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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: 26.05.2011  Sensur kunngjøres: 17.06.2011 

Date of exam: 26.05.2011  Grades will be given: 17.06.2011 

 

Tid for eksamen:  kl. 14.30 – 17.30 

Time for exam: 14.30 – 17.30 

 

Oppgavesettet er på  3 sider 

The problem set covers  3 pages   English version on page 3 

 

Tillatte hjelpemidler: 

 Ingen tillatte hjelpemidler 

Resources allowed: 

 No resources allowed 

 

 

 

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. 

 

 

BOKMÅL 

Oppgave 1 

Forklar kort følgende begreper: 

a) Nåverdi  

b) Prisdiskriminering 

c) Samfunnsøkonomisk overskudd 

Oppgave 2 

Vi ser på en tilbyder som er monopolist. 

a) Forklar hva vi mener med marginalinntekt (grenseinntekt) og hvorfor marginalinntekten 

er lavere enn prisen. 

b) Forklar ved hjelp av en figur hvilket kvantum som gir monopolet størst profitt 

(overskudd), og hvilken pris monopolet vil ta. Forklar hvorfor monopolkvantumet ikke er 

det samfunnsøkonomisk optimale kvantum. 

c) Vis på  figuren hva det samfunnsøkonomiske overskuddet blir ved monopol. 
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Oppgave 3 

a) En vare omsettes i et marked med fullkommen konkurranse. 

i) Gjør kort rede for de viktigste forutsetningene for fullkommen konkurranse.  

ii) Forklar hvorfor et marked med fullkommen konkurranse leder til maksimalt 

samfunnsøkonomisk overskudd. Vis på en figur hva som blir samfunnsøkonomisk overskudd i 

markedslikevekten. 

 

b) Effektiv bruk av en innsatsfaktor innebærer at marginalavkastningen på bruken av 

innsatsfaktoren må være lik i alle anvendelser. 

i) Forklar hvorfor.   

ii)  Forklar hvorfor subsidiert elektrisk kraft (strøm) til en gruppe bedrifter leder til at denne 

betingelsen ikke blir oppfylt.  
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ENGLISH 

 

Problem 1 

Briefly explain the following concepts: 

a) Present discounted value 

b) Price discrimination 

c) Social surplus 

 

Problem 2 

Consider a supplier that is a monopolist. 

a) Explain what we mean by the marginal revenue and why the marginal revenue is lower 

than the price. 

b) Find by using a figure the output that gives the monopoly the highest profit (surplus), and 

the price the monopoly will charge. Explain why the monopoly output is not the socially 

optimal output. 

c) Show on the figure what the social surplus is in the case of monopoly. 

 

Problem 3 

a) A good is traded in a perfectly competitive market. 

i) Explain shortly the most important assumptions for a perfectly competitive market.. 

ii) Explain how a perfectly competitive market gives maximum social surplus (aggregate surplus). 

Show on a figure what the social surplus is in the competitive equilibrium 

 

b) One condition that must hold for the allocation of an input to be efficient is that the 

marginal gain from using an input in production must be the same in all uses.  

i) Explain why. 

ii) Explain why subsidized electricity to a group of firms implies that this condition does not 

hold. 

 


