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Obligatorisk oppgave høsten 2012 
 

Oppgave 1 

Forklar kort følgende begreper 
a) Markedets tilbudskurve 

b) Mindreverdig gode 

c) Etterspørselselastisitet 

 

Oppgave 2 

I  Vi ser på et marked med såkalt fullkommen konkurranse  

a) Tegn opp et diagram med mengde (x) på den horisontale aksen og pris (p) på den 

vertikale. Tegn en fallende etterspørselskurve og en stigende tilbudskurve i 

diagrammet. 

b) Hva forteller et punkt på etterspørselskurven? 

c) Hvilke faktorer kan gi opphav til skift i etterspørselskurven? 

d) Hva menes med likevekt i markedet? Forklar hva likevekten blir. 

II  La tilbudskurven være 20 100Tx p   og etterspørselskurven 10 500Ex p   .  

a) Finn etterspørselselastisiteten for (i) p = 20 og for (ii) p = 10 

b) Hva blir likevektspris og –kvantum i dette markedet? 

c) Hvordan endres likevektspris og – kvantum dersom myndighetene gir produsentene et 

subsidium 12s  per enhet? 

d) Hva menes med at subsidiet deles mellom produsenter og konsumenter? Hvor stor del 

av subsidiet får produsentene med de oppgitte tilbuds- og etterspørselsfunksjoner?  

e) Hva blir effektivitetstapet i markedet av å gi et subsidium? Vis på figur! 

 

Oppgave 3 

Forklar verbalt hva som menes med substitusjons- og inntektseffekten av en prisendring. Bruk 

dette til å diskutere effekten for norske husholdninger av en økning i pris på elektrisk kraft. 

 


