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Tillatte hjelpemidler: 

 Det er kun tillatt å bruke ordbok. Ordboken skal kontrolleres av SV-infosenter på forhånd. 

 

 

Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 

ståkarakter.  F er ikke bestått. 
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ECON1210-eksamen H16  

(Merk: Oppgavesettet har 2 sider) 

 

Oppgave 1 (20%) 

Forklar kort følgende begreper (ca. 2 sider på hvert begrep) 

a) (10%) Lorenzkurve 

b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd 

 

 

Oppgave 2 (30%) 

Roger vurderer å starte restauranten «Rogers Ramen» i sin hjemby. «Rogers Ramen» skal selge den 

japanske nudelsuppen «ramen», som Roger har fått enerett på å selge i byen. Basert på 

markedsundersøkelser har Roger kommet frem til følgende etterspørselskurve for produktet sitt: 

P=80-X. Marginalkostnaden ved nudelsuppeproduksjon er gitt ved MC=20, som innebærer at de 

totale variable kostnadene er: TVC= 20x. I tillegg til de variable kostnadene, må Roger også ut med en 

fast kostnad til leie av lokale på FK=100. De totale (eksplisitte) kostnadene er dermed gitt ved: 

TC=20x+100. Anta at Roger har som mål å maksimere profitten. 

a) (10%) Vis at profitten til Roger vil være 800 dersom han velger å åpne restauranten. Hva blir det 

profittmaksimerende kvantumet og prisen? 

b) (10%) Illustrer løsningen fra a) i en figur, hvor du tegner inn etterspørselskurven, 

marginalkostnadskurven (MC), gjennomsnittskostnadskurven (ATC) og marginalinntektskurven 

(MR). Marker profitten i figuren. 

Anne vurderer å åpne en konkurrerende restaurant, «Ramen-burger», i samme by som Roger. 

Dersom bare en av dem åpner restaurant får vedkommende en profitt på 800. Dersom begge åpner 

restaurant får hver av dem en profitt på 100. Alternativet til å åpne restaurant er å ta en jobb til lønn 

50 for Roger og 150 for Anne.   

c) (10%) Sett opp en spillmatrise som viser profitten til hver av dem ved to ulike strategier: «Åpne 

restaurant» og «Ikke åpne restaurant». Hva blir Nash-likevekten(e) i dette spillet? Er Nash-

likevekten(e) Pareto-optimal(e)? Begrunn svaret. 
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Oppgave 3 (vekt 30 %)  

 

Vi ser på et marked for kjøp og salg av et drivstoff. Det er fullkommen konkurranse i markedet, men 

drivstoffet genererer en negativ eksternalitet. (Et eksempel er bensinstasjoner som selger 

diesel/bensin som genererer CO2-utslipp).  

 

a) Forklar ved hjelp av en figur hvorfor et uregulert marked vil gi et for høyt konsum av drivstoff 

sammenlignet med det som er samfunnsøkonomisk optimalt. 

b) Forklar ved hjelp av en figur hva som skjer i markedet dersom myndighetene krever at selger 

betaler en CO2-avgift på t kroner per enhet solgt. 

c) Målet med avgiften var å få bilistene til å kjøre mindre, og dermed slippe ut mindre CO2. 

Myndighetene observerer imidlertid at bensinkonsumet er nærmest uendret etter avgiften. 

Hvordan vil du forklare dette? 

 

 

Oppgave 4 (vekt 20%)  

 

Statnett og Jernbaneverket er begge såkalte naturlig monopoler. Forklar hva et naturlig monopol er 

og forklar hvorfor det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å la slike virksomheter gå med 

bedriftsøkonomisk underskudd. 
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