
Repetisjonsoppgaver  
 
 

1. Forklar kort følgende begreper: (i) Nåverdi (ii)Tilbudskurve (iii) Alternativkostnad (iv) 
Etterspørselselastisitet (v) Marginalkostnad (vi) Kollektive goder (vii) Eksterne virkninger 
(viii) Samfunnsøkonomisk overskudd 
 

2. Hva er forutsetningene for at vi skal ha et marked med fullkommen konkurranse. Gi en kort 
begrunnelse for hver forutsetning.   
 

3. Oppgaver fra marked med fullkommen konkurranse er godt dekket gjennom 
seminaroppgaver, og andre oppgaver. Noen sjekkspørsmål:  
 

Forklar  hva etterspørsels- og tilbudskurve er.  

Forklar hva som kan gi skift i disse kurvene.  

Forklar hva en etterspørselselastisitet er. Kan du forklare hvordan den varierer langs en lineær 
E-kurve? 

Forklar hvordan pris og kvantum bestemmes.  

Forklar hva som skjer med pris og kvantum dersom vi får et skift i markedets 
etterspørselskurve (evt tilbudskurve).  

Forklar hva som skjer med pris(er) og kvantum dersom myndighetene gir et stykksubsidium 
eller legger på en avgift. Vis endringen i både markedspris og produsentpris (dersom det er 
produsentene som får subsidiet/betaler avgiften). Forklar hvordan endringen avhenger av 
helningen på T- og E-kurven.  

Forklar med ord hvorfor en avgift på 20 kr ikke nødvendigvis leder til at konsumentene må 
betale 20 kr mer for varen? Hva bestemmer hvor stor del av avgiften konsumentene må 
betale? (Skatteoverveltning / tax incidence) 

Vis hva som blir de samfunnsøkonomiske virkningene av en avgift: Hvordan endres 
konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkoonomisk overskudd. 

 
4. 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 ? Bedrifter med mindre enn 20 ansatte får 

et subsidium per ansatt?  



c) Alle med inntekt under 200 000 kroner i året får billigere strøm?   
 

 
5. Forklar hva som menes med prisdiskriminering og gi noen eksempler. Forklar hvordan et 

monopol kan tjene på prisdiskriminering.  
 

6. Hva er problemet med prissamarbeid (kartellvirksomhet) – sett fra et samfunnsøkonomisk 
synspunkt?  

 
7. Hva menes med naturlig monopol?  Gi et par eksempler. Vis hva som blir den 

samfunnsøkonomisk optimale løsningen ved naturlig monopol, og sammenlikn denne med 
utfallet under privat, uregulert monopol.  
 

. 
 

8. Hva menes med optimal forurensing?  
 

9. Kan markedet løse miljøproblemene? 
 

10. Vi ser på et arbeidsmarked hvor arbeidskraften er homogen, og de andre betingelsene for 
fullkommen konkurranse i markedet også er oppfylt. (i) Forklar kort hva som bestemmer 
tilbud og etterspørsel i et slikt marked og vis hva som blir likevekten i markedet. (ii) Hvilke 
endringer kan lede til skift i markedets etterspørselskurve ? Vis hvordan lønn og sysselsetting 
påvirkes av at myndighetene legger an avgift z på hver arbeidstime?  
 

 
11. Produksjonen av en vare som omsettes i et marked med fullkommen konkurranse gir et 

skadelig utslipp. Kostnaden ved skaden er z kroner per produsert enhet av varen. Vi antar at 
det ikke er mulighet til å rense utslippet, i alle fall ikke på kort sikt. Vis hvor mye som blir 
produsert, og pris per enhet, dersom myndighetene ikke griper inn i markedet. Vis at 
samfunnsøkonomisk kvantum av varen er lavere enn det som blir produsert i et marked uten 
inngrep, og forklar hvorfor. Diskuter et par virkemidler myndighetene kan bruke for å få 
produksjonen ned på det samfunnsøkonomisk optimale nivået.  
 
 

12. 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?  
 
 

13. Hva kan forklare lønnsforskjeller? 
 
 



14. Hva påvirker den lønn de ansatte oppnår ved lokale forhandlinger? Forklar hvorfor lokale 
lønnsforhandlinger kan lede til ulik lønn for likt arbeid – det vil si at homogen arbeidskraft 
betales ulik lønn i ulike bedrifter.  
 
 

15. Gir en økonomi med fullkommen konkurranse en rettferdig inntektsfordeling?  
 
 

16. Forklar hva som menes med et kollektivt gode. Gi gjerne noen eksempler. Forklar hvorfor 
markedet ikke gir optimal produksjon av slike goder.  
 
 

17. Vis hvordan vi kommer fram til tilbudskurven for en produsent. Hva skjer med produsentens 
tilbud dersom han får et subsidium s per enhet produsert? Forklar hvordan vi finner 
markedets tilbudskurve ved å ta utgangspunkt i de enkelte produsentenes tilbudskurver.  
 

 

 

 

 

 


