
OPPGAVER 16.09 

Fasit til oppgave 1,2 og 4. Oppgave 3 og 5 gjør vi på en senere oppgavesamling. 

 

Oppgave 1 

Hva blir virkningen i markedet for hamburgere i et område av følgende endringer: 

a) Det blir flere pizza restauranter og sushibarer i området 
b) Myndighetene gjør det lettere å etablere hamburgerbarer 
c) Lønnsnivået i området stiger 
d) Myndighetene legger en avgift på hamburgere 

(Vi antar at det er fullkommen konkurranse i markedet for hamburgere) 

 

a) Etterspørselskurven for hamburgere får et negativt skift – og blir kanskje mer elastisk. Pris og 
kvantum går ned. 

b) Vi antar at «lettere å starte hamburgerbar» betyr at det blir lønnsomt for flere å etablere seg 
i bransjen – slik at tilbudskurven for hamburgere får et positivt skift. Kanskje blir den også 
mer elastisk. Pris går ned og kvantum opp. 

c) Ved økt lønnsnivå i området er det rimelig at lønnskostnadene for hamburgerbarer går opp – 
siden de ansatte nå har høyere alternativlønn. Tilbudskurven for hamburgere får da et 
negativt skift. Men økte lønninger i området kan også påvirke etterspørselen etter 
hamburgere. Vi kan ikke vite om etterspørselen etter hamburgere går opp eller ned – dvs. om 
etterspørselskurven får et positivt eller negativt skift. Ved positivt skift får vi helt sikkert økt 
pris, men vi kan ikke si hva som skjer med kvantum: Tilbudskurven skifter innover men 
etterspørselen utover. Ved negativt skift i etterspørselen går kvantum ned.  

d) Tilbudskurven skifter opp med avstand lik avgiften. Pris til kjøper går opp, nettopris til 
produsent ned. Kvantum ned. 

 

Oppgave 2 

Finn feilen i følgende resonnementer: 

«Det er ikke sikkert at utdannelse av flere leger leder til lavere legelønn i markedet. Når det blir flere 
leger presses lønna ned – men til lavere lønn vil sykehus og legesentre ansette mange fler og dermed 
drives lønnsnivået opp. Vi kan ikke utelukke at nettoeffekten er økt legelønn. 

«Hvis det legges skatt på en vare vil produsentene av varen redusere produksjonen. Dette leder til 
høyere priser. Til de høye prisene vil ikke konsumentene kjøpe så mye og dermed må produsentene 
sette ned prisen for å få solgt. Alt i alt kan det tenkes at prisen går ned.»  

Tips: tegn markedskryss og vis hva som skjer. 



Utdannelse av flere leger gir et positivt skift i tilbudskurven for legetjenester. Det er ingen grunn til å 
tro at etterspørselskurven skifter når det utdannes flere leger. Etterspørselen er større når prisen går 
ned (bevegelse langs kurven)– men vi har ikke økt etterspørsel for enhver pris (skift i kurven). Med et 
positivt skift i tilbudskurven mens etterspørselskurven ligger fast kan vi ikke få økt legelønn. 

Tilsvarende sammenblanding av bevegelse langs kurve og skift i kurve ligger bak den andre 
feilslutningen. Skatt på en vare – innbetalt av selger – gir et negativt skift i tilbudskurven, men 
etterspørselskurven ligger fast. Dette må gi uendret eller høyere pris i markedet. 

 

Oppgave 4 

 Vi ser på et marked for små studenthybler i et område.  La p være leiepris per år i 1000 kroner og x 
antall rom som leies ut.  Anta at etterspørselskurven er 800x p= − +  og tilbudskurven er 

8 100x p= − .  

a) Vis at pris blir 100 (tusen) og antall rom som leies ut 700 i likevekt. 
b) Anta at myndighetene bestemmer at maksimalpris på hybel skal være 80. Forklar hva som 

skjer i markedet dersom reguleringen overholdes, og hvilke typer ineffektivitet som oppstår. 
c) Diskuter hva som kan skje dersom noen utleiere og leietakere bryter 

maksimalprisreguleringen? 
d) Myndighetene ser at prisregulering fungerer dårlig og vurderer å subsidiere hybler i stedet. 

De vil gi en stykksubsidie til de som leier ut hybler til studenter. Hva må subsidien være for at 
prisen leietakerne betaler skal bli 80? Hvor mye mer tjener utleierne når hybler subsidieres? 

e) Et alternativ ville være å gi subsidien til studentene – det vil si de får en støtte dersom de 
leier en hybel. Vis at resultatet blir det samme som dersom utleierne får subsidien.  

 

a) Sett tilbudt kvantum lik etterspurt og regn ut pris: -p+800=8p-100. Sett p=100 inn i tilbuds- 
eller etterspørselsfunksjonen 

b) Etterspurt kvantum blir da 720 men tilbudt kvantum bare 540. Siden ingen kan tvinges til å 
leie ut hybel blir omsetningen lik 540. Tre typer ineffektivitet: (i) Marginal betalingsvillighet 
for hybler høyere enn marginalkostnad. Det leies ut for få hybler. (ii) Det er ikke sikkert 
hyblene går til de med høyest betalingsvillighet (og det var kanskje hensikten?) (iii) Ved 
etterspørselsoverskudd er det ofte rasjoneringsordninger som gjør at potensielle kjøpere 
bruker ressurser på å skaffe seg godet. For eksempel å stå i kø eller skrive søknader om å få 
leie hybel. Dette er en ekstra kostnad som ikke påløper når det er prisen som bestemmer 
hvem som får. 

c) Ved regulering vil det være noen med høyere betalingsvillighet enn prisen som ikke får kjøpt 
hybel. Dette kan lede til et svart marked for hybel, det vil si det betales en høyere leiepris 
«under bordet» enn den offisielle. Med et slikt svart marked vil også flere ønske å tilby. Det er 
ikke så lett å si hva som skjer i et slikt marked – det avhenger av hvordan reguleringen 
håndheves, informasjon i markedet og folks respekt for lover og regler. I det ekstreme tilfelle 
– hvor ingen har respekt for lover og regler, de ikke håndheves og det er god informasjon om 
prisen – kan vi ende opp med markedsløsningen. 



d) –p+800=8(p+s)-100 gir p=100-(8/9)s. For at vi skal få p=80 må vi da sette s=180/8=22.5 
e) Bruk notatet «Deling av skatt» på hjemmesiden. Når vi ser på subsidie kan du «snu» 

resonnementet, dvs T1 og E1 blir kurvene uten subsidie og T0 og E0 kurvene med subsidie. 

 

 

 

 


