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1.Forklar kort følgende begreper: 

a) Marginal- og gjennomsnittskostnad 
b) Etterspørselskurve  
c) Tilbudskurve  
d) Markedslikevekt 
e) Pristaker 
f) Etterspørselselastisitet 
g) Komparative fortrinn 

 

2. Deler av eksamensoppgavesettet for V12: 

a) Vi ser på et marked med såkalt fullkommen konkurranse.  
b) Hva er de viktigste forutsetningene for en slik markedsform? Forklar kort betydningen av den 

enkelte forusetning.  
c) 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.  
d) Forklar hvordan pris og kvantum bestemmes i markedet.  Hvilke faktorer kan gi endring i pris 

og kvantum? 
e) Regn ut likevektspris og –kvantum når tilbudskurven er  100𝑝 − 500 og etterspørselskurven 

er  −100𝑝 + 1500.  
f) Anta nå at produsentene må betale en avgift på t kroner per produsert enhet . Vis, ved hjelp 

av en figur eller ved utregning, hva som blir virkningene i markedet av en slik avgift. Forklar 
med ord hvorfor avgiften ikke vil øke markedsprisen med t kroner for kjøperne i markedet.  

3.Hvorfor kan det ikke være ulike priser på en vare i et marked med såkalt fullkommen onkurranse?  

4. Anta at vi har to stammer som hver har produsert en viss mengde av varene mat og klær. Hva er 
betingelsen for at det skal lønne seg for dem med byttehandel ? 

5. Myndighetene vurderer å subsidiere bruk av arbeidskraft med funksjonshemninger for å øke 
sysselsettingen i denne gruppen. Forslaget er å betale 50 kr per arbeidstime. Anta at beløpet 
utbetales til de med funksjonehemning som kommer i jobb. Hva tror du virkningen  blir av et slikt 
tiltak? Forklar hvorfor det ikke spiller noen rolle om subsidiet utbetales til bedriftene som ansetter 
eller de som ansettes. 

6. La oss tenke oss at vi i utgangspunktet har importforbud av epler til Norge, og at eplemarledet i 
Norge er et marked med såkalt fullkommen konkurranse. La p* og x* være henholdsvis likevektspris 
og – kvantum. Så åpner vi for import av epler fra verdensmarkedet. Prisen på verdensmarkedet er 
lavere enn p*. Hva skjer? Hva ville skje dersom epleprisen på verdensmarkedet var høyere enn p* ?  

 


