
Siste forelesning, 26/11, bruker vi til repetisjon. Vi repeterer ved å løse oppgaver. 

Snakker også litt om hvordan man svarer  - og ikke svarer – på eksamensoppgaver. 

 

Oppgaver: 

OBS: Ta med en utskrift av eksamensoppgavene fra V08, H08, V09,H09 og V10   

 
Noen småspørsmål: 

  
A. Forklar kort hva en etterspørselskurve er. Hvilke faktorer kan lede til skift i etterspørselen 

etter en konsumvare? 
 
 
B. En bedrift produserer i et marked med fulkommen konkurranse. Den bruker èn innsatsfaktor til åp 
produsere en vare. Forklar hvordan bedriften bestemmer sitt tilbud av varen og sin etterspørsel etter 
innsatsfaktoren. 
 
C. Og endelig skal vi gjennomgå ” bonusoppgaven”: De ansatte i en bedrift får i utgangspunktet lønn 
W. De blir så enig med eieren om at de skal gå over til ren bonuslønn. Bonusandelen skal settes slik 
at med like mange ansatte skal bonusutbetaling per ansatt bli akkurat lik W. Hva skjer? Dvs hvor 
mange sysselsatte vil bedriften nå velkge og hvilken utbetaling vil de få? 
 
D. Hva menes med ”optimal forurensing”? 
 
E. Forklar hvorfor en skatt på arbeidsinntekt (lønn) leder til ineffektivitet. 
 
F. Forklar virkningen på samfunnsøkonomisk overskudd av (i) en stykkavgift (ii) et stykksubsidium. 
 
G. Hva er problemet med prissamarbeid (kartellvirksomhet) – sett fra et samfunnsøkonomisk 
synspunkt?  
 
H. Tegn opp budsjettlinja til en konsument som har en gitt inntekt y(forbruksutgift) som kan brukes 
på to goder, 1 og 2. Konsumenten står overfor gitte priser og .  

1. Vis og forklar hva som skjer med budsjettlinja dersom (i) prisen på gode 2 øker, (ii) 
konsumenten får en inntektsreduksjon.  

2. Hva kan vi si om hva som skjer med konsumentens forbruk når inntekten går ned?  

3. Hva er en indifferenskurve? 

4. Hva menes med ”marginal rate of substitution”?  

5. Forklar hvorfor konsumentens optimale valg av de to godene er der hvor en indifferenskurve 
tangerer budsjettlinja. 

6. Forklar hva vi mener med inntekts- og substitusjonseffekten ved en prisendring. 

 

I.   Hvorfor kan det være ønskelig med offentlige inngrep i økonomien?  
 
 
 


