20 enheter x2 for 

2*20=40kroner, dette vil bruke opp hele inntekten (40+60=100) og oppfylle 

budsjettbetingelsen. Ved å tegne dette grafisk øverst i figur 3, får vi også vist 

tangeringsbetingelsen som viser at indifferenskurven tangerer budsjettlinjen der individets 

nytte er maksimert på nivået U* der 20 enheter x2 og 60 enheter x1 er konsumert på riktig 

konstant forhold 3:1.  

 

Indifferenskurven viser substitusjons sammenhengen mellom godene, der vi har et konstant 

nyttenivå langs hele kurven. Helningen på indifferenskurven er tallverdien av MSB og er 

avtakende som gir negativ helning og den krummer mot origo. Den er avtakende fordi 

konsumenten må gi opp proporsjonalt mer av det ene godet når den har mye av den andre og 

skal få mer av den første. I dette tilfelle med 2 goder med et konstant forhold vil vi anta at de 
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er komplementar goder, derfor vil vi se en negativ sammenheng mellom pris på x1 og 

etterspørsel av x2. 

 

Ved 30% økning i både priser og inntekt vil der faktisk ikke hende noen grafiske endringer. 

Fordi alle verdiene endrer relativt mye, vil pris forholdet (helningen) være uendret og 

skjærings punktet (m/p) også være uendret. Dette er vist nederst i figur 3 der det er ingen 

endringer i grafer, men regningene nederst viser hvordan alt endres relativt mye. Både 

budsjett og tangerings-betingelsene er oppfylt. 

figur 3 
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c) 

I denne situasjonen der prisen på x1 fordobles fra p1=1kr til p1=2kr, vil vi se en endring i 

budsjett, som vises under i figur 4. Skift fra den originale der skjærings punktene nederst er 

m/p01 til m/p11 i blått. Konsummulighets område har blitt mye mindre siden en økning i pris 

vil ha effekt som svekket kjøpekraft, og derfor vil individet konsumere mindre av både x1 og 

x2.For å kompensere denne pris endrings effekten vil den røde Hick’s kompensasjon, dette 

vil tilrettelegge for individet å nå det originale nyttenivået. Fordi godene er perfekte 

komplementere vil hele effekten være inntekts effekt. 

Fordi individet er kun villig til å konsumere på 3:1 forholdet vil de ikke være villig å 

konsumere mer av gode 2 bare fordi det har blitt relativt billigere med sin svekkete 

kjøpekraft. Derfor er hele effekten tatt opp som inntekt effekt, siden her er det ikke 

substitusjons muligheter og substitusjons effekt =0.  

 

 

figur 4 

 

d) 

For å finne MSB for gode x1 og x2 med den gitte funksjonen, kan man bruke implisitt 

derivasjon for å finne helningen av nyttefunksjonen som er det samme som den negative tall 
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verdien av MSB. Figur 5 viser regningen for å finne MSB. 

 figur 5 

Parameteren a vil fortelle om hvor mye helningen endre seg over mengden av godene 

(avtakende eller økende, hvor mye den krummer mot origo). Derfor vil det fortelle om 

substitusjons forholdet mellom og om i hvilken grad de er komplementer eller substitutter. 
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Oppgave 2 

 

a) 

Marginalprodukt (MP) er hvor mye produksjon øker når produksjonsfaktor innsatsen øker 

med en enhet. MP er positivt og avtakende, som gjenspeiler at ved økt faktorinnsats er en 

mindre og mindre økt produksjon oppnådd jo høyere faktorinnsatsen er. (MP til ressurs v er 

økningen i y etter en enhet økt v.) I oppgaven er bedriften kostnadsminimerende, som vil gi 

tangeringsbetingelsen, TSB=faktorprisforholdet, 
𝑓𝐿

𝑓𝐾
= 𝑤/(𝑞). I tillegg vett vi at MP for 

realkapital er gitt som:  

𝜕𝑦

𝜕𝐾
=
𝜕𝑓(𝐿,𝐾)

𝜕𝐾
= 𝑓𝐾(𝐿, 𝐾) = 15 

 

Vi er også gitt innsatsfaktor prisene og kan derfor sette inn for å regne MP av arbeidskraft.  

Dette er vist i figur 6. Dette gir at fL er 5*15=75 enheter produsert ved å bruke en ekstra 

time arbeidskraft.  

 

figur 6 

 

 

b) 

Den nye produksjonsfunksjonen vil gi oss et konstant skala utbytte, siden eksponentene til 

sammen er lik 1, vil det gi en lineær kurve. økning i produksjonsfaktorer gir like mye økning 

i produksjon, prosentvis, det vil også fortelle om en konstant marginalkostnad. Denne kurven 

er illustrert i figur 7.  
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Figur 7 

 

 

c) 

For å finne etterspørselen av L og K for bedriften som vil minimere kostnadene siden vil man 

løse for L* og K* under kostnadsbetingelsen wL+rK=C(y).  I figur 8 brukes lagrange 

funksjonen for å finne de optimale tilpasningene. Faktoretterspørselene kan skrives som 𝐿∗ =

𝐿(𝑤, 𝑟, 𝑦), 𝐾∗ = 𝐾(𝑤, 𝑟, 𝑦) her viser det seg at etterspørselen L* etter arbeidskraft er 

avhengig av både w, r og y. Figur 9 viser sammenhengen mellom endringene i w, r og y med 

arbeidsetterspørsel. Den negative effekten ved økt w, vil redusere L* siden det er relativt 

dyrere og bedriften vil substituere vekk til mer kapital intensiv produksjon. Den positive 

effekten ved r og L* er på grunn av at hvis prisen av realkapital øker vil bedriften substituere 

mot arbeidskraft og etterspørselen vil derfor øke. Det samme positiv sammenhengen ser vi 

med økt y, produksjon fordi en økning i produksjon vil innebære økt innsatts av 

produksjonsfaktorene. Disse effektene er vist grafisk i figur 10.  
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Figur 8 

 figur 9 
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Figur 10  

 

d) 

Utledning av den langsiktige kostnadskurven, grafisk og langsiktig marginalkostnad og 

gjennomsnittskostnad i figur 11.  

 



SØK1002    Høst 2020    Kandidatnr: 10102 

 

 

  

Figur 11 

 

Siden vi har antatt konstant skalautbytte ser vi at den TGK=MK på langsikt.  

 

 

e) 

Profitten er vist som: 𝜋 = 𝑝𝑦 − 𝐶(𝑦), og en profitt maksimert bedrift vil produsere i MK=p.  
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Som i figur 12.  

 

 

 

 

 

Figur 12 


