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Merk at det ikke kreves mer matematikk i dette kurset enn det som er opptaksgrunnlaget. 

Nivået på matematikkbruken er dermed omtrent som i læreboka av Stiglitz&Walsh. Dette 

innebærer blant annet at vi ikke bruker derivasjon.) 

 

Oppgave 1 

 

(a) Det viktigste å få med, er: 

 Mange små kjøpere og selgere som betrakter prisen som gitt, det vil si som uavhengig 

av hvor mye de selv kjøper eller selger av varen. 

 Homogene varer 

 Full informasjon 

(b) Det forventes ikke en utledning av etterspørsels- og tilbudskurven, men bare en 

formulering om hva kurvene forteller oss. For eksempel: Etterspørselskurven sier hvor mye 

etterspørrerne i markedet ønsker å kjøpe av varen til ulike priser på varen.  Tilsvarende for 

tilbudskurven tilsvarende 

(c) Forventer bare kort svar. 

(d) Pris på innsatsfaktorer som brukes i produksjonen av varen, teknologiske endringer i 

bedriftene som produserer varen, flere/færre tilbydere i markedet, avgifter og subsidier. 

(e) Pris på andre varer konsumentene etterspør, endringer i inntekt (nivå og/eller fordeling), 

endringer i preferanser, avgifter og subsidier 

(f)-(h) Det har vært lagt stor vekt på partiell markedsteori og overveltningseffekter, både på 

forelesninger og i oppgaver. For eksempel tar flere seminaroppgaver opp dette temaet; se for 

eksempel seminaroppgave 2a, 4b og semesteroppgaven. 

Samfunnsøkonomisk effektivitet: Noen vil nøye seg med å påpeke at marginal 

betalingsvillighet er lavere enn marginale kostnader i likevekten med subsidier, mens de beste 

også vil vise samfunnsøkonomisk tap med subsidier i figuren (evt. ved å se på endringer i 

både produsent- og konsumentoverskudd). 

(i) Et partielt marked som åpnes for handel, har vært gjennomgått et par ganger på 

forelesninger og den relevante figuren står i S&W s. 435. Merk at oppgaveteksten ikke angir 

om verdensmarkedsprisen ligger over eller under likevektsprisen i lukket økonomi, så her kan 

kandidatene velge selv. 

(j) Dette er det eneste punktet hvor løsningen ikke har vært vist på forelesning eller i 

forbindelse med en oppgave, men det burde ikke være så vanskelig å løse for dem som har 

forstått partiell markedsteori.  

 

Oppgave 1 ser lang ut, men de fleste punktene lar seg besvare nokså knapt og det burde gå 

relativt raskt for dem som kan stoffet.  

 

Oppgave 2 

S&W kap.14. Nash-likevekt og enkle 2x2-spill: Gjennomgått på forelesninger og gitt i 

seminaroppgave + ekstraoppgave på siste forelesning 

Prissamarbeid: mye om temaet i læreboka, og grundig gjennomgått på forelesning.  

(OBS: derivasjon er ikke pensum, slik at det skal være mulig å få en bra karakter ved å 

begrunne marginalinntektskurven uten å utlede den formelt)   

(a) Læreboka er svært omtrentlig når det gjelder spillteoretiske begreper og definisjoner, så 

det har jeg også vært: Det viktigste er at de har fått med seg ideen om at ingen angrer gitt den 

andres valg i Nash-likevekten (har knapt snakket om ”strategier” – det er ikke noe stort poeng 

i de enkle 2x2-spilla vi ser på). Jeg syns ikke det skal gis noe ekstra dersom noen begynner å 



forklare hva som skjer dersom spillerne møtes flere ganger. Oppgaven sier eksplisitt at de 

møtes èn gang, og det er viktig å holde seg til oppgaveteksten. 

 

(b) Prissamarbeid har til hensikt å øke prisen, dvs. det bringer prisen lenger vekk fra 

marginalkostnaden. En god besvarelse bør inneholde noe om at produsentene kan tjene på å 

øke prisen utover den pris som er gitt ved p = MK: Begrunne at grenseinntektskurven ligger 

under etterspørselskurven. Produsentene oppnår størst samlet profitt ved å velge den pris som 

gir grenseinntekt = MK. Dette gir da p > MK. Siden høyden på etterspørselskurven for et 

kvantum måler marginal betalingsvillighet (MBV) for dette kvantumet innebærer dette at 

MBV>MK.  

 

 

 


