
 

Eksamen in ECON1210 H14 

 

Oppgave 1 (vekt 15 %) 

Forklart kort følgende begreper (1/2-1 side på hver)  

a) Lorenz-kurve 
b) Kollektivt gode 

 
a) Lorenz-kurve er definert og forklart i læreboka , Mankiw&Taylor i kap.18: «Lorenz-
curve is the relationship between the cumulative percentage of households and the 
cumulative percentage of income». Kurven bør helst forlares, for eksempel ved å tegne 
den opp og forklare hva et punkt på kurven viser. 

b) Kollektivt gode: To sentrale egenskaper: (i) ikke-rivaliserende (vi kan dele på varen 
kostnadsfritt), og (ii) ikke-ekskluderbar (umulig å hindre tilgang varen etter at den er 
produsert). Kan gjerne gi et eksempel. Bør også nevne at det typisk blir for lav 
produksjon av kollektive goder i private og uregulerte markeder grunnet 
gratispassasjerproblemet (hvis gratispassasjerproblemet i stedet nevnes i oppg 4b i 
stedet, er dette ok) 

 

Oppgave 2 (vekt 45 %) 

En vare omsettes i et marked med fullkommen konkurranse. La x være mengde av varen og p 
markedspris.  

 (a) Finn likevektspris og -kvantum når etterspurt kvantum er gitt ved 10 800x p= − +  og 
tilbudt kvantum ved 10 200x p= − .  

(b) Myndighetene ønsker at varen skal bli billigere for kjøperne (konsumentene) og utbetaler 
en subsidie på s kroner per enhet til selgerne (produsentene). Bruk en figur til å forklare 
effektene av en subsidie på omsatt kvantum og på pris til selger og kjøper. Regn ut effektene i 
tilfellet hvor subsidien er 10 kroner per enhet. 

(c) Bruk en figur til å vise effekten av en subsidie på samfunnsøkonomisk overskudd.  

(d) Hvordan vil prisfølsomheten i etterspørselen (målt ved etterspørselselastisiteten) påvirke 
effektene av en subsidie?  

(e) Ville kjøpernes gevinst fra subsidien være større dersom den ble utbetalt til dem i stedet 
for til selgerne? Begrunn svaret ditt. 



 

(a) Vi finner likevektspris ved å sette tilbudt kvantum lik etterspurt, dvs. . dette gir p*= 
50, x*= 300. 

(b) Bør forklare hvordan en subsidie på s kroner leder til et skift nedover i T-kurven 
med s kroner. Ny likevekt gir høyere kvantum og lavere markedspris, men høyere pris 
til produsent, som er p+s. Med en subsidie s blir tilbudskurven 10( ) 200x p s= + −  . Ved 
å sette tilbudt kvantum like etterspurt får vi nå 10 800 10 200p p− + = −  . Løser med 

hensyn på p og får da 150
2

p s= −   . Med s=10 blir altså ny markedspris p**=45. Pris til 

produsent blir 45+10=55. Omsatt kvantum blir 350.  

(c) Konsument- og produsentoverskuddet øker, men mindre enn subsidieutgiften, slik at 
samfunnsøkonomisk overskudd går ned. Den enkleste måten å vise dette på er å tegne 
inn det samfunnsøkonomiske tapet ved å øke produksjonen utover det opprinnelige 
kvantumet x*: Siden marginale kostnader (samfunnsøkonomiske) er større enn 
marginal betalingsvillighet for x>x* gir dette et tap på hver enhet.  Dette er vist i 
Forelesningsnotat 2508 og notatet «Vanlige feil – skatt og subsidier» som ligger på 
kursets hjemmeside. 

(d) Vis hvordan vi ved å gjøre E-kurven brattere eller slakere i den opprinnelige 
likevekten får andre løsninger for priser og kvantum: Jo brattere E-kurve, desto større 
nedgang i markedspris – og jo mindre økning i kvantum. Deling av subsidien: En større 
del av subsidien går nå til kjøperne. Spørsmål d er behandlet grundig for avgifter, men 
ikke for subsidier og dette er vanskelig stoff. 

e)  Det er forholdet mellom priselastisitetene i tilbud og etterspørsel som bestemmer 
delingen av subsidien. Hvem som formelt betaler inn avgiften betyr ikke noe. Dette har 
blitt forklart på forelesning, men har ikke vært grundig gjennomgått eller gitt som 
oppgave. En intuitiv begrunnelse er derfor tilstrekkelig på dette punktet, og det er ikke 
å forvente at så mange vil klare dette punktet. 

Merknad: Virkningen av en subsidie er forklart i læreboka s. 198-199, og har også været 
gjennomgått på forelesninger, men er ikke like grundig dekket i skriftlig pensum som 
virkningen av en avgift. Spørsmål c og d vil trolig være utfordrende for de fleste og e 
kan vi ikke regne med at mange får til.   

 

Oppgave 3 (vekt 20 %) 

(Ca 1/2 til 1 side) 
Når to store bedrifter ønsker å slå seg sammen til én bedrift må dette godkjennes av 
Konkurransetilsynet. Hvorfor kan det i visse tilfeller være gunstig fra et samfunnsøkonomisk 
synspunkt ikke å tillate en slik sammenslåing? 



 
Nøkkelordet er markedsmakt. Sammenslåing kan føre til mindre konkurranse og 
dermed større markedsmakt, som typisk fører til effektivitetstap grunnet lavere 
produksjon. Studentene har hovedsakelig kjennskap til sammenhengen mellom 
markedsmakt og samfunnsøkonomisk overskudd ved monopol. 
 
Andre samfunnsøkonomiske kostnader ved liten grad av konkurranse kan også nevnes: 
Eks. lavere produktkvalitet, mindre innovasjon, svakere incentiver til kostnadseffektiv 
produksjon. Slike samfunnsøkonomiske kostnader «utenfor monopol-modellen» har 
blitt diskutert kort i forelesninger, men er ikke nevnt i læreboka. 

 

Oppgave 4 (vekt 20 %) 

To land, A og B, har mulighet til å bidra til forskning som begge land kan tjene på ved å 
bevilge 200 millioner hver.  Forskningen vil være mer verdifull dersom begge bidrar. Dersom 
begge landene bidrar, er forskningen forventet å gi en gevinst på 300 millioner til hver. 
Dersom bare ett av landene bidrar, er forventet gevinst 150 millioner på hver. Dersom ingen 
bidrar, er det ingen gevinst. Landenes netto-gevinster avhengig av hvert lands bidrag er 
oppsummert i spillmatrisen under: 

 
  Land B 
  Bidra Ikke bidra 
Land A Bidra 100, 100 -50, 150 

Ikke bidra 150, -50 0, 0 

 

a) Forklar hva som menes med Nash-likevekt, og vis hva som blir Nash-likevekten(e) i dette 
spillet. Er likevekten(e) Pareto-optimale? 

b) Bruk eksemplet til å forklare hvorfor produksjonen av kollektive goder kan bli for lav i 
private og uregulerte markeder. 
 

a) Flere måter å forklare hva en Nash-likevekt er: 
- Et utfall der alle spiller sin beste respons (BR) gitt andre spillere sin strategi. 
- Et utfall der det ikke vil være optimalt å endre strategi gitt andre spillere sin strategi 
- Et utfall der ingen spillere vil «angre» på strategien de valgte. 

I spillet er det én Nash-likevekt: {Ikke bidra, Ikke bidra}.  
Ikke-bidra er beste respons for begge spillere uavhengig av den andre spillerens strategi. 

Nash-likevekten er ikke Pareto-optimal. Hvis begge bidrar kan begge få det bedre. 

b) Forskning er her et kollektivt gode, og spillet illustrerer gratispassasjerproblemet. 
Begge spillere vil tjene på at den andre bidrar til det kollektive godet, men ingen vil 



ønske å bidra selv. Det er samfunnsøkonomisk optimalt at begge bidrar da samlet 
gevinst per bidrag (300 mill) er større enn kostnaden per bidrag (200 mill). Samtidig er 
det individuelt rasjonelt ikke å bidra da personlig gevinst (150 mill) er mindre enn 
personlig kostnad (200 mill). 
 


