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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1210 – Forbruker, bedrift og marked 
Exam:  ECON1210 - Consumer behavior, firm behavior and markets 
 
Eksamensdag: Mandag 25. mai, 2009  Sensur kunngjøres: 16. juni 2009 
Date of exam: Monday, May 25, 2009  Grades will be given:  june 16, 2009 
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
Time for exam: 09:00 p.m. – 12:00 p.m. 
 
Oppgavesettet er på  5 sider 
The problem set covers 5 pages   English version on page 4 
 
Tillatte hjelpemidler: 
●   Ingen tillatte hjelpemidler 
Resources allowed: 
●   No resources allowed 
 
Ved sensuren teller oppgave 1 og 3 25 %  og oppgave 2 teller 50 %. 
Question 1 and question 3 counts 25 % each  and question 2 counts 50 % in the evaluation 
 
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. 
 
 
 

BOKMÅL 

 

 

Oppgave 1 

Vi ser på en vare som leder til en miljøskade. Skaden er beregnet til å gi en kostnad f per 

enhet som omsettes. Kostnadene bæres av andre enn de som er kjøpere og selgere i markedet. 

Varen omsettes i et marked med fullkommen konkurranse. 

 

1) Forklar ved hjelp av en figur hvorfor et slikt marked uten offentlig inngrep gir høyere 

produksjon av denne varen enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt. 
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2) Forklar ved hjelp av en figur hvordan myndighetene ved hjelp av en avgift kan oppnå 

samfunnsøkonomisk optimal produksjon av den omtalte varen, og vis hva virkningene av en 

slik avgift blir for kjøpere og selgere i markedet.  

 

Oppgave 2 

En vare produseres i et marked med bare èn tilbyder (monopol) som har konstant 

marginalkostnad (grensekostnad) c, og en fast kostnad B, det vil si monopolets 

kostnadsfunksjon er 

( )C X cX B= + , 

der X er produsert kvantum. Monopolet ønsker størst mulig profitt. 

 

1) Forklar hva vi mener med monopolets grenseinntekt, og forklar hvorfor denne er lavere enn 

prisen. Tegn (i) etterspørselskurven, (ii) grenseinntektskurven, (iii) marginalkostnadskurven 

og (iv) gjennomsnittskostnadskurven i en figur. 

 

2) Vis i figuren hva som blir monopolets optimale valg av pris og kvantum. Begrunn svaret. 

 

3) Forklar hvorfor et monopol vil velge et kvantum som er lavere enn det som er 

samfunnsøkonomisk optimalt. 

 

3) Vis ved hjelp av en figur hva som blir det samfunnsøkonomisk optimale kvantum med den 

kostnadsfunksjonen vi ser på, og hva samfunnsøkonomisk overskudd blir for dette kvantumet. 

 

4) Den kostnadsfunksjonen som er beskrevet, innebærer at det er stordriftsfordeler i 

produksjon av varen. Forklar hvorfor den samfunnsøkonomisk optimale løsningen da ikke lar 

seg realisere uten offentlige inngrep. 

 

5) Hva kan myndighetene gjøre for å få til en samfunnsøkonomisk bedre løsning enn ved 

privat, uregulert monopol? 

  

Oppgave 3 

Vi ser på to land, A og B, som hver for seg har 200 arbeidskraftsenheter til disposisjon. I land 

A gir 100 arbeidskraftsenheter enten 100 enheter mat eller 50 maskiner. I land B gir 100 

arbeidskraftsenheter enten 50 enheter mat eller 10 maskiner. I utgangspunktet bruker hvert 
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land 100 arbeidskraftsenheter på hver av varene, slik at forbruk og produksjon av mat og 

maskiner er som illustrert i tabellen nedenfor. 

 

  

    Land A 

 

 

    Land B 

 

        Mat 

 

 

    100 

 

    50 

 

       Maskiner 

 

 

     50 

 

    10 

 

1) Forklar hva som menes med at land A har absolutte fortrinn i produksjon av begge varer, men 
et komparativt fortrinn i produksjonen av maskiner. Har land B et komparativt fortrinn i 
produksjonen av en av varene? 

2) Vi antar at det i utgangspunktet ikke foregår handel mellom landene. Hva er pris på maskiner, 
målt i enheter av mat, i hvert av de to landene? 

3) Vis ved hjelp av et eksempel hvordan handel mellom landene kan gi en forbedring for begge 
land. 
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ENGLISH VERSION 

 

 

 

Problem 1 

A product causes environmental damage. The cost of the damage is f per unit output. The 

costs are paid by others than the sellers and buyers in the market. The product is sold in a 

market with perfect competition. 

 

1) Explain, by using a figure, why an unregulated market gives higher output of this product 

than the socially optimal output. 

 

2) Explain, by using a figure, how the government can use a tax to obtain the socially optimal 

output of the product in question, and show what the effects of such a tax are for buyers and 

sellers in the market.  

 

Problem 2 

A product is produced in a market with only one seller (monopoly), who has constant 

marginal costs c and fixed costs B. The cost function is then 

( )C X cX B= + , 

Where X is output. The monopoly wants maximum profit. 

 

1) Explain what we mean by the marginal revenue of the monopoly, and explain why the 

marginal revenue is lower than the price. Draw (i) the demand curve, (ii) the marginal revenue 

curve, (iii) the marginal cost curve and (iv) the average cost curve in a figure. 

 

2) Show in the figure what the monopoly's optimal choice of price and output will be.  Give 

reasons for the answer. 

 

3) Explain why a monopoly will choose a lower output than the socially optimal output. 

 

Continues on the next page 
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3) Use a figure to show the socially optimal output when the cost function is as described 

above, and to show what the social surplus is for the optimal output. 

 

4) The described cost function implies that there is increasing returns to scale in production. 

Explain why the socially optimal output can then not be realized without government 

intervention. 

 

5) What can the government do to get a socially better outcome than under private, 

unregulated monopoly? 

 

Problem 3 

To countries, A and B, have 200 labour units each. In country A, 100 labour units can produce 

either 100 units of food or 50 units of machinery. In country B, 100 labour units can produce 

either 50 units of food or 10 units of machinery. Initially, each country uses 100 labour units 

on each good, such that their production and consumption is as illustrated in the table below. 

 

  

    Country A 

 

 

    Country B 

 

        Food 

 

 

    100 

 

    50 

 

       Machinery 

 

 

     50 

 

    10 

 

4) Explain what is meant by country A having an absolute advantage in the production of both 
goods, but a comparative advantage in the production of machinery. Does country B have a 
comparative advantage in production of any of the goods? 

5) Initially, there is no trade between the countries. What is then the price of machinery, measured 
in units of food, in each of the countries? 

6) Show, by using an example, how trade between the countries can make both countries better 
off. 


