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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

Utsatt eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked 

Postponed exam: ECON1210 Consumer Behavior, Firm Behavior and Markets 

 

Eksamensdag: 30.05.2012       

Date of exam: 30.05.2012     

 

Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 

Time for exam: 09:00 a.m. – 12:00 noon 

 

Oppgavesettet er på 2  sider 

The problem set covers  2 pages   English version on page  

 

Tillatte hjelpemidler: 

 Ingen tillatte hjelpemidler 

Resources allowed: 

 No resources allowed 

 

 

 

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

ståkarakter.  F er ikke bestått. 

 

The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 

 

 

 

 

 

BOKMÅL 

 

Vekting: 

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

 

Oppgave 1 

Forklar kort følgende begreper 

a) Marginalkostnader 

b) Tilbudskurve 

c) Etterspørselselastisitet 
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Oppgave 2 

En vare omsettes i et marked med fullkommen konkurranse 

a) Forklar ved hjelp av en figur hvordan en produsent i et slikt marked bestemmer sitt 

tilbud av varen. Vis på figuren hva som blir bedriftens tilbudskurve.  

b) Hva er effekten av  faste kostnader for produsentens tilbud ? 

c) Forklar hvordan vi finner markedets tilbudskurve med utgangspunkt i tilbudet fra de 

enkelte produsentene. 

d) Hva blir virkningene i markedet av å gi produsentene et subsidium på s kroner per 

enhet de selger? 

e) Forklar hvilken effekt en økning i etterspørselselastisiteten vil ha  på  virkningene av 

subsidiet i markedet.  

Oppgave 3 

Omsettelige utslippskvoter blir brukt som virkemiddel i miljøpolitikken. Forklar hvordan et 

system med omsettelige kvoter virker, og diskuter fordeler og ulemper med dette 

virkemiddelet. 

 

 

ENGLISH 

 

Weight:  

Problem 1: 25%,  problem 2: 50%, problem 3: 25% 

 

Problem 1 

Explain briefly the following terms 

a) Marginal costs 

b) Supply curve 

c) Demand elasticity 

 

Problem 2 

A good is sold in a market with perfect competition 

a) Explain by using a graph how a producer in such a market determines his supply of the 

good. Show on the graph what the supply curve of the producer is. 

b) What is the effect of fixed costs for the producer’s supply? 

c) Explain how we find the market supply curve using the supply from the individual 

producers. 

d) What are the effects in the market of giving the producers a subsidy of s kroner per 

unit sold? 

e) Explain what effect an increase in the demand elasticity will have on the effects of the 

subsidy in the market.  

Problem 3 

Tradeable emission quotas are used as an environmental policy instrument. Explain how a 

system with tradeable emission quotas works, and dicuss advantages and disadvantages with 

this instrument. 

 


