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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. 

 

 

 



Eksamen in ECON1210 V17 

Oppgave 1 (vekt 20 %) 

Forklar kort følgende begreper (1/2-1 side på hver): 

a) Naturlig monopol 

b) Alternativkostnad  

c) Nåverdi 

 

Oppgave 2 (vekt 60 %) 

Vi ser på et arbeidsmarked hvor vi antar det er såkalt fullkommen konkurranse. La x være 

kvantum (årsverk) og p pris (timelønn) i markedet. 

 

a) Forklar hvordan tilbudet av arbeidskraft bestemmes i et slikt marked.  

b) Forklar hva som menes med likevekt i markedet. Regn ut lønn og antall årsverk i 

likevekt når etterspørselen er gitt ved x = –p + 1100 og tilbudet er gitt ved x= 3p – 100 

Illustrer likevekten i en figur.  

c) Forklar hva som menes med samfunnsøkonomisk overskudd og vis i figuren hva som 

blir samfunnsøkonomisk overskudd i markedslikevekten.  

d) Ta utgangspunkt i tilbuds- og etterspørselsfunksjonene i b). Anta så at myndighetene 

synes de ansatte i dette markedet har for lav inntekt og utbetaler en subsidie på 100 

kroner per time til alle ansatte. Finn markedslønnen, netto timelønn og antall årsverk i 

den nye likevekten. Illustrer løsningen i en figur. Hvor stor del av subsidien får de 

ansatte?  

e) Ville netto timelønn til de ansatte blitt lavere om subsidien i stedet ble utbetalt til 

arbeidsgiverne?  Begrunn svaret ditt.  

f) Anta at tilbudet av arbeid var uendelig elastisk, det vil si at tilbudskurven er 

horisontal. Hva blir nå effektene av en subsidie utbetalt til de ansatte? Sammenlikn 

resultatet med det du fant under d) 

 

Oppgave 3 (vekt 20 %) 

Forklar hva som menes med eksterne virkninger (eksternaliteter), og diskuter hvilke 

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

problemene med eksterne virkninger. 
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