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1

Løsning: x = 5 og p = 5.

2

Likevekt kan forklares p̊a flere m̊ater. Enten ved at tilbudt mengde er like etter-
spurt mengde, eller ved at ingen krefter trekker i retning av å endre pris og/eller
mengde. Pluss for dem som tegner og viser for eksempel for lav pris og/eller for
høy pris.

3

Her spørres etter de viktigste trekkene. Det vurderer jeg som tilstrekkelig mange
deltakere til at ingen enkelt kan p̊avirke prisen (prisfast kvantumstilpasning for
dem som kjenner det uttrykket), slik at alle er pristakere. Dessuten perfekt
informasjon. Hvis de kan hele regla er det bra, men obs at regla kan variere litt
fra lærebok til lærebok.

4

De skal kunne vise grafisk at pris blir lik grensekostnad ved profittmaksimering,
og kunne tegne den vanlige figuren. Det er vanskelig å forklare hvordan gjen-
nomsnittskostnaden forløper uten matematikk, men de bør kunne vite at prisen
m̊a være større eller lik gjennomsnittskostnaden. Jeg synes ikke det er viktig
om de har med faste kostnader og dekningsbidrag, men pluss for dem som har
dette grundig.

Jeg har brukt notasjon MC for grensekostnad, AC for gjennomsnittskostnad.
I den neste delen bør de kunne tegne to enkelte tilbudskurver og summere

dem horisontalt.

5

Konsumentoverskudd og produsentoverskudd er begge lik 25/2. Det kan tenkes
ulike m̊ater å forklare dem p̊a. For KO: For hver enhet er det en forskjell mellom
hva konsumentene er villige til å betale for den enheten, og hva de faktisk m̊a
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betale. For PO: For hver enhet er det en forskjell mellom hva det koster å
produsere enheten og hva de f̊ar betalt for dem.

Jeg har forklart at etterspørselskurven kan tolkes som marginal betalingsvil-
je, notasjon MBV.

Det viktigste er å vise PO og KO p̊a en figur.

6

Svaret her er ment å skulle skille mellom de brukbare og de gode. Vi er inter-
esserte i disse størrelsene fordi de er mål p̊a effektiviteten i et marked.

7

Dette er ogs̊a et skillende spørsm̊al, og jeg er spent p̊a hva de svarer. Læreboka
forklarer at FK er interessant som referanse for å vurdere andre markedsformer,
selv om rendyrket FK er sjelden i praksis.

8

Samfunnsøkonomisk grensekostnad blir n̊a lik x+2. Optimal pris og kvantum
blir p = 6 og x = 4. Effektivitetstap lik 1. (2/2). Ikke alle vil greie regningen,
det viktigste er at de viser den riktige stygge trekanten.

9

Avgift lik 2 kroner selvfølgelig; bør kunne vises grafisk. Men direkte regulering
og tvungen rensing kan ogs̊a være aktuelle.

10

Ramse: Stordriftsfordeler, kollektive goder, assymmetrisk informasjon., i tillegg
til eksterne virkninger av andre typer enn i spørsm̊al 8.

Til slutt:

De m̊a greie 1, 2, 3 (noenlunde) og litt p̊a 4 for å st̊a.
Spørsm̊alene teller noenlunde likt.
En A m̊a ha gode svar p̊a de vanskelige spørsmålene. Oppgaven som helhet

er teknisk lett, og alt det spørres om er sentralt pensum. En C bør kunne svare
litt p̊a alt, A og B bør ha grundige svar og vise forst̊aelse.
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