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Oppgave 1 Forklar følgende begreper:  

 

a) Markedets etterspørselskurve  

Sammenhengen mellom etterspurt kvantum av et gode (x) og prisen på et gode (p). Viser 

hva etterspørrerne er villige til å etterspørre til hver pris. Kurven heller nedover, fordi man 

etterspør mindre jo høyere prisen er. Andre faktorer som påvirker etterspørselen (for 

eksempel pris på andre goder og etterspørrernes inntekt) gir skift i kurven. De kan gjerne 

vise kurven i en figur.  

b) Kollektive goder 

Ikke rivaliserende og ikke ekskluderende. Forklare hva hver betingelse betyr og at optimal 

produksjon kjennetegnes av at samlet betalingsvillighet er lik marginalkostnad. Gjerne 

komme med eksempel 

c) Nash-likevekt 

Tilstand der ingen spiller angrer på sitt strategivalg når motpartens valg av strategi blir 

kjent. Gjerne komme med eksempel. Vi har snakket om Nash-likevekt i forbindelse med 

oligopol og spillmatriser, så begge deler er aktuelle å trekke frem i en forklaring . Det kan 

også hende noen trekker frem dominante strategier i forklaringen.  

 

Oppgave 2  

En produsent er eneste tilbyder i markedet, det vil si at produsenten har monopolmakt.  

 

a) Forklar hvordan en produsent kan oppnå monopolmakt i et marked.  

Punktene nedenfor er dekket på forelesning, men det kan være at de har andre gode 

eksempler i tillegg. Bør gjerne være innom flere forklaringer i besvarelsen. 

 Ved eksklusiv tilgang til en råvare 

 Ved at konkurranse hindres (patenter, eksisterende tilbyder hindrer andre i å 

komme inn i markedet) 

 Kostnadsforholdene slik at det bare er ”plass” til en produsent i markedet (naturlig 

monopol) 

 Ved at en produsent er først ute med en vare (tidsbegrenset frem til for eksempel  

andre finner på substitutter).  

 
b) Anta at markedets etterspørsel  er gitt ved 

         

der p er prisen på godet og x er omsatt kvantum. Monopolets marginalkostnader er gitt 

ved 

         



Finn tilpasningen til monopolisten, gitt at målet er å maksimere profitten. Illustrer og 

forklar tilpasningen i en figur. (Du kan også bruke figuren i oppgave c.) 

 

De skal vite at MR=1200-2x (kurven er dobbelt så bratt som etterspørselskurven), men det er 

ikke nødvendig at de utleder dette. Monopolets kvantum finner  de ved å sette MR=MC, 

x=300. Monopolets pris finner de ved å sette x inn i etterspørselskurven som gir p=900. 

Begge disse stegene bør forklares. Figuren skal inneholde etterspørselskurven, MR-kurven, 

MC-kurven , monopolets pris og monopolets kvantum og bør være riktig tegnet på aksene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Dersom kandidaten ikke har klart regningen men har forklart monopoltilpassningen helt 

generelt skal dette gi noe uttelling.  

 

c) Hva er problemet med monopol fra et samfunnsøkonomisk synspunkt?  

 

Her er det viktig at kandidaten kommer frem til at monopolet produserer mindre enn det 

som er ønskelig og dette fører til et samfunnsøkonomisk tap fordi enheter som kunne ha 

gitt økt samfunnsøkonomisk overskudd ikke blir produsert. De beste kandidatene bruker 

informasjonen i oppgave a) til å regne seg frem til den samfunnsøkonomiske optimale 

løsningen ved å sette MBV (gitt ved etterspørsleskurven) lik MC, og regner seg frem til at 

x=450 og p=750. Noen vil også klare å regne seg frem til at effektivitetstapet er  
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Kandidaten kan bruke figuren til å vise hva den samfunnsøkonomiske optimale 

tilpassningen er og kan vise at effektivitetstapet blir den skaverte trekanten. 

Effektivitetstapet forklares ved at MBV (marginal betalingsvillighet) er høyere enn MC 

(marginalkostnad) for alle enhetene mellom 300 og 450, og det ville derfor gi økt 

samfunnsøkonomisk overskudd å dersom disse enhetene ble produsert og solgt. Monopol 

et effektivitetstap fordi de tilpasser seg der de kan få høyest profitt, men det er ikke 

tilpassningen som gir høyest samfunnsøkonomisk overskudd. Kandidatene kan også ta 

med KO og PO i figuren dersom de ønsker å bruke dette i resonnementet.  

 

Kandidaten kan velge å forklare dette helt generelt uten å bruke informasjonen fra 

oppgave b). En god besvarelse skal da ha med elementene over i en generell forklaring, og 

bør bruke en figur. 
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d) Forklar hva vi mener med prisdiskriminering. Hvilke betingelser må være oppfylt 

for at en produsent skal kunne drive med prisdiskriminering? Gi noen eksempler på 

prisdiskriminering.  

Ulike kjøpere betaler ulik pris for varen. For at dette skal være mulig må tilbyderen kunne 

hindre videresalg av varen fra de som betaler lav pris til de som betaler høy pris. 

Eksempler: studentrabatt, pocket og hard-cover bøker. Monopolet kan tjene på å sette opp 

prisen for grupper med lav prisfølsomhet (lav tallverdi på etterspørselselastisiteten). 

Monopolet kan dermed øke profitten sin ved å prisdiskriminere. Ved perfekt 

prisdiskriminering får hver kjøper en pris som er lik deres marginale betalingsvillighet. 

Dette fører til at SO (samfunnsøkonomisk overskudd) = PO (produsentoverskudd), og KO 

(konsumentoverskudd) =0, men at det samfunnsøkonomiske optimale kvantumet 

produseres. Vi har også gjennomgått et eksempel med to-delt tariff men har ikke lagt mye 

vekt på det. 

e) Hva menes med «naturlig monopol»? Gi noen eksempler på naturlig monopol.  

For at monopolist skal velge å produsere må de ha positiv profitt, altså må de kunne dekke 

gjennomsnittlige totale kostnader (ATC). Naturlige monopol kjennetegnes av fallende 

ATC iproduksjonsintervallet, altså store faste kostnader, men lave marginalkostnader. 

Eksempler: Strømleverandør, jernbane, mobilnett. Det kan være at det er lønnsomt for en 

produsent, men det vil ikke lønne seg hvis det blir to eller flere produsenter (da blir 

ATC>E i hele produksjonsintervallet). I så fall eksisterer det et naturlig monopol. Dersom 

myndighetene ønsker at monopolet skal produsere det samfunnsøkonomiske optimale 

kvantumet, vil monopolet gå i tap. Myndighetene må dermed dekke tapet for å sikre 

produksjon. Alternativt kan myndigheten kreve gjennomsnittskostnadsprising, der ATC 

krysser etterspørselskurven og profitt=0. Det kan også være tilfelle at det ikke lønner seg 
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for en eneste produsent å produsere. Da må myndighetene veie SO ved produksjon opp 

mot tapet de må dekke for å sikre produksjon. En god besvarelser har med disse 

elementene og tegner også en figur for å forklare.  

 

 

 

Oppgave 3 Forklar hva som menes med eksterne virkninger, og diskuter hvilke problemer 

de kan skape. Diskuter noen virkemidler myndighetene kan bruke for å redusere 

problemene med eksterne virkninger. 

Kandidaten skal kunne foklare hva eksterne virkninger (eksternaliteter) er, og skille mellom 

positive og negative eksternaliteter. Kandidaten bør kunne nevne eksempler på begge deler, gjerne 

både eksempler der den private tilbudskurven ikke reflekterer den samfunnsøkonomiske 

tilbudskruven og der den private etterspørselskurven ikke reflekterer den samfunnsøkonomiske 

etterspørselskurven. Problemt ved negative eksternaliteter er overproduksjon fordi den 

samfunnsøkonomiske marginalkostnaden er høyere enn den samfunnsøkonommsike 



betalingsvilligheten for alle enhetene som ikke burde ha blitt produsert. Problemet med positive 

eksternaliteter er underproduksjon fordi den samfunnsøkonomiske betalingsvilligheten er høyere 

enn den samfunnsøkonomiske marginalkostnaden for alle enhetene som burde ha blitt produsert. 

De kan vise dette ved hjelp av en figur og illustrere effektivitetstapet ved eksternaliteter.  

Myndigheten kan rette opp eksternaliteter ved å bruke en skatt lik marginalskaden (marginal 

damage, MD) dersom det er negative eksternaliteter eller et subsidie lik den marginale fordelen 

(marginal benefit, MB) dersom det er positive eksternaliteter. De kan vise dette i en figur.  

Myndighetene kan også kreve riktig produksjon ved å bruke maks/min pris eller maks/min 

produksjon for å rette opp problemet med eksternaliteter.  

I tillegg kan kandidatene diskutere lovgivning, sammenslåing og andre offentlige tiltak som retter 

opp problemet med eksternaliteter.  


