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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: Tirsdag 25. mai, 2010 Sensur kunngjøres: 14. juni ca. 16 
Date of exam: Tuesday, May 25, 20010 Grades will be given:  June 14 ca. 4 p.m. 
 
Tid for eksamen:  kl. 14:30 – 17:30 
Time for exam: 2:30 p.m. – 5:30 p.m. 
 
Oppgavesettet er på  3 sider 
The problem set covers 2 pages   English version on page 2 
 
Tillatte hjelpemidler: 
●   Ingen tillatte hjelpemidler 
Resources allowed: 
●   No resources allowed 
 
Ved sensuren teller oppgave 1  50% og oppgave 2 og 3 teller 25% hver 
Question 1 counts 50% and questions 2 and 3 count 25 % each  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. 
 

 

 

 

Oppgave 1 

Vi ser på et marked med fullkommen konkurranse. Tilbudt kvantum stiger med prisen, og etterspurt 
kvantum synker med prisen. 

a. Hva er betingelsene for at vi skal ha et marked med fullkommen konkurranse? Gi en kort 
kommentar til hver betingelse. 

b. Forklar hva likevekten er i dette markedet. 

c. Hva skjer i markedet dersom myndighetene innfører en minstepris som er høyere enn 
likevektsprisen?  Hva er virkningen av et slikt inngrep (minstepris) på samfunnsøkonomisk 
overskudd? 

Fortsetter på neste side  
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d. Anta nå at myndighetene innfører en avgift (skatt) t per enhet som skal innbetales av tilbyderne.  
(Vi antar nå at det ikke er en minstepris.) Hvilke virkninger får en slik avgift på tilbudskurven? Hva blir 
virkningene på markedslikevekten? 

Oppgave 2 

a. Forklar kort hva som menes med en etterspørselsfunksjon i et marked. Hvilke faktorer kan gi skift i 
etterspørselskurven? 

 Anta at etterspørselen etter en vare er gitt ved 10 400x p= − + , hvor p er pris og x er kvantum. 

b. For p=30 er etterspørselselasitsiteten lik -3. Forklar hva dette betyr. 

c. Finn et uttrykk for etterspørselselastisiteten, og regn ut verdien for p=10 og p=20. 

d. Anta at en selger står overfor etterspørselsfunksjonen ovenfor og ønsker størst mulig salgsinntekt 
(px). Bør da prisen settes høyere eller lavere enn 10? Begrunn svaret.  

Oppgave 3 

a. Forklar hva som menes med nåverdien (present discounted value) av en inntekt y som vi mottar 
om ett år. 

b. Sett opp uttrykket for nåverdien av et prosjekt A som gir en utgift c i dag (år 0)  og en inntekt y i 
hvert av de neste to år (år 1 og 2). Anta at renta  r er den samme i alle år. 

c. Et alternativt prosjekt  B har samme utgift c i dag (år 0) og  inntekt z i år 2.   Sett opp betingelsen 
for at prosjekt B skal være mer lønnsomt enn A. Forklar kort hvilken effekt renta har på hvilket av de 
to prosjektene som er mest lønnsomt. 

 
 
 
 
 

ENGLISH VERSION 

 

Problem 1 

We study a market with perfect competition. Quantity supplied is increasing in the price and quantity 
demanded is decreasing in the price.  

a. What is the condition for a market with perfect competition? Give a brief comment on each of the 
conditions. 

b. Explain what the equilibrium is in this market. 

c. What happens in the market if the government introduces a minimum price (price floor) that is 
above the equilibrium price? What is the effect of this policy (minimum price) on social surplus? 

Continues on the next pagee  
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d. Assume now that the government imposes a tax t per unit to be paid by the suppliers. (We assume 
now that there is no minimum price.) What is the effect of this tax on the supply curve? What are the 
effects on the market equilibrium? 

 

Problem 2 

a. Explain briefly what is meant by a demand function in a market. Which factors may cause a shift in 
the demand function? 

Assume that the demand function is given by 10 400x p= − + , where p is price and x is demanded 

quantity. 

b. For p=30 the elasticity of demand is -3. Explain what this means. 

c. Find an expression for the elasticity of demand, and calculate its value for p=10 and p=20. 

d. Assume that a seller faces the demand function above and wants to maximize the revenue (px). 
Should the price then be set higher or lower than 10? Explain the answer. 

 

Problem 3 

a. Explain what is meant by the present discounted value of an income y that we receive one year 
from now. 

b. Give the expression for the present discounted value of a project that gives an expense c today 
(year 0) and a revenue y in each of the next two years (years 1 and 2). Assume that the interest rate 
is r is the same in all years. 

 c. An alternative project B has the same expense c today (year 0) and an income z in year 2.  Give the 
conditions necessary for project B to be more profitable than project A. Explain briefly the effect of 
the interest rate on which of the two projects is the most profitable.  


