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Tillatte hjelpemidler: 
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Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 

ståkarakter.  F er ikke bestått. 
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Oppgave 1 (vekt 20 %) 

Forklar følgende begreper (1/2-1 side): 

a) Etterspørselselastisitet 

b) Samfunnsøkonomisk overskudd 

c) Lorenz-kurve 

 

Oppgave 2 (vekt 50 %) 

En konsument fordeler konsum over to tidsperioder, periode 1 og periode 2. Konsumenten har 

en inntekt på m kr i periode 1 og har ingen inntekt i periode 2. Konsumenten må derfor spare 

for å kunne konsumere i periode 2. La c1 være kroner brukt på konsum i periode 1 og c2 

kroner brukt på konsum i periode 2.  Konsumenten får en rente r på kroner spart fra periode 1. 

Konsumentens budsjettbetingelse kan dermed skrives som: 

 

𝑐2 = (𝑚 − 𝑐1)(1 + 𝑟), 

der m – c1 er sparebeløpet er sparebeløpet fra periode 1.  

 

a) Illustrer konsuments budsjettbetingelse i en figur med c2 på den vertikale aksen og c1 

på den horisontale aksen. Hva er økonomiske tolkningen av helningen på budsjettlinja? 

b) Hva er en indifferenskurve? Hva er den økonomiske tolkningen av helningen på 

indifferenskurven? 

c) Forklar hvordan en nyttemaksimerende konsument tilpasser seg, og illustrér valget av 

c1 og c2 i en figur. Vis i figuren hvor mye konsumenten sparer i periode 1. 

d) Hvis konsumenten i stedet tilpasset seg på et punkt på budsjettlinja til venstre for 

punktet du fant i c), ville ikke dette være optimalt for konsumenten. Forklar hvorfor. 

e) Forklar hva som menes med substitusjonseffekten og inntektseffekten ved en endring i 

renta. Bruk substitusjonseffekten og inntektseffekten til å forklare hvorfor det ikke er 

sikkert at konsumenten vil spare mer hvis renta øker. Du kan gjerne forklare dette med 

ord. 
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Oppgave 3 (vekt 30 %) 

Vi ser på et marked med fullkommen konkurranse.  

a) Forklar ved hjelp av en figur hva som skjer i markedet når myndighetene betaler en 

subsidie s kroner per enhet til selger.  

b) Anta at myndighetene gir en subsidie til utleierne av hybler for å få ned prisen på 

hybler. De observerer imidlertid at hybelprisen, det vil si den prisen leietakerne betaler, 

reduseres svært lite. Hvordan vil du forklare dette?   
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