
Oppgave 1 

 To bedrifter, A og B, forurenser. Tabellen nedenfor viser utslippene. 
 Tonn forurensing Marginale rensekostnader 

( tusen kroner, per tonn)  
A 230  5 
B 120 2 

a) Myndighetene pålegger hver bedrift å ikke slippe ut mer enn 100 tonn hver. Hva er 
kostnadene ved denne utslippsreduksjonen 

b) Hva blir kostnadene dersom bedriftene isteden får utslippstillatelser på 100 tonn hver, 
men kan handle seg imellom med utslippstillatelser. Hvor mye vil de to bedriftene nå 
ende opp med å rense? 

 

Oppgave 2 

Forklar hva vi mener med «dødvektstap» ved skatt (deadweight loss). 

Er dette et argument mot å bruke avgifter som virkemiddel i miljøpolitikken? 

Oppgave 3  

Forklar hva samfunnsøkonomisk overskudd er. Vis og forklar at dette er større i 
markedslikevekt enn for et kvantum som er mindre enn likevekts-kvantumet. Forklar hvorfor 
en subsidie til produsentene reduserer samfunnsøkonomisk overskudd selv om det øker både 
produsent- og konsumentoverskuddet 

Oppgave 4 

Konkurransemyndighetene vil noen ganger nekte bedrifter å slå seg sammen fordi dette vil gi 
dem stor markedsmakt. Hva er den samfunnsøkonomiske begrunnelsen for å begrense 
bedrifters markedsmakt?  

Oppgave 5 

TV-sendinger fra fotballkamper er et ikke-rivaliserende gode. Forklar hva dette betyr.  

Det er mulig å ekskludere noen fra å se kampene – ved å sende på kanaler som krever betaling. 
Forklar hvorfor dette kan lede til en markedsløsning som ikke er optimal. Hva er galt med 
markedsløsningen? 

Burde myndighetene kreve at alle fotballkamper skulle sendes gratis? Begrunn svaret 



 

 

Oppgave 6 

To bedrifter (bedrift A og bedrift B) konkurrerer i et marked kjennetegnet av Bertrand-
konkurranse (priskonkurranse). Anta at bedriftene kun kan velge to ulike priser på varen: høy 
pris eller lav pris. Begge setter prisen samtidig. Dersom begge bedriftene holder en høy pris 
på varen, så vil begge få en profitt på 1 million hver. Dersom begge holder en lav pris, så vil 
begge få en profitt på 0,5 million hver. Dersom èn av bedriftene holder en høy pris, mens den 
andre holder en lav pris, så vil den som holder en høy pris få 0 i profitt, mens den som holder 
en lav pris få 1,5 millioner i profitt. 

a) Sett opp en spillmatrise som viser profitten til bedrift A og B for ulike utfall.  
b) Forklar hva vi mener med en Nash-likevekt. Hva er Nashlikevekten(e) i spillet over?  
c) Forklar hva vi mener med en Pareto-optimal allokering. Er Nashlikevekten(e) i spillet 

over Pareto-optimal(e)?  
 


