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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Utsatt eksamen i: ECON1210 – Forbruker, bedrift og marked 
 
Eksamensdag: Mandag 08. januar 2007     
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
 
Oppgavesettet er på  2 sider 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
 
 

Oppgave 1  (vekt 2/3) 
(a) Forklar hva som menes med kollektive goder, og gi noen eksempler. 
 
(b) Gjør rede for betingelsen for samfunnsøkonomisk optimal produksjon av et kollektivt 

gode.  
 
(c) Diskuter hvorfor private uregulerte markeder vanligvis ikke klarer å produsere 

kollektive goder i et samfunnsøkonomisk optimalt omfang. 
 
(d) I en by eksisterer det et T-banesystem med en kapasitet på 300 000 reisende per døgn. 

Anta at grensekostnaden ved hver reisende er 5 kroner. Etterspørselen etter T-banereiser 
er gitt ved 

 
   xp 0001,055 −=   
 
 der p er billettprisen i kroner, og x  er antall reisende per døgn. 
 Diskuter hva billettprisen bør være gitt den kapasitetsgrensen vi står overfor. 
 
(e) Det vurderes å utvide kapasiteten til 500 000 reisende per døgn. Utvidelsen vil medføre 

noe faste kostnader. Grensekostnaden vil ikke bli påvirket av utbyggingen. Finn den 
grense de faste kostnadene omregnet på døgnbasis ikke må overstige for at utvidelsen 
skal være lønnsom.  

 
 

Snu arket! 
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Oppgave 2  (vekt 1/3) 
 
Anta at du nettopp har kjørt inn på en stor parkeringsplass, men at det ikke finnes noen ledige 
plasser å parkere på. Du bestemmer deg derfor for å vente på at noen skal komme og hente 
bilen sin, slik at du kan overta plassen. Etter lang tids venting er det omsider noen som reiser, 
slik at det blir en ledig plass, men samtidig kommer det en annen bilist som åpenbart har til 
hensikt å ta den samme plassen du har ventet på. Anta at denne bilisten har en 
betalingsvillighet for den ledige plassen på 20 kroner, og at vedkommende samtidig har en 
betalingsvillighet på 100 kroner for å slippe en krangel med deg. (Altså er vedkommendes 
kostnad knyttet til en krangel med deg på 100 kroner.) Anta at du også oppfatter situasjonen 
på tilsvarende vis, altså at du har en betalingsvillighet for den ledige plassen på 20 kroner, 
men at du samtidig oppfatter ulempen ved en krangel som svarende til en kostnad på 100. 
 
 
(a) Formuler denne situasjonen ved et spill med sekvensielle trekk, der den andre bilisten  
 (V = Volvo) har første trekk, og velger mellom strategiene ”gi seg” (g), eller ”ta 

plassen” (t). Deretter vil du (S = Saab) velge mellom strategiene ”gi deg” (g), eller 
”protestere” (p). Anta at hvis du protesterer (starter en krangel), er det slik at den andre 
bilisten må gi deg plassen. Formuler spillet på ekstensiv form, det vil si ved hjelp av et 
spilltre (beslutningstre). 

 
(b) Hva er likevekten i spillet i oppgave (a). 
 
(c) Analyser hva som skjer med likevekten i spillet dersom du er i stand til å kommunisere 

på en troverdig måte overfor den andre bilisten at dersom du ikke protesterer på hans 
forsøk på å overta plassen, så vil også dette innebære en ulempe for deg på 100 kroner. 
(Dersom du ikke protesterer føler du deg urettferdig behandlet, og det psykologiske 
stresset det påfører deg tilsvarer en kostnad på 100 kroner). 

 
(d) Gjør kort rede for hva som menes med spill av typen “fangens dilemma”, og forklar 

hvorfor slike spill er eksempler på variabelsumspill. 
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