
Oppgave 1 (vekt 20 %) 
Forklar følgende begreper (1/2-1 side): 

a) Etterspørselselastisitet: I tillegg til definisjonen (Prosentvis endring i etterspurt 
kvantum etter en vare når prisen på varen øker med en prosent) bør de ha med enten 
noe som setter elastisiteten i en sammenheng, for eksempel (i) litt om 
etterspørselskurven, og hvorfor det er en fordel å vi trenger prosentvise endringer, 
som er uavhengig av måleenhet, i motsetning til stigningstallet. Og/eller noe om hva 
som bestemmer tallverdien på elastisiteten og evt. i hvilke sammenhenger vi trenger 
den 

b) Samfunnsøkonomisk overskudd: Samlet betalingsvillighet for en vare minus samla 
(samfunnsøkonomiske ) kostnader. Fordel å vise på en figur. Det er et pluss om de har 
forstått an man kan finne SO uavhengig av prisen i markedet og at man kan finne det 
for andre kvantum enn likevektskvantum i FK. Mange tegner SO som summen av 
konsument- og produsentoverskuddet i markedslikevekt, og da får man ikke fram dette. 

c) Lorenz-kurve. Læreboka M&T gir følgende definisjon: ...the relationship between the 
cumulative percentage of households and the cumulative percentage of income. Her 
bør man tegne figur og forklare grafen 

 

 

 

Oppgave 2 (vekt 50 %) 
En konsument fordeler konsum over to tidsperioder, periode 1 og periode 2. Konsumenten har en 
inntekt på m kr i periode 1 og har ingen inntekt i periode 2. Konsumenten må derfor spare for å 
kunne konsumere i periode 2. La c1 være kroner brukt på konsum i periode 1 og c2 kroner brukt på 
konsum i periode 2.  Konsumenten får en rente r på kroner spart fra periode 1. Konsumentens 
budsjettbetingelse kan dermed skrives som: 
 

𝑐𝑐2 = (𝑚𝑚− 𝑐𝑐1)(1 + 𝑟𝑟), 

der m – c1 er sparebeløpet er sparebeløpet fra periode 1.  
 

a) Illustrer konsuments budsjettbetingelse i en figur med c2 på den vertikale aksen og c1 
på den horisontale aksen. Hva er økonomiske tolkningen av helningen på budsjettlinja? 
Eksemplet har vært gjennomgått på forelesning, og en vanskeligere versjon med 
inntekt i to perioder har blitt gitt på oppgaveverksted. 
Se figur. Helning er –(1+r). Altså, prisen på 1 krone konsum i periode 1 er 1+r kroner 
i periode 2. Ev. man gir opp 1+r kroner konsum i periode 2 per enhet konsum i 
periode 1. Noen vil kanskje trekke frem nåverdier til å forklare at konsum er billigere i 
fremtiden enn nå, som selvfølgelig er ok. 
Hvis noen skulle vise c1 på den vertikale aksen og c2 på den horisontale, er dette ok 



så lenge helningen da er gitt ved -1/(1+r) 

 
b) Hva er en indifferenskurve? Hva er den økonomiske tolkningen av helningen på 

indifferenskurven? 
Indifferenskurven viser alle godekombinasjoner en konsument er likegyldig mellom/gir 
samme nytte. Helning: Marginal betalingsvillighet for vare 1 (konsum i periode 1) 
målt i enheter av vare 2 (konsum i periode 2). I dette konkrete tilfelle er dermed 
helningen hvor mye konsum en maksimalt er villig til å gi opp i periode 2 for økt 
konsum på 1 krone i periode 1. Indifferenskurven vil typisk ha en konveks form pga. 
høy MBV ved relativt lavt konsum av en vare, og lav MBV ved relativt høyt konsum. 
 

c) Forklar hvordan en nyttemaksimerende konsument tilpasser seg, og illustrér valget av 
c1 og c2 i en figur. Vis i figuren hvor mye konsumenten sparer i periode 1. 
Konsumenten ønsker å være på en så høy indifferenskurve som er mulig gitt budsjettet. 
Dette punktet er gitt ved der en indifferenskurve tangerer budsjettlinja. Dette 
innebærer også at helningen på indifferenskurven er lik helningen på budsjettet: 
marginal betalingsvillighet er lik pris. Sparing: m – c*1 er vist i figur på den 
horisontale aksen ved andel inntekt som ikke går til konsum i periode 1. 

 
d) Hvis konsumenten i stedet tilpasset seg på et punkt på budsjettlinja til venstre for 

punktet du fant i c), ville ikke dette være optimalt for konsumenten. Forklar hvorfor. 
Dette kan forklares på minst to måter. Den første er observasjonen av at helningen på 
indifferenskurven er brattere enn helningen på budsjettlinja. Dermed er 
marginalbetalingsvillighet (MBV) for c1 høyere enn prisen på c1: (1+r) (likeledes, 
MBV for c2 er lavere enn prisen på c2: 1/(1+r)). Dermed kan konsumenten åpenbart 
få det bedre ved å øke konsumet i periode 1 og redusere konsumet i periode 2 helt til 
MBV=1+r. 
Den andre måten å forklare dette på er ved hjelp av figur. I punkt B har vi tilpasset 



oss til venstre for optimum, men bruker hele budsjettet. Punkt B er imidlertid like bra 
som punkt C siden dette er på samme indifferenskurve. I punkt C bruker vi ikke hele 
budsjettet. Vi kan dermed få mer konsum i begge perioder, som må innebære høyere 
nytte. A er derfor bedre enn C, og konsumkombinasjon A er derfor også bedre enn 
konsumkombinasjon B. Dette viser at kombinasjonen B ikke kan være optimalt. 

 
e) Forklar hva som menes med substitusjonseffekten og inntektseffekten ved en endring i 

renta. Bruk substitusjonseffekten og inntektseffekten til å forklare hvorfor det ikke er 
sikkert at konsumenten vil spare mer hvis renta øker. Du kan gjerne forklare dette med 
ord. 
Inntektseffekt og substitutsjonseffekt har blitt gjennomgått flere ganger på forelesning, 
seminar og oppgavesamling. Dette konkrete eksemplet har også blitt gitt i forelesning 
og bør være kjent for studentene. 
Substitusjonseffekt: Økt rente innebærer at man gir opp mer fremtidig konsum per 
krone brukt i periode 1. Konsum i periode 1 har dermed blitt relativt dyrere (og 
konsum i periode 2 billigere). Substitusjonseffekten går dermed i retning av lavere 
konsum i dag og derfor økt sparing. 
Inntektseffekt: Økt rente gir økt inntekt og utvidede konsummuligheter. Det at man har 
blitt rikere går i retning av økt konsum i begge perioder (rimelig å anta at konsum er 
normale goder). Inntektseffekten går dermed i retning av høyere konsum i dag og 
derfor redusert sparing. 
Vi har dermed to effekter som går i motsatt retning med hensyn til sparing. 
Merk at ordlyden ikke krever å vise inntekts- og substitusjonseffekten i figur. En 
kandidat som gir en tilfredsstillende verbal forklaring skal derfor ikke få trekk. Velger 
noen å vise substitusjonseffekt og inntektseffekt grafisk, er dette selvfølgelig også bra. 

 

Oppgave 3 (vekt 30 %) 
Vi ser på et marked med fullkommen konkurranse.  

a) Forklar ved hjelp av en figur hva som skjer i markedet når myndighetene betaler en 
subsidie s kroner per enhet til selger.  



b) Anta at myndighetene gir en subsidie til utleierne av hybler for å få ned prisen på 
hybler. De observerer imidlertid at hybelprisen, det vil si den prisen leietakerne betaler, 
reduseres svært lite. Hvordan vil du forklare dette?   

a)Virkninger av subsidier og avgifter er grundig gjennomgått – og de har hatt flere oppgaver om 
dette. Se utdrag fra forelesningsnotat om virkningen av en subsidie nedenfor. De skal kunne forklare 
hvordan og hvorfor tilbudskurven skifter ned med en vertikal avstand lik subsidien og virkningen på 
markedspris, kvantum og nettopris til tilbyder. 

b)Vi har også gjennomgått grundig hvordan deling av en avgift eller subsidie avhenger av forholdet 
mellom helning på tilbuds- og etterspørselskurven. Hvis en subsidie nesten ikke gir lavere markedspris 
(pris til leietakerne) kan det skyldes (i) svært uelastisk tilbudskurve eller (ii) svært elastisk 
etterspørselskurve. Det første er kanskje det rimeligste i dette tilfellet, siden det tilbudet av hybler 
antakelig er ganske uelastisk på kort sikt, hvor boligmassen er gitt. Men om noen skriver om svært 
elastisk etterspørsel er det greit. De bør vise hva som skjer, dvs. hvorfor markedsprisen ikke endre, og 
det  er selvsagt et pluss om de begrunner de antakelser de gjør om helningen på kurvene.   

  



Utdrag fra forelesningsnotat om pris-overveltning: 
Virkningene av en subsidie 
En subsidie er en negativ avgift. Virkningene på priser og kvantum av å gi en stykksubsidie på s kroner 
er de samme som ved å fjerne en like stor avgift. Vi skal likevel kort vise virkningene av en subsidie: 

Anta at myndighetene utbetaler en stykksubsidie s per enhet produsentene selger. Nettopris til 
produsent er da markedspris pluss subsidiebeløp: 

sp p s= +  = nettopris til selger 
Hvor p er den pris kjøperne betaler («butikkprisen»). Det som bestemmer hvor mye selgerne tilbyr er 
produsentpris, det vil si markedspris pluss subsidien og tilbudskurven med subsidien blir dermed 

( )sx ap b a p s b= − = + −         (1) 

Løser med hensyn på p  og får 
1 bp x s
a a

= + −
         (2) 

Vi ser at tilbudskurven skifter nedover med avstand lik subsidien, s. Se figuren under.  

 

 

Figur 5 nedenfor viser virkningene av subsidien i markedet. Uten subsidien er tilbudt kvantum lik 
etterspurt til pris 0p . Omsatt kvantum blir 0x . Skift nedover i tilbudskurven gir en ny likevekt, med 

lavere pris og høyere kvantum. Med subsidie er tilbudt kvantum lik etterspurt til markedspris 1p . 

Omsatt kvantum blir 1x . Pris til produsent er 1p s+ . Vi ser at markedspris er lavere enn den gamle 

markedsprisen og pris til selgere er høyere.  
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Figur 4:Effekten på tilbudskurven av en subsidie 
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Figur 2: Deling av subsidien mellom produsent og konsument 
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