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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 

Utsatt eksamen i: ECON1210 – Forbruker, bedrift og marked 

Eksamensdag: Fredag 8. januar 2010   

Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 

Oppgavesettet er på  2 sider 

Tillatte hjelpemidler: 
●  Ingen tillatte hjelpemidler 

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 0,5 og oppgave 2 vekt 0,5 

Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 

Oppgavene vektes likt ved sensuren 

 

Oppgave 1 

(a) Forklar hva som menes med eksterne effekter (indirekte virkninger). 
 

(b) Gjør kort rede for hvorfor det kan være ønskelig med offentlige inngrep dersom det er 
eksterne effekter. 
 

(c) To land, A og B, har blitt enige om å redusere et miljøskadelig utslipp med 200 
enheter. Land A har marginale rensekostnader 200A AMK U= − + , hvor AU  er land As 
utslipp. Land B har marginale rensekostnader lik 50 uavhengig av utslippsmengde. De 
blir enige om å dele utslippskvoten likt, dvs. at hvert land får tillatelse til å slippe ut 
100 enheter. Vis, ved hjelp av en figur, at en annen kvotefordelig kunne gi lavere 
samlede rensekostnader. Forklar hvordan landene kunne komme fram til en 
utslippsfordeling som begge ville tjene på dersom de kunne handle med utslippskvoter 
seg imellom. Bruk en figur til å illustrere løsningen. 

 

Oppgave 2 

Vi ser på en konsument som lever i  to perioder. Konsumenten har inntekt y i periode 2 
men ingen inntekt i periode 1. Konsumenten kan låne og spare så mye hun ønsker til en 
gitt rente r. 

Fortsetter på neste side 
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a) Vis hva som blir konsumentens budsjettlinje (konsummuligheter)  i de to periodene og 
tegn budsjettlinja i en figur. 
 

b) Forklar hvordan vi kan analysere konsumentens valg av konsum i de to periodene. 
Klargjør forutsetningene for analysen. 
 

c) Hvordan vil konsumenten endre sitt konsum i de to periodene dersom renta r øker? 
  
 
 

 
 


