
Repetisjonsforelesning 

Kort gjennomgang av ønske-temaer : 

1. Elastisiteter 
2. Avgift 
3. «Vanskelige» nåverdiuttrykk 
4. Konsument-tilpasning, spesielt det analytiske 
5. Kommentere utsagn (jfr. Obligen) 

 

Oppgave 1 

Når prisen på medisinen ZZ økte med 20% gikk etterspørselen ned med 5%.  

a) Hva er etterspørselselasitisteten for ZZ? 
b) Tjener selskapet som selger ZZ på å sette prisen opp? 

 

Oppgave 2 

Hva kan vi si om etterspørselselastisiteten i følgende tilfeller: 

a) Salgsinntekten øker når prisen øker 
b) Salgsinntekten går ned når prisen øker 
c) Produsentene av en vare kan tjene på en avtale om å begrense sitt salg 

 

Oppgave 3 

Myndighetene legger en stykkskatt t på salg av en vare. Avgiften skal betales inn av selgerne. 

a) Hva skjer med markedspris, omsetning og nettopris til selger? 
b) Hva skjer med samfunnsøkonomisk overskudd? 
c) Myndighetene observerer at markedsprisen stiger nesten like mye som stykkskatten. Hvilke 

forhold på tilbuds- og etterspørselssiden kan gi et slikt resultat? 

 

Oppgave 4 

Et prosjekt har en investeringsutgift på 500 kroner i dag. Det gir en avkastning på 1000 kroner om 5 
år og 2000 kroner om 10 år. Renta er 5%. Hva er netto nåverdien av prosjektet. 

Oppgave 5 

Et prosjekt for forebyggende helsearbeid har investeringsutgift på 200 mill. i dag og gir en avkastning 
på 500 mill. om 20 år. Finn et uttrykk for den høyeste diskonteringsfaktoren (renta) som gjør 
prosjektet lønnsomt.  



Oppgave 6 

En konsument bruker sin inntekt y på to goder, 1 og 2, med priser 1p  og 2p .  

a) Tegn konsumentens budsjettlinje og forklar hva helningen på budsjettlinja forteller  
b) Forklar hvordan konsumenten bestemmer sitt konsum av de to godene.  
c) Anta at 1p øker. Forklar hvordan vi kan dekomponere prisøkningen i en substitusjons- og 

inntektsvirkning. 

 

Oppgave 7 

En konsument skal fordele sitt konsum over to perioder. Hun har inntekt y i første periode, men 
ingen inntekt i andre periode. Konsumenten kan spare til rente r.  

a) Hva blir konsumentens budsjettbetingelse over de to periodene.  
b) Hva forteller helningen på budsjettlinja?  
c) Hvordan vil konsumenten bestemme sin sparing? 
d) Hva skjer med konsumentens konsum i de to periodene dersom r øker? 

Oppgave 8 

Hvilken av disse utsagnene om økonomisk politikk er god samfunnsøkonomi? Begrunn svaret. 

1. Det viktigste ved økonomisk politikk er å sikre en effektiv allokering siden det gir størst kake 
til fordeling. 

2. Det kan være en avveining mellom effektivitet og fordeling fordi de fleste typer omfordeling 
gir et visst effektivitetstap. Ineffektiv allokering med god fordeling kan imidlertid være bedre 
enn en effektiv med dårlig fordeling.  

3. Vi bør bare gjennomføre tiltak som er en såkalt Pareto-forbedring, det vil si at minst en får 
det bedre uten at noen får det verre. 

4. Det kan være fornuftig å gjennomføre tiltak som ikke er en såkalt Pareto-forbedringer, for 
eksempel utjevning av inntekter. 

 

 

  

 


