
Oppgave 1: 25% , Oppgave 2: 50%, Oppgave 3: 25% 

For å få bestått bør man kunne forklare minst ett av begrepene på oppgave 1 tilfredsstillende, 

svare på a)-d) på oppgave 2 uten grove feil og mangler og vise kjennskap til substitusjons- og 

inntektseffekten på oppgave 3 .  

 

Forklar følgende begreper: 

a) Kollektive goder 

b) Kompenserende lønnsforskjeller 

c) Nåverdi 

Alle begrepene er gjennomgått på forelesning og dekket i pensum.  

a) Læreboka bruker definisjonen: ”Ikke-rivaliserende” og ”ikke ekskluderende”. Ikke mange 

goder oppfyller begge kravene. En vanligere definisjon, som er den jeg har brukt på 

forelesning, er at det er ”ikke-rivaliserende”. Da inkluderer man også goder som det er 

mulig å ekskludere noen fra å bruke, som betal-TV. Private vil da kunne tilby, men vil tilby 

for lite. 

b) Hva som kalles kompenserende lønnsforskjeller kan variere: Det vanligste er å bruke det 

om lønnsforskjeller som skal kompensere for at jobber er ulike (ulik risisko etc), men det 

blir ikke feil å kalle ulikheter som skyldes ulikheter i arbeidskraften for kompenserende 

forskjeller. 

c) Bør kunne forklare hva nåverdi er og hvordan vi kommer fram til nåverdi av et beløp som 

kommer i neste periode.  

 

 

Oppgave 2 

Vi ser på et marked med såkalt fullkommen konkurranse.  

a) Hva er de viktigste forutsetningene for en slik markedsform? Forklar kort betydningen av den 

enkelte forusetning.  

b) Forklar kort hva som menes med markedets  tilbudskurve og markedets etterspørselskurve, 

og tegn disse i et diagram med pris (p)og kvantum (x) på aksene.  

c) Forklar hvordan pris og kvantum bestemmes i markedet.  Hvilke faktorer kan gi endring i pris 

og kvantum? 

d) Regn ut likevektspris og –kvantum når tilbudskurven er 100 500Tx p  og 

etterspørselskurven er 100 1500Ex p   .  

e) Anta nå at produsentene må betale en avgift på t kroner per produsert enhet . Vis, ved hjelp 

av en figur eller ved utregning, hva som blir virkningene i markedet av en slik avgift. Forklar 

med ord hvorfor avgiften ikke vil øke prisen med t kroner for kjøperne i markedet.  



f) Forklar hva vi mener med samfunnsøkonomisk optimalt kvantum i et marked, og vis at 

markedslikevekten i fullkommen konkurranse gir et  samfunnsøkonomisk optimalt kvantum. 

Forklar hvorfor et større kvantum ikke er samfunnsøkonomisk optimalt.  

 

Markedsteori er grundig gjennomgått, både på forelesninger, på seminarer og i form av 

ekstraoppgaver. (e) og (d) er likevel vanskelig stoff i et grunnkurs på 10 stp, og det bør 

være mulig å få C selv om analysen er mangelfull på disse punktene. En som får A bør gi 

tilfredsstillende svar også på disse punktene. 

 

Oppgave 3 

a) Forklar med ord hva som menes med substitusjons- og inntektseffekten av en prisendring .  

b) Bruk substitusjon- og inntektseffekten til å forklare følgende fenomener: (i) I fattige land har 

man observert at etterspørselen etter basisvarer som hvete og ris går opp når prisen på 

varen øker.  (ii) Noen velger å spare mindre når renta øker. (Du kan gjerne forklare verbalt) 

 

Stoffet er gjennomgått både på forelesninger og seminarer. Ad (i): På forelesningen har vi snakket 

om hvordan Giffen-goder kan forekomme i fattige land – illustrert med en artikkel om hvete-

etterspørsel under matvarekrisa i Afghanistan. De som følger forelesningene skal derfor kjenne til 

problemstillingen. Giffen goder diskuteres også i læreboka. Ad (ii): Virkning av en renteendring er 

gjennomgått, og vi har spesielt sett på forskjellen for netto-sparer og nettolåner.  

Oppgave 3 skal teste forståelsen for hva substitusjons- og inntektseffekt av en prisending er , og 

samtidig evne til å bruke teoretiske innsikter på enkle anvendte problemstillinger. S- og I-effekter 

er abstraksjoner som oppfattes som vanskelig på et grunnkurs, og en analytisk presis fremstilling 

kan ikke forventes – som sagt i oppgaven er en verbal forklaring tilstrekkelig. 

 

  



 


