
Side 1 av 5 
 

Eksamen in ECON1210 V15 

 

Oppgave 1 (vekt 25 %) 

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

a) Lorenz-kurve: Definisjon  

b) Kollektivt gode 

c) Nåverdi 

Sensorveiledning: 

 

a) 

Se side 386 i læreboka: «..the relationship between the cumulative percentage of households and the 

cumulative percentage of income». Syns de bør si litt mer enn dette, for eksempel tegne en Lorenz-

kurve og forklare et punk eller to på kurven, evt. forklare hva krumningen innebærer. 

 

b) 

Et kollektivt gode er 

 Ikke-rivaliserende: 

o Mitt forbruk av en vare hindrer ikke ditt forbruk av samme vare. 

o Godet blir ikke «brukt opp» ved individuelt konsum av godet. 

o Innebærer at marginalkostnaden ved å tilby godet til et ekstra individ er null. 

 Ikke-ekskluderbart 

o Ikke mulig å utestenge noen fra å konsumere godet (etter at det er produsert). 

 

Eksempler: Nasjonalt forsvar, fyrtårn, gatelys, kunst i det offentlige rom, kunnskap, flokkimmunitet 

(ved vaksine), et bærekraftig klima 

 

Det forventes at kandidaten forklarer begge egenskapene, samt gir et eller flere konkrete eksempler på 

kollektive goder.  

 

Kandidaten bør også nevne gratispassasjerproblemet som oppstår når det ikke er mulig å utestenge 

individ fra å konsumere godet. Det bør også nevnes at man typisk vil få underprovisjon av kollektive 

goder i et uregulert marked. 

 

Det kan også være relevant å nevne hvordan man finner samfunnsøkonomisk optimal produksjon av 

kollektive goder, og forklare hvordan denne betingelsen skiller seg fra private goder - men dette er 

ikke nødvendig å ta med for å få full pott. 

 Samfunnsøkonomisk optimum for private goder: Marginal betalingsvillighet for konsument i 

= marginalkostnad (MBV1 = MBV2 = ... = MBVn = MK) 

 Samfunnsøkonomisk optimum for kollektive goder: Summen av alle konsumenters marginale 

betalingsvillighet =  marginalkostnad  (∑MBVi= MK) 
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c) 

Følgende momenter bør være med: 

 Nåverdi er en metode for å regne om fremtidige inntekter og kostnader til dagens verdi 

 Nåverdien av en framtidig inntekt avhenger av  

o Tidshorisonten (T)  

 Jo lengre inn i fremtiden du får utbetalt et beløp, jo mindre er det verd i dag 

o Hvor høy renta er (r) 

 Jo høyere rente, jo mindre er framtidens penger verd i dag 

 Generell formel: Nåverdi (PV) av D kr om T år: PV = D/ (1 + r)
T 

(denne formelen trenger ikke 

være med dersom kandidaten forklarer godt med ord hvordan nåverdien avhenger av T og r) 

 Nåverdi kan være nyttig i flere sammenhenger, f.eks.: 

o For å vurdere en investering hvor kostnader og inntekter kommer på forskjellige 

tidspunkt 

o Verdien av verdipapirer: aksjer og obligasjoner 

o Verdien av en bolig (Kjøpe eller leie? Selge eller leie ut?) 

o Sparing og forbruk over tid 

 Alternativkostnad 

o Generelt: Alternativkostnaden er verdien av en ressurs i beste alternative anvendelse 

o F.eks.: Renten reflekterer alternativkostnaden til et investeringsprosjekt – i stedet for å 

investere pengene i et prosjekt kunne man alternativt satt pengene i banken og fått 

renteinntekter. 

 

 

 

Oppgave 2 (vekt 50 %)  

En vare omsettes i et marked med såkalt fullkommen konkurranse. La X være mengde av varen og P 

markedspris.  

a) Forklar hvordan en enkelt bedrift i et slikt marked bestemmer sitt tilbud av varen.  

b) Forklar hva som menes med likevekt i markedet. Regn ut likevektspris og -kvantum når etterspørsel 

etter varen er gitt ved P = 350 – 0,5X og markedets tilbudskurve er gitt ved P = 50 + 0,5X. Illustrer 

likevekten i en figur.  

c) Forklar hva som menes med samfunnsøkonomisk overskudd og vis i figuren hva som blir 
samfunnsøkonomisk overskudd i markedslikevekten.  

d) Anta nå at hver enhet som produseres leder til en miljøskade som er beregnet å være på 50 kroner 

per enhet. Regn ut det samfunnsøkonomisk optimale produksjonskvantumet og tilhørende pris. 

Illustrer løsningen i en figur.  

e) Forklar hvorfor man vil få et effektivitetstap (samfunnsøkonomisk tap) i et uregulert marked. 
Marker det samfunnsøkonomiske tapet i figuren fra oppgave d).  

f) Forklar hvordan myndighetene kan bruke en miljøavgift til å korrigere markedssvikten i e).  

 

Sensorveiledning: 

a) 

Siden dette bare er et av 5 delspørsmål på en oppgave som teller 50 % må det bli ganske kort, men bør 

få med at bedriften velger den x som gir P=MK dersom P overstiger gjennomsnittskostnadene. Med 

stigende MK gir dette en stigende tilbudsfunksjon. På forelesning (og tilhørende notat) postuleres en 

u-formet gjennomsnittskostnadskurve (kort sikt, fast kapital): Da ligger MK-kurven under på den 

synkende delen av gjennomsnittskostnadskurven over på en stigende delen.  

 

b) 

Vi får X=300 og P=200. 
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c) 

Samfunnsøkonomisk overskudd (SO) for et kvantum X er samlet betalingsvillighet for kvantumet 

minus samlede kostnader. Kandidaten bør kort at betalingsvillighet for en vare er arealet under 

etterspørselskurven fra 0 til X og kostnadene er arealet under tilbudskurven fra 0 til X. Noen vil 

kanskje si at SO er summen av konsument- og produsentoverskuddet, og bare vise hva det blir i 

markedslikevekten. Dette er greit, men det er ennå bedre om de har forstått at vi ikke er avhengig av 

priser for å beregne SO – og det kan beregnes for ethvert kvantum, ikke bare likevektskvantumet. 

 

d) 

I forelesning er følgende begrep brukt: 

 «Marginal damage/marginal skade» (MD): Den negative eksternaliteten / miljøskaden 

 «Marginal private cost/marginal privat kostnad» (MPC): Tilbudskurven til private bedrifter 

 «Marginal social cost/marginal samfunnsøkonomisk kostnad» (MSC): Tilbudskurven til 

private bedrifter + miljøskaden 

 «Marginal private benefit/marginal privat betalingsvillighet» (MPB): Etterspørselskurven 

Man trenger ikke bruke akkurat disse betegnelsene, men mange kandidater vil nok ta i bruk notasjonen 

fra forelesning. 

Her vil vi ha: 

 Marginal skade (MD): 50 

 Marginal privat kostnad (MPC): P=50+0,5X 

 Marginal samfunnsøkonomisk kostnad (MSC) : P=50+0,5X+50   P=100+0,5X 

 Marginal privat betalingsvillighet (MPB): P=350-0,5X 

Samfunnsøkonomisk optimalt kvantum og pris finner man ved å sette MSC=MPB: 

350-0,5X=100+0,5X 

  X=250 og P=225 

Figuren/skissen bør forklares, og tilstrekkelig notasjon bør være med. Det vil være naturlig å skrive 

inn hva pris og kvantum er i de to likevektene i figuren, samt forklare at optimal pris vil være høyere 

og kvantum vil være lavere. 

 

e) 

Et uregulert marked vil gi for høy produksjon (og for lav pris) sammenlignet med optimum fordi 

bedriftene ikke tar hensyn til miljøskaden. Vi får dermed et samfunnsøkonomisk tap (SØT) grunnet 

overproduksjon. Et uregulert marked vil gi et produksjonsnivå hvor den marginale 

samfunnsøkonomiske kostnaden (MSC) er høyere enn konsumentenes marginale private 

betalingsvillighet (MPB) 

Noen vil kanskje også forklare SØT på følgende måte: 

 Økningen i konsumentoverskudd og produsentoverskudd ved å øke produksjonen fra X
optimal 

til 

X
marked

 er mindre enn økningen i miljøskaden. Man får dermed et netto tap. 

Trekanten (samfunnsøkonomisk tap) må skraveres i figuren/skissen fra oppgave d). Pass på at SØT er 

tegnet riktig! Fra forelesning om eksternaliteter: 
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f) 

Ved å innføre en miljøavgift som er akkurat like stor som den marginale miljøskaden (t=MD), så vil 

bedriftene oppføre seg «som om» de tok hensyn til miljøskaden (de internaliserer eksternaliteten), og 

man oppnår samfunnsøk.opt.løsning. 

Kandidaten bør forklare at en miljøavgift lagt på produsenten vil flytte tilbudskurven oppover, og ved 

t=MD så vil MPC sammenfalle med MSC. 

 

 

Oppgave 3 (vekt 25 %)  
To bedrifter (bedrift A og bedrift B) konkurrerer i et marked kjennetegnet av Bertrand-konkurranse 

(priskonkurranse). Anta at bedriftene kun kan velge to ulike priser på varen: høy pris eller lav pris. 

Begge setter prisen samtidig. Dersom begge bedriftene holder en høy pris på varen, så vil begge få en 

profitt på 1 million hver. Dersom begge holder en lav pris, så vil begge få en profitt på 0,5 million 

hver. Dersom èn av bedriftene holder en høy pris, mens den andre holder en lav pris, så vil den som 

holder en høy pris få 0 i profitt, mens den som holder en lav pris få 1,5 millioner i profitt.  
a) Sett opp en spillmatrise som viser profitten til bedrift A og B for ulike utfall.  

b) Forklar hva vi mener med en Nash-likevekt. Hva er Nashlikevekten(e) i spillet over?  

c) Forklar hva vi mener med en Pareto-optimal allokering. Er Nashlikevekten(e) i spillet over Pareto-

optimal(e)?  

 

Løsningsskisse: 

 

a) 

 

  Bedrift B 

  Høy pris Lav Pris 

Bedrift A 
Høy pris 1 mill , 1 mill 0 mill, 1,5 mill 

Lav Pris 1,5 mill, 0mill 0,5 mill, 0,5 mill 

 

 

b)  

Alternative definisjoner av en Nash-likevekt: 
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 Et utfall av en spill-situasjon der alle aktørene gjør sine beste valg, der de også tar hensyn til 

valgene andre aktører tar. 

 Et utfall der alle velger sin beste strategi gitt andre spillere sin strategi.  

 Et utfall der ingen vil angre på strategien de valgte når andre spillere sin strategi har blitt 

avdekket. 

 

Nash-likevekt kan ses på som ”markedslikevekten” ved imperfekt konkurranse. 

 

Nash-likevekten i dette spillet er: {Lav pris, Lav pris} 

  Bedrift B 

  Høy pris Lav Pris 

Bedrift A 
Høy pris 1 mill , 1 mill 0 mill, 1,5 mill 

Lav Pris 1,5 mill, 0mill 0,5 mill, 0,5 mill 

 

 

Svaret bør inneholde et resonnement som begrunner hvorfor {Lav pris, Lav pris} er Nash-likevekten. 

Eksempel: 

 Bedrift A sin beste respons gitt Bs valg: 

o Dersom bedrift B velger høy pris, er bedrift A sin beste respons å velge lav pris 

o Dersom bedrift B velger lav pris, er bedrift A sin beste respons å velge lav pris 

 Bedrift B sin beste respons gitt As valg: 

o Dersom bedrift A velger høy pris, er bedrift B sin beste respons å velge lav pris 

o Dersom bedrift A velger lav pris, er bedrift B sin beste respons å velge lav pris 

 

I Nash-likevekten {Lav pris, Lav pris} har ingen av partene et insentiv til å ensidig avvike.  

 

Pluss om kandidaten nevner at «Lav pris» er en dominant strategi. 

 

c)  

Kandidaten bør først forklare hva man mener med en Pareto-optimal allokering, og deretter begrunne 

hvorfor utfallet {Lav pris, Lav pris} ikke er Pareto-optimalt. 

  

Et utfall er Pareto-optimalt dersom ingen av partene kan få det bedre, uten at noen andre får det verre. 

Dersom det er mulig at minst en av partene kan får det bedre, uten at den andre får det verre, er det 

rom for en Pareto-forbedring. 

 

Utfallet {Lav pris, Lav pris} er ikke Pareto-optimalt ettersom begge kan få det bedre om de begge 

velger {Høy pris, Høy pris} (profitten til begge øker med 0,5 mill). 

 

Pluss om kandidaten nevner at spillet er et eksempel på et fangens dilemma. Selv om begge får høyere 

profitt i {Høy pris, Høy pris} kontra {Lav pris, Lav pris}, vil {Høy pris, Høy pris} ikke være en stabil 

likevekt ettersom begge har et insentiv til å avvike. 

 

Pluss om kandidaten nevner at selv om {Høy pris, Høy pris} er en Pareto-forbedring fra {Lav pris, 

Lav pris}i denne spill-matrisen, ønsker man vanligvis ikke samarbeid om en høy pris. I Norge er det 

ikke lov med prissamarbeid. Selv om bedriftene tjener på en høy pris, vil konsumentene tape.  

 

 

 


