
Fasit til oppgavesett høsten 2015 

Oppgave 1 

(a) Setter inn x = 900 og løser mhp P. Da får vi P=10. 

(b) Stigningstallet til etterspørselskurven er gitt ved: 
∆�

∆�
= −10 

(c) P=10 gir X=900 → PX=9000 

P=20 gir X=800 → PX=16000 

P=50 gir X=500 → PX=25000 

P=70 gir X=300 → PX=21000 

(d) Etterspørselselastisiteten er gitt ved: 

ElPX = 
∆�

∆�

�

�
 = -10

�

�
 

Da får vi 

P=10 gir ElPX=-1/9 

P=20 gir ElPX=-1/4 

P=50 gir ElPX=-1 

P=70 gir ElPX=-7/3 

(e) For P=10 og P=20 synker X prosentvis mindre enn P øker slik at PX øker når vi øker P. 

For P=50 synker X prosentvis like mye som P øker, dvs PX er uendret. 

For P=70 synker X prosentvis mer enn P øker, dvs PX går ned når vi øker P. 

→ Op4malt å velge P=50. 

Oppgave 2 

(a) Løser for p ved å sette x
E
 = x

T
 og får p*=6 og x*=40. 

(b) Til minstepris 8, er tilbudt kvantum 

x
T
 = 10*8 – 20 = 60 

Etterspurt kvantum er 

x
E
 = -10*8 + 100 = 20 

Det er altså et tilbudsoverskudd på 60 – 20 = 40. 

(c) Dersom konstantleddet i E – kurven øker til 120, blir likevektsbetingelsen  

-10p + 120 = 10p – 20 

Dette gir p=7 og x=50. 

Oppgave 3 

(a) Etterspørselskurven forteller hvor mye kjøperne ønsker å kjøpe til ulike p, gitt verdi på andre 

faktorer som påvirker etterspørselen. 

(b) Mange små kjøpere og selgere, homogene varer, full informasjon og ingen 

transaksjonskostnader. 

(c) Tilbudt mengde endres med 200. 

(d) Etterspurt mengde endres med -100. 

(e) p* = 60 og x* = 400 

(f) Tilbudselastisiteten er 20*(60/400) = 3. 

Etterspørselselastisiteten er -10*(60/400) = -3/2. 



(g) Ingen vil nå kjøpe til en høyere pris enn 50, og dermed får ingen solgt til en høyere pris, så 

prisen på det norske markedet blir 50. Norske selgere tilbyr da x = 20*50 – 800 = 200. Norske 

kjøpere etterspør x = -10*50 + 1000 = 500. Differansen på 300 dekkes av import. 

Oppgave 4 

(a) –p + 800 = 8p – 100 gir p* = 100 og x* = 700. 

(b) Etterspørselselastisiteten er -1*(100/700) = -1/7. 

Tilbudselastisiteten er 8(100/700) = 8/7. 

(c) Når det åpnes for salg og kjøp av arbeidskraft til 80 kr/time vil ingen hyre arbeidskraft til en 

høyere pris – og dermed får ingen jobb til en høyere pris. Lønna (p) i det norske markedet blir 

altså 80 kr/t. 

Oppgave 5 

Likevektsprisen og likevektskvantumet uten avgift vil være hhv p* = 6, x* = 40. 

Med avgift blir tilbudskurven nå x = 10(p - t) – 20. 

Etterspørsel lik tilbud gir -10p + 100 = 10(p – t) – 20 som gir p = 6 + t/2. 

p – t = 6 – t/2 → avgi?en deles altså likt mellom selgere og kjøpere. 

Med t = 2 er ny markedspris lik 7 og ny produsentpris lik 7 – 2 = 5 

Oppgave 6 

Vi antar at subsidien utbetales til selgerne. Etterspørselskurven er da uendret, mens tilbudskurven 

blir x = 20(p + s) – 800, siden selgernes nettopris nå er markedsprisen pluss subsidie. 

For å finne den nye tomatprisen og det nye tomatforbruket, setter man tilbudt kvantum lik 

etterspurt kvantum, og får p = 60 – (2/3)s. Pris til selger blir p
s
 = p + s = 60 + (1/3)s. 

Med s = 30 blir p = 40, p
s
 = 70 og x = 600. Kjøperne får dermed 2/3 av subsidien, mens selgerne får 

1/3. 

Så blir markedet åpnet for handel med utlandet hvor tomatprisen er 50 kr/kg, altså p = 50. Hvis 

myndighetene subsidierer norske tomatbønder med 30 kr/kg, blir produsentprisen:  

p
s
 = p + s = 50 + 30 = 80. Tilbudt kvantum blir da: x = 20(p + s) – 800 = 20(50 + 30) – 800 = 800. 

Verdensmarkedsprisen påvirkes ikke av at norske selgere får subsidie, så etterspørselen blir: x = -10p 

+ 1000 = -10x50 + 1000 = 500. Vi ser at tilbudet fra innenlandske produsenter er høyere enn 

etterspørselen, så vi får eksport av varen. 

Dersom alle, både norske og andre får subsidien (EU?), blir verdensmarkedsprisen 20. Norske 

produsenter vil tilby: x = 20(20 + 30) – 800 = 200. Norske forbrukere vil kjøpe: 

x = -10x20 + 1000 = 800. I dette tilfellet vil etterspørselen være høyere enn tilbudet, så vi får import 

av varen. 

Oppgave 7 

 Etterspørselskurven er 800x p= − +  og tilbudskurven er 8 100x p= − . Uten inngrep er lønna 

p*=100.  



Til en minstelønn på 127 kroner er tilbudet av arbeid lik 8 127 100 1016 100 916x − = − =  , mens 

etterspørselen er 127 800 673− + = . Minstelønn gir altså høyere tilbud enn etterspørsel. Siden ingen 

kan tvinge arbeidsgivere til å ansette folk blir faktisk sysselsetting lik tilbudet, 673, og vi får en 

arbeidsledighet på 916-673=243. 

Ved en subsidie på 27 kroner til arbeiderne endres tilbudsfunksjonen til 8( 27) 100x p= + − . Ved å 

sette tilbudts kvantum like etterspurt får vi da p=76. Dette er den lønna arbeiderne får fra 

arbeidsgiver. I tillegg får de subsidien på 27 kroner slik at nettolønna blir 103. utbetaler til arbeiderne. 

Ansatte og arbeidsgiver deler subsidien mellom seg, og vi ser at arbeidsgiver får en stor del av 

subsidien: Ansatt får 3 kroner (1/9), arbeidsgiver 24. 

Ved en subsidie på 27 kroner til arbeidsgiver endres etterspørselsfunksjonen til ( 27) 800x p= − − + . 

Ved å sette tilbudts kvantum like etterspurt får vi da p=103. Dette er lønna som utbetales til 

arbeiderne. Arbeidsgiverne får subsidien på 27 kroner og betaler dermed bare 103-27=76. Ansatte og 

arbeidsgiver deler subsidien mellom seg, og vi ser at arbeidsgiver får en stor del av subsidien: Ansatt 

får 3 kroner (1/9), arbeidsgiver 24.  

Vi ser at det er det samme om subsidien utbetales til kjøper eller selger. Det er forholdet mellom 

elastisiteten i tilbud og etterspørsel som bestemmer hvordan subsidien deles.  

Oppgave 8  

Ordningen med å utbetale et ekstra beløp til arbeiderne per time virker på akkurat samme måte som 

om de fikk en subsidie per time. En slik subsidie påvirker som kjent lønna i markedet fordi den gir et 

skift nedover i tilbudskurven for arbeid. Hvor mye av støtten (subsidien) som kommer arbeiderne til 

gode avhenger av forholdet mellom elastisiteten i tilbud og etterspørsel (jfr. Oppgave 7). I mange 

utviklingsland er det er stor reservearbeidskraftstyrke, slik at det er lett å få tak i arbeidskraft til en 

lønn som er slik at man så vidt kan leve av den (subsistenslønn). Tilbudskurven er da horisontal – og 

en støtte på x kroner leder til en like stor nedgang i markedslønna. Dette betyr at de ansatte ikke får 

noen økning i nettolønna ved den foreslåtte ordningen: Hele støtten spises opp av reduksjonen i den 

lønna arbeidsgiver utbetaler. Det ville være bedre å betale de fattige et beløp som var uavhengig av 

deres arbeidsinnsats! 

Oppgave 9 

Etterspørselskurven er 100x p= − + og tilbudskurven uten avgift er 50x p= − . Myndighetene 

legger på en avgift t=10 som skal innbetales av selgerne.  

a) Uten avgift får vi p=75, x=25. Med avgift blir tilbudsfunksjonen ( ) 50x p t= − − og 

likevektskvantum er bestemt ved 100 ( ) 50p p t− = − − , og vi får 
1

75
2

p t= +  . Pris til 

selger blir 
1 1

75 75
2 2

p t t t= + − = −  

b) Avgiften deles likt mellom selgere og kjøpere 

c) Markedsprisen øker mindre enn avgiften fordi en prisøkning lik avgiften ville gi 

tilbudsoverskudd. For å få likevekt må altså markedsprisen øke mindre enn avgiften 



d) Vi har nå samme etterspørselsfunksjon som før, men tilbudskurven uten avgift er / 3x p=  

Ny likevekt uten avgift er p=75, x=25 – dvs. den samme som med tilbudsfunksjonen fra a). 

Med avgift blir tilbudsfunksjonen 
3

p t
x

−=  , og tilbud lik etterspørsel gir 100
3

p t
p

−− = , 

som gir 
1

75
4

p t= +  . Pris til selger blir da 
1 3

75 75
4 4

p t t t= + − = − . Vi ser at 

markedsprisen nå går mindre ned mens pris til selger går mer ned. Kjøperne betaler nå bare 

¼ av avgiften mens selgerne betaler ¾. Grunnen er at tilbudskurven har blitt brattere i 0-

punktet (p=75,x=25), dvs. tilbuds-elastisiteten er større i punktet. Tegn figur! 

e) Med slak tilbudskurve (oppg a) var x uten avgift 25. Med en avgift på t = 10, ble 

x = 20. Endring i kvantum er dermed 5. Med bratt tilbudskurve (oppg d): uten avgift var x = 

25, med avgift ble x = 22.5. Kvantum endres dermed med 2.5 i dette tilfellet. 

Oppgave 10 

Dersom det var lov å selge godene videre ville nok mange av de fattige som fikk hytte på fjellet eller 

Chanel-veske selge disse godene for å skaffe seg ting de hadde mer behov for. Deres marginale 

betalingsvillighet for en Chanel-veske er som regel lavere enn for konsumenter med bedre råd, og 

dermed kommer begge parter bedre ut dersom de bytter: Den rike damen får Chanel-veskene og 

studenten får penger til hybel og mat. Fordelingen av godene blir altså som i markedet – men 

studenten har selvsagt kommet bedre ut ved at hun fikk en Chanel-veske å selge. Men dersom det 

offentlige skulle støtte de med dårlig råd – for eksempel studenter – finnes det selvsagt enklere 

ordning enn å dele ut hytter og Chanel  vesker som de må videreselge 

Oppgave 11 

Se forelesning 6, notatet Effektivitet 

Oppgave 12 

Kommer…. 

 

 


