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Exam:  ECON1210 - Consumer behavior, firm behavior and markets 
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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 

 

Ved sensuren teller hver av oppgavene 50%. 

Question 1 and question 2 count 50 % each  in the evaluation. 

 

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. 

 

 

 

Oppgave 1 

 

(a) Hva menes med eksterne virkninger? Gi noen eksempler på positive og negative eksterne 

virkninger. 

 

(b) Eksterne virkninger kan skape problemer for økonomisk effektivitet.  Under hvilke 

forutsetninger blir slike problemer løst uten offentlig inngrep? 

 

Produksjonen av en vare leder til miljøskadelige utslipp. 

 (c) Forklar ved hjelp av en figur hvorfor markedet uten offentlig inngrep gir høyere 

produksjon av denne varen enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt. 

 

(d) Forklar ved hjelp av en figur hvordan myndighetene ved hjelp av en avgift kan oppnå 

samfunnsøkonomisk optimal produksjon av den omtalte varen, og vis hva virkningene av en 

slik avgift blir for produsenter og konsumenter. 

  

(e) Omsettelige utslippskvoter brukes for å redusere internasjonale CO2 forurensninger. 

Forklar hva som er fordelen med omsettelige kvoter i forhold til ikke-omsettelige kvoter. 



 

Oppgave 2 

 

(a) Forklar, og vis grafisk, hvordan vi utleder etterspørselen etter arbeidskraft for den enkelte 

bedrift og for markedet. 

  

(b) Hva er forutsetningene for fullkommen konkurranse i et arbeidsmarked? 

 

(c) Hva blir virkningene i arbeidsmarkedet av skatt på lønn? Vis hvordan virkningene varierer 

med helningen på tilbudskurven. Forklar hvorfor skatt på lønn leder til ineffektivitet i 

markedet.  

 

(d) Hva kan forklare forskjeller i timelønn mellom arbeidstakere? Forklar spesielt hvilke 

faktorer som kan skape forhandlingsmakt i arbeidsmarkedet og hvordan forhandlingsmakt kan 

lede til ulik timelønn for likt arbeid.  

 

ENGLISH VERSION 
 

Problem 1 

 

(a) What do we mean by external effects (externalities)? Give some examples of positive and 

negative externalities. 

 

(b) External effects can cause problems for economic efficiency.  Under what conditions are 

such problems solved without government intervention? 

 

The production of a good leads to environmentally damaging emissions. 

(c) Explain by means of a figure why a market with no government intervention leads to a 

higher production of this good than that which is the socially optimal. 

 

(d) Explain by means of a graph how the government can obtain the social optimal output by 

using a tax per unit of the good produced, and show the effects of such a tax for producers and 

consumers. 

 

(e) Marketable emission quotas are used to reduce international CO2 emissions. Explain the 

benefits of using marketable permits as opposed to non-marketable ones. 

 

Problem 2 

 

(a) Explain, and show graphically, how we derive the demand for labour from a single firm 

and from the market. 

 

(b) What is the assumption for perfect competition in a labour market? 

 

(c) What are the effects of a tax on wages? Show how the effects vary with the slope of the 

supply curve. Explain why a tax on wages leads to market inefficiency. 

 

(d) How can differences among workers in hourly wage rates be explained? In particular, 

explain which factors may give rise to bargaining power in the labour market and how 

bargaining power may cause unequal pay for equal work. 


