
Repetisjonsoppgaver 26.03.12 

1.Hva er (i) konsumentoverskudd (ii) produsentoverskudd og (iii) samfunnsøkonomisk overskudd i 
likevekten i et marked med fullkommen konkurranse? Vis på figur! 

 
2.En konsument lever i to perioder. Hun har ingen inntekt i første periode, men får en sikker 
inntekt y i neste periode. Hun kan fritt låne og spare til rente r. Prisnivået på konsum er det samme 
i de to periodene. Vi antar at konsumet må være positivt i begge perioder. (a) Sett opp individets 
budsjettbetingelse over de to periodene. (b) Vis optimal tilpasning og gi en verbal begrunnelse for 
tilpasningen. (c) Hva skjer med konsumet i de to periodene dersom renta øker? (d) Hvordan ville 
konklusjonen på (c) blitt annerledes dersom individet hadde inntekt bare i andre periode?  
 

3.Betingelser som må være oppfylt for at vi skal ha en effektiv ressursallokering er:  
 

I. Marginale produksjonskostnader må være den samme for alle produsentene av en vare  
II. Marginal betalingsvillighet må være lik for alle kjøperne av en vare  

III. Marginal betalingsvillighet for en vare må være lik marginale kostnader.  
IV. Marginalavkastningen på en innsatsfaktor må være den samme i alle anvendelser 

(OBS: I noen fremstillinger tar man ikke IV med som separat betingelse) 
Blir noen av disse betingelsene brutt dersom :  
a) Det bare er en tilbyder i et marked (monopol) ? 
b) Det legges en avgift a på hver anhet av en vare ? 

 
4.Forklar hva som blir pris og kvantum i et marked hvor det er bare en tilbyder, dvs et monopol. Vi 
antar at monopolet ønsker størst mulig overskudd. Vis monopolets tilpasning på en figur.Forklar 
hvorfor monopol ikke gir et samfunnsøkonomisk optimalt resultat.  
 
5.Forklar hva som menes med prisdiskriminering og gi noen eksempler. Forklar hvordan et 
monopol kan tjene på prisdiskriminering.  
 

6.En konsument har en gitt forbruksutgift som kan brukes på to goder, 1 og 2. Konsumenten står 
overfor gitte priser 1p og 2p . Sett opp konsumentens budsjettlinje og tegn den inn i et 
godediagram. Forklar hva en indifferenskurve er. Tegn inn konsumentenes indifferenskurver i 
godediagrammet. Forklar hvorfor optimal tilpasning er der hvor en indifferenskurve tangerer 
budsjettlinja. Hva skjer med konsumentenes tilpasning dersom begge prisene øker prosentvis like 
mye? Hva skjer dersom bare prisen på gode 1 øker?  Hva skjer dersom prisen på gode 1 øker men 
myndighetene samtidig gir konsumenten en inntektsstøtte slik at han har råd til å kjøpe samme 
godekombinasjon som før prisøkningen?  

 
 
 
Hjelp til å løse oppgavene på neste side! 

 
  



Hjelp til løsning av oppgavene 

 

1. Hva er (i) konsumentoverskudd (ii) produsentoverskudd og (iii) samfunnsøkonomisk 
overskudd i likevekten i et marked med fullkommen konkurranse? Vis på figur! 
 
OBS: Forklar hva KO, PO og SO er. Konsumentoverskudd for et kvantum X er konsumentenes 
samla betalingsvillighet (BV) for godet minus hva de faktisk betaler. I markedslikevekten 
omsettes kvantum X* til likevektspris P* (vis på figur) Samlet BV er arealet under 
etterspørselskurven fra 0 til X*. Til pris P* betaler de P*X*.  Produsentoverskuddet i 
markedslikevekten er produsentens inntekt P*X* minus kostnaden ved å produsere X*, som er 
lik arealet under MC-kurven fra 0 til X*. SO er lik samla BV for X* minus kostnadene ved å 
produsere X*. Dette er lik arealet under E kurven fra 0 til X* minus arealet under MC-kurven fra 
0 til X*. Når det ikke er eksterne effekter eller avgifter/subsidier er SO=KO+PO. OBS: Ved 
eksterne effekter må vi bruke de samfunnsøkonomiske
 

 MC når vi beregner SO. 

 
2. En konsument lever i to perioder. Hun har ingen inntekt i første periode, men får en sikker 

inntekt y i neste periode. Hun kan fritt låne og spare til rente r. Prisnivået på konsum er det 
samme i de to periodene. Vi antar at konsumet må være positivt i begge perioder. (a) Sett 
opp individets budsjettbetingelse over de to periodene. (b) Vis optimal tilpasning og gi en 
verbal begrunnelse for tilpasningen. (c) Hva skjer med konsumet i de to periodene dersom 
renta øker? (d) Hvordan ville konklusjonen på (c) blitt annerledes dersom individet hadde 
inntekt bare i andre periode?  
 
Budsjettlinja (BL) blir 2 1(1 )c y r c= − + .Konsumenten er en netto låner.  Helning langs linja er 

(1 )r− + = pris på konsum i periode 1målt i enheter av konsum i periode 2 . Tegn figur! Forklar 
at vi kan representere konsumentens preferanser ved hjelp av indifferenskurver (IK). (b) 
Konsumenten vil komme lengst mulig ut i godediagrammet men må tilpasse seg langs BL. 
Optimalt valg av de to godene er da bestemt av tangeringspunktet mellom BL og en IK . Her er 
MBV for konsum i periode 1 (målt i enheter av konsum i periode 2) , lik prisen på konsum i 
periode 1 (målt i enheter avkonsum i periode 2.  (c) BL skifter innover og den blir brattere: 
Inntektseffekten av økt r: Mindre konsummuligheter . Substitusjonsefffekten Konsum i periode 
1 blir relativt dyrere. Hvis konsum i begge perioder er normale goder: Inntektseffekten gir lavere 
konsum i begge perioder. Subst.effekten gir levere konsum i periode 1, høyere i periode 2.  
Netto: Lavere konsum i periode 1, kan ikke si hva som skjer med konsum i periode 2.  

 
3. Betingelser som må være oppfylt for at vi skal ha en effektiv ressursallokering er:  

 
V. Marginale produksjonskostnader må være den samme for alle produsentene av en vare  

VI. Marginal betalingsvillighet må være lik for alle kjøperne av en vare  
VII. Marginal betalingsvillighet for en vare må være lik marginale kostnader.  

VIII. Marginalavkastningen på en innsatsfaktor må være den samme i alle anvendelser 
(OBS: I noen fremstillinger tar man ikke IV med som separat betingelse) 
Blir noen av disse betingelsene brutt dersom :  
c) Det bare er en tilbyder i et marked (monopol) ?  

Monopolet setter P>MC. Siden MBV=P får vi MBV>MC, dvs betingelse III er brutt: Det 
produseres for lite av varen 



d) Det legges en avgift a på hver anhet av en vare ? Vi antar at avgiften a ikke skal korrigere for 
markedssvikt, som for eksempel eksterne virkninger. Avgiften leder til at pris til produsent blir 
P-a. Produsenten vil dermed velge sin produksjon slik at P-a=MC, dvs P>MC, og altså brudd på 
III. Det produseres for lite av varen. Dersom vi har en negativ  ekstern virkning, for eksempel 
forurensing, vil vi ha MBV<MC uten

MBV=Marginal betalingsvillighet, MC=Marginale kostnader, P=markedspris 

 avgift.  Leggervi på en avgift for å korrigere den eksterne 
virkningen kan vi oppnå MBV=MC, dvs at evgiften leder til at I blir oppfylt. 

 
4. Forklar hva som blir pris og kvantum i et marked hvor det er bare en tilbyder, dvs et 

monopol. Vi antar at monopolet ønsker størst mulig overskudd. Vis monopolets tilpasning på 
en figur.Forklar hvorfor monopol ikke gir et samfunnsøkonomisk optimalt resultat.  
 
Start med å anta at monopolet (M)kjenner etterspørselsfunksjonen etter sitt produkt. For 
enkelhets skyld antar vi at etterspørselen er lineær, for eksempel x ep d= − + . Monopolets 

profitt blir da ( )px c xπ = − , hvor c(x) er kostnadene som funksjon av x (Du kan gjerne anta 

MC=c og faste kostnader B slik at profitten blir px cx Bπ = − − .) Siden p vil variere med hvor 
mye M velger å selge (x) vil marginalinntekten (MR= marginal revenue= hva monopolet tjener 
ved å selge en enhet mer= økningen i px når x øker med en enhet) IKKE være lik p men:  

( / )MR p p x x= + ∆ ∆ . Siden  / 0p x∆ ∆ < vil MR P< . Tegn figur! Monopolet vil velge x slik at 

MR=MC. Dette gir en monopolpris som er høyere enn MC, Mp MC> . Siden forbrukerne 

tilpasser seg slik at  MMBV p= har vi at MBV>MC i et marked med monopol. Forbrukerne er 

altså villig til å betale mer for en enhet mer enn hva det koster å produsere en enhet mer, dvs M 
produserer mindre enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt 
 

5. Forklar hva som menes med prisdiskriminering og gi noen eksempler. Forklar hvordan et 
monopol kan tjene på prisdiskriminering.  
 
Ulike kjøpere betaler ulik pris for varen. For at dette skal være muliug må tilbyderen kunne 
hindre videresalg av varen fra de som betaler lav pris til de som betaler høy pris. Eksempler: 
Studentrabatt – krever legitimasjon. Butikker kan få enerett på å selge varen i et land, med 
klausuler om hva den skal selges til og forbud mot salg mellom butikker i ulike land. Monopolet 
kan tjene på å sette opp prisen for grupper med lav prisfølsomhet (lav tallverdi på 
etterspørselselastisiteten) uten å måtte sette opp prisen for de med lav prisfølsomhet. En enkle 
måte å forklare dette på er følgende: Anta at en vare har gitt pris  p* på verdensmarkedet, men 
at det er en fallende etterspørselskurve rettet mot produktet fra norske forbrukere , for 
eksempel norsk ost?.Hvis M ikke kan hindre videresalg må osten selges til p* i begge markeder. 
Hvis M kan skille de to markedene kan det øke sine inntekter ved å sette en pris høyere enn p* i 
det norske markedet. Monopolet vil redusere kvantum – og øke prisen – i det norske markedet 
til MR i det norske markedet er lik p*. MBV for norsk ost er da høyere i Norge enn på 
verdensmarkdet, dvs vi får for lite ost i Norge!  
 

 
 
 



 
6.En konsument har en gitt forbruksutgift som kan brukes på to goder, 1 og 2. Konsumenten står 
overfor gitte priser 1p og 2p . Sett opp konsumentens budsjettlinje og tegn den inn i et 
godediagram. Forklar hva en indifferenskurve er. Tegn inn konsumentenes indifferenskurver i 
godediagrammet. Forklar hvorfor optimal tilpasning er der hvor en indifferenskurve tangerer 
budsjettlinja. Hva skjer med konsumentenes tilpasning dersom begge prisene øker prosentvis like 
mye? Hva skjer dersom bare prisen på gode 1 øker?  Hva skjer dersom prisen på gode 1 øker men 
myndighetene samtidig gir konsumenten en inntektsstøtte slik at han har råd til å kjøpe samme 
godekombinasjon som før prisøkningen?  
 
Se forelesningsnotater og seminaroppgave gjennomgåelser! Hvorfor optimal tilpasning (dvs 
konsumentens beste valg av de to godene) er der hvor en indifferenskurve(IK) tangerer budsjettlinja 
(BL): Helningen lang en IK i et punkt gir oss konsumentens marginale betalingsvillighet for gode 1 
målt i enheter av gode 2. Helningen langs BL gir oss prisen oå gode 1 målt i enheter av gode 2. I 
konsumentens optimale tilpasning skal de være like. (Forklar hvorfor et punkt langs BL som ikke er et 
tangeringspunkt ikke kan være optimalt!) Pris på gode 1 øker: Forklar substitusjons- og inntektseffekt 
– og forsøk å tegne dem i diagrammet. Forklar! Den foreslåtte kompensasjonen gir en BL som går 
gjennom det gamle tilpasningspunktet men som har helning lik det nye prisforholdet, dvs den nye BL 
er brattere.Konsumenten vil IKKE velge samme godekombinasjon som før prisøkningen, selv om han 
kunne gjøre det, men velger mindre av gode 1 (relativt dyrere) og mer av gode 2 (relativt billigere). 
Konsumenten kommer bedre ut! 

 

 
 


