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The problem set covers  2 pages   English version on page 2 
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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. 
 
Econ 1210 
 
Vekting : 
Oppgave 1: 75% 
Oppgave 2: 25% 
 
Oppgave 1 
 
Vi ser på et marked med fullkommen konkurranse.  
(a) Hvilke betingelser må være oppfylt for at vi skal ha fullkommen konkurranse? 
(b) Forklar kort hva tilbuds- og etterspørselskurven i markedet uttrykker.  
(c) Forklar hva som menes med likevekt i markedet og vis likevekten i en figur. 
(d) Hva kan gi opphav til endringer i tilbudskurven?  
(e) Hva kan gi opphav til endringer i etterspørselskurven? 
Myndighetene ønsker at forbrukerne skal betale en lavere pris for varen og vurderer å gi 
tilbyderne subsidier på s kroner per enhet som selges. 
(f) Vis hvilke virkninger slike subsidier har i markedet, for eksempel ved hjelp av en figur. 
(g) Hvordan påvirkes svaret i (f) av at tilbudskurven blir brattere? 
(h) Gi en samfunnsøkonomisk vurdering av subsidiene basert på virkningene i det markedet vi 
ser på.  
Anta nå at markedet åpnes for handel, slik at det blir mulig å kjøpe og selge produktet på 
verdensmarkedet til pris q. Verdensmarkedsprisen q påvirkes ikke av hvor mye som kjøpes og 
selges av varen i det landet vi ser på. 
(i) Vi antar først at myndighetene ikke subsidierer innenlandsk produksjon av varen. Hva blir da 
effektene av at det åpnes for handel? 
(j) Hva blir effektene av å subsidiere innenlandsk produksjon etter at det er åpnet for handel? 

Fortsetter på baksiden 
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Oppgave 2 
 
Vi ser på at marked hvor det bare er to tilbydere, A og B. De to tilbyderne forsøker å få i stand en 
avtale om å holde høy pris. En slik avtale vil gi hver av dem profitt lik 200. Dersom ingen av 
dem overholder avtalen, får hver av dem profitt lik 100. Dersom den ene overholder avtalen, men 
den andre ikke, får den som bryter ut 250, mens den som overholder avtalen, får 50.  
 
(a) Forklar hva en Nash-likevekt er og vis hva som blir Nash-likevekten i dette spillet. Vi antar at 
tilbyderne møtes bare én gang i markedet. 
(b) De fleste land har forbud mot prissamarbeid. Hva er begrunnelsen for et slikt inngrep i 
markedet? 
 
English version 
 
Weight: 
Problem 1: 75% 
Problem 2: 25% 
 
Problem 1 
 
We study a market with perfect competition 

(a) What are the conditions for perfect competition in a market? 
(b) Explain briefly what is expressed by a demand curve and a supply curve. 
(c) Explain what we mean by market equilibrium and illustrate the equilibrium in a figure. 
(d) What can cause changes in the supply curve? 
(e) What can cause changes in the demand curve? 

The government wants the consumers to pay a lower price for the good and considers giving the 
suppliers a subsidy s per unit sold. 

(f) Show the effect of such subsidies on the market, for example by using a figure. 
(g) How is the answer to (f) affected by a steeper supply curve? 
(h) Evaluate the effects of the subsidies on the social surplus based on their effects in the 

market. 
Assume now that the market is opened up for international trade, so that it is possible to buy and 
sell the goods at world market price q. The world market price q is not affected by how much of 
the good is bought and sold in the country we study. 

(i) Let us first assume that the government does not subsidize national production of the 
good. What is then the effect of opening for trade? 

(j) What are the effects of subsidizing national production of the goods after opening for 
trade? 

 
Problem 2 
 
We study a market with only two suppliers, A and B. The two suppliers try to establish an 
agreement to keep a high price. Such an agreement gives each of them a profit of 200. If neither 
keeps the agreement, each of them gets a profit of 100. If one of them keeps the agreement, but 
the other does not, the one who breaks the agreement gets 250 while the other one gets 50. 
 

(a) Explain what a Nash-equilibrium is and show what the Nash equilibrium is in the game 
described above. We assume that the players meet only once in the market. 

(b) Price collusion (agreements to keep a high price) is forbidden in most countries. What is 
the reason for such an intervention in the market? 


