
Noen stikkord til løsning av oppgaver fra Oppgavesamling 27.02.2015 

Oppgave 1 

Forklar kort : 

a) Konsumentens budsjettlinje (2 goder, 1 og 2) 
b) Indifferenskurve 
c) Substitusjons- og inntektseffekten av en prisendring (Start med å forklare verbalt) 

Oppgave 2 

Vi ser på en bedrift i et marked med såkalt fullkommen konkurranse.  

a) Forklar hvordan en enkelt bedrift i et slikt marked bestemmer hvor mye den  skal 
tilby. I et FK-marked vil bedriften betrakte alle priser som størrelser den ikke kan 
påvirke med sitt kjøp og salg. Siden kapitalutstyret er fast (kort sikt), er det rimelig 
med en u-formet gjennomsnittskostnadskurve: De variable gjennomsnittskostnadene 
(AVC)synker først og stiger deretter. Marginalkostnadskurven vil da ligge over AVC-
kurven på den stigende delen. (Tegn figur). Vi antar at bedriften ønsker størst mulig 
overskudd. Antar også at kapitalkostnadene er såkalt «sunk cost».  Dersom 
produktprisen ligger over minimum av gjennomsnittskostnadene vil bedriften stanse 
driften – siden inntekten ikke vil dekke de variable kostnadene for noe kvantum . For 
priser over AVC lønner det seg å velge kvantum slik at p=MK. Forklaring: Hvis 
p>MK vil overskuddet øke hvis vi øker x marginalt, og hvis p<MK vil det øke hvis vi 
reduserer x. Siden MK-kurven er stigende vil bedriftten velge å øke x når p øker, det 
vil si bedriftens tilbudte kvantum stiger med p. Se mer i forelesningsnotat 4 om 
produsenten 

b) Hvorfor øker bedriftens tilbudte kvantum  med prisen? Fordi MK-kurven er stigende. 
Når p øker skjærer den MK-kurven for en høyere verdi på x. 

c) Hvilken effekt har en skatt på overskudd på tilbudt kvantum? Det gir ingen endring. 
Hvis bedriften må betale en andel t av overskuddet i skatt sitter den igjen med  

[ ](1 ) ( )t p AVC x Bp = − − −  . Vi ser at uavhengig av hva t er vil bedriften velge den x 

som gir størst mulig (p-AVC)x.  

Oppgave 3 

Vi ser på en bedrift i et marked med såkalt fullkommen konkurranse.  

a) Forklar kort hva som menes med markedets tilbudskurve og markedets 
etterspørselskurve, og tegn disse i et diagram med pris (p)og kvantum (x) på aksene.  

b) Regn ut likevektspris og –kvantum når tilbudskurven er  100𝑝𝑝 − 500 og 
etterspørselskurven er  −100𝑝𝑝 + 1500. Ved å sette tilbudt kvantum lik etterspurt får 
vi p=10 og x=500 

c) Myndighetene pålegger selgerne å betale en skatt t per enhet som omsettes. Vis hva 
virkningene at dette blir. Tilbudskurven blir da 100(p-t)-500. Ved å sette tilbudt 



kvantum lik etterspurt får vi p=10+t/2. Nettopris til produsent blir p-t=10-t/2. 
Kvantum blir 500-50/t 

 

d) Vis at det ikke har noen betydning om det er selgerne eller kjøperne som skal 
innbetale avgiften 

Oppgave 4 

Hva er virkningen av en skattelette på lønnstakere? Hvilke forhold kan lede til at skatteletten 
gir liten effekt på nettolønna. Vi gjør dette enkelt ved å anta at skatten var per enhet (for 
eksempel per time). Anta at det er arbeidstaker som skal innbetale skatten. En skattelette er 
det motsatte av å gi en skatt, dvs. tilbudskurven for arbeid skifter ned med skatteletten. En 
skattelette på z  kroner per enhet (arbeidstime)) har samme effekt som en subsidie på z kroner 
per enhet – så vi kan analysere det som en subsidie. Vis på figur hvordan skatteletten 
(subsidien)deles mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Se gjerne på hvordan delingen 
påvirker av brattheten i T- og E-kurven. Det enkleste å se på er å gjøre E-kurven lit brattere 
eller slakere i utgangssituasjonen, dvs. i p0,x0. (før skatteletten)Vi ser da at jo brattere E-
kurven er, desto større del av skatteletten går til arbeidsgiver. 

 

 


