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Eksamen i: ECON1210 – Forbruker, bedrift og marked 

Exam:  ECON1210 – Consumer Behaviour, Firm Behaviour and Markets 

 

Eksamensdag:  20.05.2014  Sensur kunngjøres: 10.06.2014 

Date of exam: 20.05.2014  Grades will be given: 10.06.2014 

 

Tid for eksamen:  kl. 14:30 -17:30 

Time for exam: 14:30 – 17:30 o’clock 

 

Oppgavesettet er på  2 sider 

The problem set covers 2 pages   English version on page 2 

 

Tillatte hjelpemidler: 

 Ingen tillatte hjelpemidler (bortsett fra dersom du har fått godkjent bruk av ordbok fra SV-

fakultetet) 

Resources allowed: 

 No resources allowed (except if you have been granted use of a dictionary from the 

Faculty of Social Sciences) 

 

 

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. 
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Oppgave 1 (teller 25 %) 

 

Forklar kort følgende begreper (1/2 til 1 side på hver):  

a) Markedets etterspørselskurve 

b) Kollektive goder  

c) Eksterne virkninger 

 

Oppgave 2 (teller 50 %) 

 

En vare omsettes i et marked med såkalt fullkommen konkurranse. Vi antar fallende 

etterspørselskurve og stigende tilbudskurve. 

a) Forklar ved hjelp av en figur hvordan pris og kvantum bestemmes i markedet. 

b) Forklar ved hjelp av samme figur hva samfunnsøkonomisk overskudd er. Hvilket kvantum 

maksimerer samfunnsøkonomisk overskudd?  

c) Anta nå at varen som produseres skader miljøet. Miljøskaden påfører andre enn 

produsentene en kostnad c per enhet produsert. Forklar hvorfor et uregulert marked vil gi 

høyere produksjon av varen enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt.  

d) Forklar hvordan det er mulig å øke samfunnsøkonomisk overskudd ved å innføre en skatt 

per enhet produsert.  

e) Har det noen betydning om skatten blir pålagt produsenter eller konsumenter? Forklar. 

 

Oppgave 3 (teller 25 %) 

 

Forklar hva som menes med substitusjons- og inntektseffekten av en prisendring. Bruk dette 

til å forklare hvorfor det ikke er sikkert at et individs tilbud av arbeid øker dersom timelønna 

øker. En verbal analyse er tilstrekkelig. 
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English version 

 

Problem 1 (counts 25 %) 

 

Explain briefly the following terms (between ½ and 1 page each):  

a) The market demand curve 

b) Public goods 

c) Externalities  

 

Problem 2 (counts 50 %) 

 

A commodity is traded in a market with so-called perfect competition. We assume a falling 

demand curve and an increasing supply curve. 

a) Explain by using a figure how price and output are determined in the market. 

b) Explain, using the same figure, what social surplus is. What quantity maximizes the social 

surplus? 

c) Assume now that the product damages the environment. The environmental damage 

imposes a cost of c per unit produced on others than the producers. Explain why an 

unregulated market will result in higher production that what is socially optimal. 

d) Explain how it is possible to increase social surplus by introducing a tax per unit produced. 

e)  Does it matter whether the tax is imposed on producers or consumers? Explain. 

 

Problem 3 (counts 25 %) 

 

Explain what is meant by the substitution and income effect of a price change. Use this to  

explain why the labor supply of an individual may not increase if the hourly wage rate 

increases. A verbal analysis is sufficient. 
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