
Oppgave 1 (vekt 20 %) 

Forklar kort følgende begreper: 

a) Nash-likevekt. Læreboka (Krugmann&Wells) forklarer det slik: «A Nash-equilibrium, 

also known as a non-cooperative equilibrium results when each player in a game 

chooses the action that maximizes his or her payoff given the actions of other players, 

ignoring the effects of his or her payoff on the payoff received by those other players». 

På forelesningen har vi vist NE i enkle 2x2 spill, og forklart at det ere n situasjon hvor 

ingen angrer på sitt valg når de ser hva de andre har valgt. 

 

 

b) Samfunnsøkonomisk overskudd. 

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

kvantumet minus (alternativ)kostnadene ved å produsere kvantumet. Fint om de tegner 

figur. Mange vil nok tegne SO i markedslikevekten og si at det er produsentoverskudd 

pluss konsumentoverskudd, og det er greit, men det er pluss for de som har fått med 

seg at man kan finne SO selv om man ikke har priser og for andre kvanta enn 

likevekstkvantumet. 

 

c) Kollektivt gode. 

Eit kollektivt gode er eit gode som er ikkje-rivaliserande i konsum og ikkje-

ekskluderbart, noko som er klart definert i læreboka. Studentane bør også forklare kva 

desse omgrepa betyr. Eit gode er ikkje-rivaliserande i konsum om den same eininga av 

godet kan konsumerast av meir enn ein person på same tid. Eit gode er ikkje-

ekskluderbart når tilbydar ikkje kan hindre konsum av konsumentar som ikkje betalar 

for dette. At studentar nemner døme på kollektive gode viser forståing.  

Det er mulig nokre studentar kort nemner i) dei tre andre typane gode ein kan ha 

for ulike kombinasjonar av ekskluderbar/ ikkje-ekskluderbar og rivaliserande/ ikkje-

rivaliserande (private goods, artificially scarce goods, common resources), ii) 

marknadens marginale betalingsvilligheit for kollektive gode, og iii) 

gratispassasjerproblemet. Dette er streng tatt ikkje nødvendig, men kan vere 

verkemiddel for vising av forståing. 

 

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 pris og kvantum bestemmes i et slikt marked.  

b) Regn ut likevektspris og -kvantum når markedets etterspørselskurve er p = 350 – 0,5x og 

markedets tilbudskurve er p = 50 + 0,5x. Illustrer likevekten i en figur.  

c) Anta nå at produsentene i markedet må betale en avgift t per enhet (en stykkavgift). Forklar 

ved hjelp av en figur hvordan dette påvirker likevektspris, likevektskvantum og nettopris til 

produsent.  

d) Forklar hvordan stykkavgiften påvirker samfunnsøkonomisk overskudd. 



e) Forklar hva som bestemmer hvordan en stykkavgift deles mellom selger og kjøper.  

f) Regn ut hvordan stykkavgiften deles med de oppgitte funksjonene. 

 

a) Si litt om E- og T-kurven. Pluss for de som har med at pristakeradferd er en forutsetning 

for at vi har E- og T-kurve. Forklare kort hva som menes med likevekt og vise på figur. 

b) p=200, x=300 

c) Forklare hvorfor T-kurven skifter opp med avstand lik stykkavgiften t. Forklare hvordan 

dette gir en ny likevekt med lavere omsatt kvantum, høyere pris for kjøper (markedspris) 

og lavere nettopris til selger (markedspris minus t). Gjerne kommentere at t deles 

mellom kjøper og selger 

d) Dette kan selvsagt gjøres på flere måter. Man kan tegne endringene i produsent og 

konsumentoverskudd og avgiftsinntekt til staten – men det enkleste er å se direkte på 

endring i SO: La x0 være kvantum uten avgift og x1 med avgift. For enhetene x0-x1 er 

samlet betalingsvillighet høyere enn samlede kostnader ved å produsere dem (vises på 

figur). Differansen er det samfunnsøkonomiske tapet som følger av avgiften. 

e) Her forventer vi ikke en formell analyse av noe slag, men at de har forstått at det er 

forholdet mellom helning på kurvene (i oppinnelig likevekt: x0,p0) som bestemmer 

delingen. En fin måte å vise det på er se på hva som skjer hvis vi endrer helning på en 

av kurvene 

f) Dette har vært gjort i oppgaver, men er nok likevel vanskelig. De bør få noe uttelling 

dersom de klarer å stille opp problemet, dvs. forstå hvordan den nye tilbudskurven blir: 

p = 50 + 0,5x gjøres om til x=2p-100. Med avgift: x=2(p-t)-100. Setter tilbudt kvantum 

lik etterspurt og får p1 = 200 + 0,5t. Vi ser at avgiften deles likt mellom kjøpere og 

selgere: Kjøper betaler p1-p0 = 0,5t og selger betaler p0-(p1-t)= 0.5t. (Noen vi kanskje 

ha problemer med at de ikke får oppgitt verdi for t , og lage en verdi selv) 

 

 

 

Oppgave 3 (vekt 20 %) 

Forklar hva vi mener med substitusjons- og inntektseffekten av en prisøkning. Bruk dette til å 

forklare med ord hvorfor det er mulig at etterspørselen etter et gode øker når prisen på godet 

øker. 

 

Effekten av ei prisauke kan delast inn i eit substitusjonseffekt (SE) og ein inntektseffekt (IE). 

Nokon vil kanskje støtte seg på ein figur som den under, der p_1 aukar og budsjettbetingelsen 

er m=p_1*x_1 + p_2*x_2, for å forklare dette. Forklaringar utan figur er også greie, så lenge 

forståinga kjem klart fram.  



 
SE viser effekten på etterspørsel av ein prisauke dersom konsumenten blir kompensert med 

ekstra inntekt slik at han/ ho kan ha nøyaktig same nyttenivå som før prisauken, altså fangst 

berre effekten på etterspørsel gjennom endringar i det relative prisforholdet. SE kan illustrerast 

som bevegelse langs indifferenskurven U_1, frå A til det punktet der hellinga på 

indifferenskurva (MSB) er lik det nye relative prisforholdet (p_1^NY/ p_2), punkt B.  

IE viser effekten av at konsumenten får redusert realinntekt/ kjøpekraft som følge av 

prisauken. IE kan illustrerast som bevegelse mellom indifferenskurven, frå punkt B til punkt C, 

der ei lågare indifferenskurve (U_0) tangerar den nye budsjettlinja.  

Totaleffekten av prisauken er bevegelsen frå punkt A til C. 

 

For å forklare «hvorfor det er mulig at etterspørselen etter et gode øker når prisen på godet 

øker» forventast ikkje figur. Det forventast heller ikkje ei inngånde forklaring av kva betingelsar 

som skal til for at Giffen-gode kan eksistere, berre at IE dominerar SE. Dette er det definisjonen 

i læreboka fokuserar på, der Giffen-gode skildrast som «a hypothetical inferior good for which 

the income effect outweights the substitution effect and the demand curve slopes upward».  

Døme: Kjøt (normalt gode) og poteter (inferiørt/ mindreverdig gode), pris på poteter 

aukar. SE: Ein må gi frå seg meir kjøt per potet => Etterspørsel etter poteter ned, etterspørsel 

etter kjøt opp. IE: Reduksjon i realinntekt => Etterspørsel etter kjøt ned, etterspørsel etter 

poteter opp. Om IE dominerar SE, aukar etterspørslen etter poteter.  

 

 

Oppgave 4 (vekt 10 %) 

a) Forklar hva vi mener med nåverdi.  

Læreboka gir følgande definisjon: «The present value of X is the amount of money 

needed today in order to receive X at a future date given the interest rate». Denne 

definisjonen samsvarar med notatet til Gramstad, som også er på pensum. I lærebok og 

notat nyttast eitt-årige prosjekt som enklaste måte å illustrere definisjonen: 

Noverdi*(1+r) = X => Noverdi = X/(1+r), der X er ei inntekt og r er renta. Det er mulig 

studentar nyttar denne formelen og prøvar å uttrykke noverdien for gitt X (eventuelt D, 

som er notasjon hos Gramstad) og r for å vise forståing.  

b) Still opp nåverdien av et prosjekt som har en kostnad på 200 kroner i dag og som gir en 

utbetaling på 250 kroner neste år. Hva er den høyeste renta som gir positiv nåverdi?  



Noverdi = -200 + 250/(1+r), der r er renta. La noverdi >= 0, og løys. (Nokon reknar 

muligens ut ved bruk av likskapa, som er greitt.) r = 0,25 er den høgste renta som gir 

positiv noverdi. Slik rekning er dekka godt på førelesing, seminar og pensum 

(Krugmann&Wells samt Gramstad).  


