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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1210 – Forbruker, bedrift og marked 
Exam:  ECON1210 - Consumer behavior, firm behavior and markets 
 
Eksamensdag: Torsdag 24. mai 2007 Sensur kunngjøres: Fredag 15. juni 
Date of exam: Thursday, May 24, 2007 Grades will be given: Friday, June 15. 
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
Time for exam: 09:00 a.m. – 12:00 noon 
 
Oppgavesettet er på  2 sider 
The problem set covers 2 pages   English version on page 2 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
Resources allowed: 
• No resources allowed 
 
Alle spørsmål skal besvares. 
All questions should be answered 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 
 
 
 
Vi skal studere et marked i perfekt frikonkurranse. 
 
Etterspørselen etter godet i  dette markedet er bestemt ved funksjonen 
 

p =  - x + 10 
 
Tilbudsfunksjonen er 
 

p =  x  
 
Her er x målt i kilo og p i norske kroner. 
 

1. Finn likevektspris  og  -mengde for dette godet. 
2. Forklar hva som menes med likevekt i markedet. 
3. Hva er de viktigste trekkene ved et marked i fri konkurranse?  
4. Forklar, og vis grafisk, hvordan vi utleder tilbudskurven for en enkelt bedrift og for 

markedet.  
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5. Hva er konsumentoverskudd og produsentoverskudd?  Vis dem grafisk og beregn dem 
i markedet beskrevet ovenfor.  

6. Hvorfor er konsumentoverskuddet og produsentoverskuddet interessante størrelser?  
7. Drøft hvorfor frikonkurransemarkedet er så viktig i økonomisk teori.  
8. Det viser seg at produksjonen av det godet vi studerer fører med seg utslipp som 

påfører konsumentene 2 kroner i utgift for hver produsert enhet.   Dette gir et tap av 
samfunnsøkonomisk overskudd. Vis tapet grafisk, og beregn hvor stort det er.  

9. Hvilke offentlige tiltak kan være aktuelle for å unngå effektivitetstapet?  
10. Gjør kort rede for hvilke andre forhold som kan føre til at et frikonkurransemarked 

ikke er effektivt. 
 
 
 

ENGLISH VERSION 
 
 
 
We shall study a market with perfect competition. 
 
The demand function for the good in this market is 
 

p =  - x + 10 
 
and the supply function is 
 

p =   x 
 
Here, x is measured in kilos and p in Norwegian kroner. 
 

1. Find the equilibrium price and equilibrium quantity.  
2. Explain what is meant by market equilibrium.  
3. Which are the main features of a perfectly competitive market?  
4. Explain, and show in a graph, how to derive the supply function of a firm and of the 

market.  
5. What is meant by consumers' surplus and producers' surplus?  Show them in a graph 

and compute them for the market described above.  
6. Why are consumers' and producers' surplus of interest?  
7. Discuss why  perfectly competitive markets are  so important in economic theory?  
8. It turns out that the production of the good in question leads to pollution costing the 

consumers 2 NOK per unit produced.  This leads to a loss of economic surplus.  Show 
the loss in a graph, and compute it.  

9. Which public measures can be taken  to avoid the loss?  
10. Explain briefly which circumstances (other than pollution) that lead to loss of 

efficiency in a market with perfect competition. 
 


