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Oppgave 1 (25%) 

a) Forklar hva nåverdi betyr. Sett opp et uttrykk for nåverdien av 100 kroner om 2 år. 

b) Forskningsresultater er et såkalt «ikke-rivaliserende» gode. Forklar kort hva som 

menes med dette og hvorfor det som regel tilbys for lite av slike goder i uregulerte 

markeder. 

Nåverdi er grundig gjennomgått, på forelesning, seminar og i repetisjonsforelesning. Se 

forelesningsnotat her: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1210/v16/timeplan/10.-naverdi-og-

konsument.pdf 

Ikke-rivaliserende goder skal være kjent fra forelesninger om kollektive goder og fra omtale i 

læreboka: Når godet først er produsert er det samfunnsøkonomisk optimalt å la alle få tilgang, dvs 

pris lik null. Uten å kunne ta betaling vil imidlertid ingen private produsere.  Uten offentlig 

produksjon eller støtte til produksjon blir det derfor produsert for lite (i) fordi private bedrifter ikke 

kan ta betalt og dermed ikke vil tilby, eller (ii) fordi de kan ta betalt og dermed er det for få som får 

tilgang 

Oppgave 2 (50%) 

Vi ser på et arbeidsmarked med såkalt fullkommen konkurranse. La p være lønn og x antall ansatte.   

a) Forklar hvordan lønn og sysselsetting bestemmes  i et slikt marked.  

b) Anta at etterspørselskurven i markedet er 1000x p    og tilbudskurven er 2 200x p  . 

Vis at lønn og sysselsetting da blir henholdsvis * 400, * 600p x  i likevekt.  

c) Finn tilbudselastisiteten i likevekten, og forklar hva den sier oss.  

d) Vis hva som skjer i markedet ved følgende endringer (diskuter én endring av gangen):  

(i) Etterspørselen etter arbeidskraft i markedet øker 

(ii) Myndighetene pålegger arbeidsgivere å betale et beløp  t i skatt per ansatt 

(iii) Det innføres en minstelønn.  

e) Hvorfor gir en skatt per ansatt, som på d)(ii), et effektivitetstap? 

Partiell markedsteori er grundig undervist og de har hatt liknende oppgaver som dette på seminarer, 

på oppgavesamlinger og i oppgavesett som er lagt ut (med fasit).  En god besvarelse bør forklare T- 

og E-kurven i arbeidsmarkedet,  forklare at lønn og sysselsetting bestemmes som likevekt mellom 

tilbud og etterspørsel og regne ut likevekten med de oppgitte funksjonene.  På d) bør man forklare 

hva som skjer med pris og omsatt kvantum, og på (ii) også hva som skjer med nettopris for kjøper 

(arbeidsgiver). Skattetap, e), er grundig forklart i læreboka og har vært gjennomgått på forelesning 

og i forbindelse med oppgaveløsning. Det er ulike måter å forklare tapet på: Vise at marginal 

betalingsvillighet er høyere enn marginale kostnader eller forklare endring i samfunnsøkonomisk 

overskudd. Det er selvsagt ikke nødvendig å gå veien om å vise nedringer i konsument- og 

produsentoverskudd. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1210/v16/timeplan/10.-naverdi-og-konsument.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1210/v16/timeplan/10.-naverdi-og-konsument.pdf


Elastisiteter er også gjennomgått både på forelesninger og seminarer, og de har hatt oppgaver hvor 

da skal regne ut elastisiteten i et punkt. Se forelesningsnotat 4, «Elastisiteter» her:  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1210/v16/timeplan/4.elastisiteter(1).pdf 

 

  

Oppgave 3 (25%) 

Diskuter noen grunner til at myndighetene bør gripe inn i et marked, for eksempel ved skatter og 

subsidier eller direkte reguleringer.   

Her bør de kjenne til de klassiske årsakene til såkalt «markedssvikt»: Eksterne virkninger, kollektive 

goder og markedsmakt. Noen vil forhåpentligvis også ta med fordelingsvirkninger. De bør forklare 

minst en av grunnene til inngrep grundigere. 

 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1210/v16/timeplan/4.elastisiteter(1).pdf

