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Eksamen i ECON1210 H14 

 

Oppgave 1 (vekt 15 %) 

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

a) Lorenz-kurve 
b) Kollektivt gode 

 

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. 

 

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? 
 

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 
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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. 
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ENGLISH 

 

 

Problem 1 (weight 15%) 

Explain briefly the following terms (1/2-1 page on each)  

(a) Lorentz-curve 
(b) Public good 

 

Problem 2 (weight 45%) 

A good is traded in a market with perfect competition. Let x be output and p the market price.  

(a) Find the equilibrium price and output when demanded output is given by 
10 800x p= − + and supplied output by 10 200x p= − . 

(b) The authorities want the good to be cheaper to the buyers (consumers) and pay a 
subsidy of s kroner per unit to the sellers (producers). Use a figure to explain the effect 
of a subsidy on traded output and on the price to sellers and buyers. Calculate the 
effects in the case where the subsidy is 10 kroner per unit of output. 

(c) Use a figure to show the effect of a subsidy on social surplus. 
(d) How will the price sensitivity of demand (measured by the demand elasticity) affect 

the effects of a subsidy? 
(e) Would the buyers’ gain from the subsidy be larger if the subsidy was paid to them 

instead of to the sellers? Justify your answer. 
 

Problem 3 (weight 20%) 

(Approximately 1/2 to 1 page) 
The competition authorities must approve of a merger when two large firms wish to merge 
into one firm. Why can it be beneficial from a social view not to allow such a merger in 
certain cases? 

 

Problem 4 (weight 20%) 

Two countries, A and B, have the opportunity to contribute to research that they both can 
benefit from by providing 200 million each. The research will be more valuable if both 
contribute. If both contribute, the gain from the research is expected to be 300 million each. If 
only one country contributes, each country gains 150 million. If no one contributes, there is 
no gain. Net benefits to the countries depending on each country’s contribution are 
summarized in the game matrix below: 
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  Country B 
  Contribute Do not contribute 
Country A Contribute 100, 100 -50, 150 

Do not contribute 150, -50 0, 0 
 

 

a) Explain what is meant by a Nash equilibrium, and show what the Nash equilibrium 
(equilibria) is (are) in this game. Is (are) the equilibrium (equilibria) Pareto optimal? 

b) Use the example to explain why the production of public goods may be too low in private 
and unregulated markets. 
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