
Oppgave 1 

Forklar kort følgende begreper: 

1) Eksterne virkninger 
2) Etterspørselsfunksjon 
3) Pareto-forbedring 

To land, A og B, har 200 arbeidskraftsenheter hver som de kan bruke 
på å produsere mat og maskiner 

Oppgave 2 

En vare leder til en miljøskade som avhenger av hvor mye som 
omsettes av varen.  Lavere forbruk av varen er en este mulighet til å 
redusere miljøskaden. Den marginala miljøskaden ved et forbruk på  
X enheter er beregnet til å koste aX.  

1) Vis hvorfor et uregulert marked leder til for høyt forbruk av 
varen (tegn figur!) 

2) Vis på figuren hvor høy en stykkavgift må være for å få optimal 
produksjon av varen 

3) Vis at samfunnsøkonomisk overskudd øker når vi legger på en 
avgift som under 2) 

Hvordan virker omsettelige utslippstillatelser, og hva er hensikten 
med dem? 

 

  



Oppgave 3 

Vi ser på to land, A og B, som hver for seg har 200 
arbeidskraftsenheter til disposisjon. I land A gir 100 
arbeidskraftsenheter enten 100 enheter mat eller 50 maskiner. I land 
B gir 100 arbeidskraftsenheter enten 50 enheter mat eller 10 
maskiner. I utgangspunktet bruker hvert land 100 
arbeidskraftsenheter på hver av varene, slik at forbruk og produksjon 
av mat og maskiner er som illustrert i tabellen nedenfor. 

 

 Land A Land B 
 

Mat 
 

100 50 

Maskiner 
 

 50 10 

 

1) Hva menes med at land A har et komparativt fortrinn i  
maskinproduksjon?  

2) Hva er alternativkostnad ved maskinproduksjon i de to landene?  

3) Vis ved hjelp av et eksempel hvordan landene kan øke sin samlede 
produksjon av  varene ved å omallokere sin arbeidskraft.   

4)Til hvilke priser på maskiner ,målt i enheter av mat, vil begge land 
være interessert i å handle ? 

  



Oppgave 4 

En konsument skal fordele en inntekt y på 2 goder, 1 og 2. 

1) Sett opp konsumentens budsjettbetingelse og tegn den i en 
figur. Hva er helningen langs en budsjettlinje? Hva forteller 
helningen? 

2) Hva skjer med budsjettlinja dersom  (i) prisen på gode 1 øker? 
(ii) inntekten  øker (iii) prisen på begge godene øker  med 
samme prosent. 

3) Hva er en indifferenskurve? Hvilken tolkning har helningen 
langs kurven i et punkt? 

4) Hva skjer med konsumentens forbruk av et gode dersom (i) 
inntekten øker? (ii) prisen på gode 1 øker? 

5) Hva er en kompensert prisøkning? 

 

Oppgave 5 

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 2 1(1 )c y r c= − +  .Konsumenten er en netto låner.  
Helning langs linja, -(1+r), er  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 (marginal betalingsvillighet) 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. 

 


