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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Utsatt eksamen i: ECON1210 – Forbruker, bedrift og marked 
Postponed exam:  ECON1210 - Consumer behavior, firm behavior and markets 
 
Eksamensdag: Tirsdag 08. august 2006      
Date of exam: Tuesday, August 8, 2006     
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
Time for exam: 09:00 a.m. – 12:00 noon 
 
Oppgavesettet er på  2 sider 
The problem set covers 2 pages   English version on page 2 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
Resources allowed: 
• No resources allowed 
 
 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 
 
 
 

Norsk tekst 
Myndighetene har ofte behov for å kjenne til hvordan økonomisk politikk påvirker 
forbrukernes atferd. Det gjelder for eksempel ved utformingen av skatte- og 
avgiftssystemet, sosialpolitikk og markedsreguleringer av ulike slag. 

A. Forklar hva vi mener med en budsjettbetingelse. Hvordan påvirkes 
budsjettbetingelsen av endringer i budsjettet og én eller flere av prisene? 

B. En konsument har et gitt budsjett som kan brukes til kjøp av to forskjellige varer. 
Konsumenten maksimerer nytten og tar prisene på de to varene for gitt. Forklar hva 
som karakteriserer konsumentens valg. Hvordan ville valget bli endret dersom 

(i) budsjettet var større? 

(ii) en av prisene var høyere? 

(iii) begge prisene var høyere? 



 2 

C. En husholdning forbruker 10.000 enheter av en vare som selges til en pris lik 0,50 
kroner pr. enhet (et eksempel kunne være elektrisk kraft). Sammenlign følgende tre 
ordninger: 

(i) et subsidium på 0,20 kroner pr. enhet av varen 

(ii) et generelt tilskudd på 2.000 kroner 

(iii) et tilbud om å få de første 4.000 enhetene av varen gratis 

Hvilken av disse ordningene ville konsumenten foretrekke? 

 

English text 
Government authorities often need to know how economic policies affect the 
behaviour of consumers. This is true, for example, for the design of the tax system, 
social welfare and market regulations of different sorts. 

A. Explain what we mean by a budget constraint. How is the budget constraint 
affected by changes in the budget and one or more of the prices? 

B. A consumer has a given budget which may be spent on the purchase of two 
different goods. The consumer maximises utility and takes prices as given. Explain 
what characterises the consumer’s choice. How would the choice be altered if  

(i) the budget were larger? 

(ii) one of the prices were higher? 

(iii) both prices were higher? 

C. A household consumes 10,000 units of a good that is sold at 0.50 kroner per unit 
(an example could be electric power). Compare the following three schemes: 

(i) a subsidy of 0.20 per unit of the good 

(ii) a general subsidy of 2,000 kroner 

(iii) an offer to receive the first 4.000 units of the good at no cost 

Which of these schemes would the consumer prefer? 
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