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1 Oppgaver til Uke 6

1.1 Kostnadsbegrep

1.1.1 A

Forklar ved hjelp av økonomiske eksempler hva som menes med

• (a) alternativkostnad (opportunity cost)

• (b) marginal/grensekostnader (marginal cost)

• (c) ugjenkallelige kostnader (sunk cost)

En bedrift har tatt opp et l̊an p̊a 20 mill. for å kjøpe inn maskiner. L̊anet
forfaller etter ett år. For enkelhets skyld antar vi at renten er 0. Maskinen er
verdiløs etter to år. Etter ett år kan den selges for 5 millioner. Etter at første
året har g̊att viser det seg at bedriften bare har tjent 8 millioner, og alts̊a
ikke kan betale tilbake l̊anet. Forventa inntekt andre året er 6 millioner. Bør
man fortsette driften, eller selge maskinene og nedlegge? Hva ville svaret p̊a
spørsmålet være dersom l̊anet var p̊a 30 millioner? Dersom forventa inntekt
i andre året var p̊a 4 millioner?

1.1.2 B

Problem 6 i Chapter 2 i SW 4. utg.
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1.2 Budsjettlinjer

En student vurderer hvor mye han skal jobbe, dvs ofre av sin fritid, for å f̊a
r̊ad til ulike materielle goder. Han tjener 100 kr per time ved å jobbe. (Han
kan maks jobbe T timer per døgn.) Vi sl̊ar sammen alle materielle goder til
en vare, og lar denne ha pris 200 per enhet. Tegn studentens valgmuligheter
mellom fritid og materielle goder. Vis hvordan denne budsjettlinja endres
dersom

(a) lønna per arbeidstime øker til 150 kr.
(b) 50 % av lønna må betales i skatt
(c) Studentens foreldre betaler ham et beløp p̊a 100 per dag, som han f̊ar

enten han jobber eller ikke.
Hvordan tror du studentens arbeidstid p̊avirkes av endringene (a)-(c).

Begrunn!

1.3 Mulighetsomr̊ader

Første del av denne oppgaven ble gitt til eksamen v̊aren 2003.
Anta at økt produksjon av materielle goder (X) medfører forurensing,

slik at samfunnets tilgang p̊a miljøgoder (M) reduseres. Vis og forklar grafisk
hvilke valgmuligheter mellom miljøgoder og materielle goder samfunnet st̊ar
overfor.

Tegn to tangenter til produksjonsmulighetskurven. Hvilken av dem er
brattest?

Hva er sammenhengen mellom hellningen til en slik tangent og alterna-
tivkostnaden for miljøgodet?

2 Oppgaver til uke 7

2.1 Fullkommen konkurranse

Hva er de viktigste forutsetningene for fullkommen konkurranse i et marked?
Nevn noen markeder hvor en eller flere av disse forutseningene ikke er oppfylt
(forklar hvilke forutsetninger som ikke holder, og hvorfor).

Gir et marked med fullkommen konkurranse rettferdig fordeling av goder?

2.2 Markedet

Bruk figurer for å besvare alle disse oppgavene.
A. Forklar hva som menes med en konsuments (forbrukers) etterspørselskurve

for en vare. Hvordan endres denne n̊ar
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(a) konsumentens inntekt øker?
(b) prisen p̊a et nært substitutt g̊ar ned?
B. Forklar hva vi mener med etterspørselskurven i markedet for en vare.

Hvordan finner vi denne kurven n̊ar vi har etterspørselskurvene til de enkelte
konsumentene?

C. Forklar hva som menes med tilbudskurven for en vare i markedet?
Hvordan endres denne n̊ar

(a) prisen p̊a en av innsatsfaktorene som brukes i produksjonen g̊ar opp?
(b) Det kommer flere bedrifter inn i markedet?
D. Forklar hva som menes med likevektspris og likevektskvantum i et

marked. Hva skjer med likevektspris og kvantum hvis:
(a) det kommer en ny produksjonsteknologi som gjør varen billigere å

produsere
(b) det kommer flere produsenter inn i markedet
(c) de som etterspør varen f̊ar økt sin inntekt
(d) prisen p̊a et nært substitutt til varen g̊ar ned

2.3 Elastisiteter

A. En undersøkelse av takstene til Norges Statsbaner viser at for reiser opp
til 60 km er elastisiteten av trafikkvolumet mhp. prisen ca. −0, 4.

(a) Hva ville etter dette en økning i takstene p̊a 10 % føre til?
(b) Den tilsvarende elastisiteten for reiser over 300 km er beregnet til ca.

−0, 9. Kan du tenke deg grunner til at denne elastsiteten er større i tallverdi
enn den førstnevnte?

B Løs ogs̊a oppgavene (Problems) 1, 3 og 6 i kapittel 4 i 4. utgave av SW
(svarer til problem 1, 3 og 8 i kapittel 5 i 3. utgave).

3 Oppgaver til uke 8

3.1 Offentlige inngrep i markedet

A. Forklar hvordan tilbudskurven for en vare p̊avirkes av at produsentene
må betale en avgift a per enhet de selger av varen. Hvordan vil likevekt-
spris og kvantum p̊avirkes av en slik avgift? Hvor stor er avgiftsinntekten
til myndighetene (tegn figur!) Hva ville skjedd med likevektspris og kvantum
dersom det i stedet var konsumentene som skulle betale inn avgiften? Hvilken
ordning vil produsentene foretrekke?

B. Vi ser p̊a markedet for en vare som i utgangspunktet bare omsettes
innenlands, dvs den kan verken kjøpes eller selges p̊a verdensmarkedet. Vis
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hva som blir likevekten i markedet. Vi kaller likevektsprisen i situasjonen
uten handel for q. Landet åpnes s̊a for handel, og det er n̊a mulig å kjøpe og
selge varen p̊a verdensmarkedet til pris p, hvor p er lavere enn q.

(a) Hva skjer med prisen p̊a varen innenlands?
(b) Hva skjer med forbruket av varen innenlands?
(c)Hva skjer med produksjonen av varen innenlands?
(d) Hva skjer med innenlands forbruk, produksjon og pris dersom ver-

densmarkedsprisen g̊ar opp?

3.2 Konsumentens tilpasning

A. En forbruker har et budsjett p̊a 2.000 kr. pr. uke som skal brukes til mat
og klær. Mat koster 20 kr. pr. enhet, og klær koster 100 kr. pr. enhet.

Tegn opp forbrukerens budsjettlinje.
Hva koster en enhet klær målt i enheter mat?
Vis hvordan budsjettlinjen endres dersom
(a) budsjettet øker til kr. 2.200 kr. pr. uke,
(b) prisen p̊a klær endres til 200 kr. pr. enhet,
(c) prisen p̊a mat endres til 40 kr. pr. enhet,
(d) prisene p̊a b̊ade mat og klær fordobles,
(e) prisene p̊a mat og klær samt budsjettet fordobles.
Diskutér hvordan forbruket kan tenkes å bli p̊avirket av disse endringene.
B. Løs oppgavene 4 og 5 i kapittel 5 i SW 4. utgave

4 Oppgaver til uke 9

4.1 Kostnader

A. Oppgaver (Problems) 1 og 5 i kapittel 6 SW, 4. utgave.
B. Oppgaver 1, 2 og 3 kapittel 7 SW
C. Forklar hva som menes med gjennomsnittsproduktivitet og marginal-

produktivitet. Forklar hva som menes med henholdsvis proporsjonalt, avta-
gende og tiltagende skalautbytte. Hvilken sammenheng er det mellom gjen-
nomsnittsproduktivitet, marginalproduktivitet og skalaegenskapene i pro-
duksjonen?

D. Forklar hva som menes med gjennomsnittskostnad og marginalkost-
nad.

E. Anta at vi ser p̊a en produksjonsprosess der produktiviteten er sti-
gende opp til et visst produksjonsomfang, for deretter å avta. Forklar hvilken
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sammenheng det blir mellom produksjonsvolum og henholdsvis gjennom-
snittskostnad og marginalkostnad.

F. Anta at en bedrift har en kostnadsstruktur som beskrevet ovenfor.
Bedriften har som mål å maksimere overskuddet og tar alle priser for gitt (pr-
isfast kvantumstilpasning). Forklar hvordan bedriftens tilbudsfunksjon kan
relateres til marginalkostnadskurven. Hvilke forhold p̊avirker bedriftens tilbud?

5 Oppgaver til uke 11

Problems 1,3,4 kapittel 8 SW.
Problems 1,2,3,4 i kapittel 9 SW.

6 Oppgaver til uke 12

A. Forklar hva som menes med at en situasjon er Pareto-optimal. Myn-
dighetene i et land vurderer 2 skattesystemer, la oss kalle dem I og II. System
I er Pareto-optimalt, mens II er det ikke. Drøft hvorvidt dette tilsier at man
bør velge I framfor II.

B. Hvilke av følgende situasjoner kan ikke være Pareto-optimale: (a) Det
er arbeidsløshet i økonomien (b) En fabrikk slipper ut masse forurensing i
et fiskevann (c) Den rikeste prosenten av befolkningen f̊ar 99 prosent av all
inntekt som tjenes opp i landet.

C. Forklar hvordan det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette
i gang produksjon av en vare eller tjeneste (eks teater ?) selv om man p̊a
forh̊and vet at inntektene fra salget ikke dekker de totale kostnadene ved
produksjonen.

A.Forklar hva som menes med (a) konsumentoverskudd (b) produsen-
toverskudd (c) samfunnsøkonomisk overskudd. Tegn inn (a)-(c) i en figur
som illustrerer markedet for en vare. Hva skjer med konsumentoverskuddet
og produsentoverskuddet dersom det innføres en effektiv maksimalpris p̊a en
vare? Tegn!

B. Prisene p̊a land i et omr̊ade er høye, og myndighetene ønsker at flere
skal f̊a kjøpe seg tomt. Drøft følgende virkemidler som myndighetene vur-
derer: (a) en støtte til alle som kjøper tomt i form av et kronebeløp per mål
(stykksubsidium) (b) et kronebeløp per mål til de med lavest inntekt som
kjøper seg tomt. (c) Maksimumspris p̊a tomtesalg

C. Myndighetene ønsker at befolkningen skal bruke mindre av en helseskadelig
vare (tobakk, alkohol) , og legger en avgift p̊a den skadelige varen. (a)
Vis hvordan en avgift vil p̊avirke tilbudskurven. (b) Hvordan vil likevek-
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tspris og kvantum p̊avirkes av avgiften. Drøft spesielt hvordan dette vil
avhenge av helningen p̊a tilbuds og etterspørselskurven. Hvordan tror du
etterspørselskurven i markedet for alkohol ser ut? (c) Under hvilke markeds-
forhold vil avgiftspolitikken virke etter hensikten?

7 Oppgaver til uke 13

Vi ser p̊a et marked med fullkommen konkurranse hvor tilbudskurven er gitt
ved

XT = 2P − 20

og etterspørselskurven er gitt ved

XE = −P + 100

(i) Finn likevektspris - og kvantum i dette markedet.
Anta n̊a at alle bedriftene som tilbyr produktet kjøpes opp av en eier, og

at det ikke er noen nyetablering under andre eiere. Den nye eieren har alts̊a
monopol. Etterspørselen er uendret. Bedriftenes kostnadsfunksjoner er uen-
dret, slik at det som før var grensekostnadskurven i markedet blir monopolets
grensekostnadskurve.

(ii) Monopolet har ingen tilbudskurve. Forklar!
(iii) Hva blir monopolets tilpasning, dvs regn ut va pris og kvantum blir

under monopol. Forklar tilpasningen.
(iv) Sammenlikn produsent-, konsument, og samfunnsøkonomisk over-

skudd under fullkommen konkurranse og monopol.
(V) Forklar hvorfor monopol gir lavere samfunnsøkonomisk overskudd

enn fullkommen konkurranse.

6



8 Oppgaver til uke 15. Spillteori

8.1 Oligopol

1. Forklar hva som menes med en Nash-likevekt
2. I et marked er det bare to tilbydere, A og B. Hver av dem kan velge å

ta høy pris (H) eller lav pris (L). Overskuddet ved de ulike alternativene er
vist i spillmatrisen under. Vis/forklar at Nash-likevekten blir L,L.

Tabell 1: Spillmatrise
Aktør B

Ak- ΠA/ΠB Samarbeid (H) Priskrig (L)
tør Samarbeid (H) 10/10 2/15
A Priskrig (l) 15/2 5/5

3. Hvilke forhold, som vi ikke har tatt hensyn til slik problemet er pre-
sentert i spillmatrisen, kan lede til at bedriftene ender opp med å ta høy pris
(dvs at H,H blir en likevekt).

4. Kartellvirksomhet er forbudt i Norge (og de fleste andre avanserte
økonomier). Hva er grunnen til dette?

Bruk stoffet fra 2 og 3 til å diskutere i hvilken grad det er grunn til å tro
at kartellvirksomhet er utbredt, og i hvilke bransjer/sektorer man eventuelt
vil vente å finne mest av slik virksomhet.

Oppgave 2: Reklame
Anta at markedet for hudpleieprodukter er delt mellom to produsenter,

Bior og Lasome. Hver av dem vurderer om de skal satse p̊a en reklamekam-
panje for å vinne markedsandeler eller ikke. Kampanjen vil koste 20 mill.
Hvis ingen av dem reklamerer, f̊ar hver av dem et overskudd p̊a 80 mill. Hvis
begge reklamerer blir markedsdelingen uendret, og dermed ogs̊a overskudd
før reklamekostnadene er trukket fra. Hvis bare Bior reklamerer, øker firmaets
markedsandel slik at overskuddet blir 120 minus reklamekostnader. Lasome
f̊ar da et overskudd p̊a 40. Omvendt dersom bare Lansome reklamerer.

1. Sett opp en spillmatrise som viser utfallet for de ulike mulighetene, og
finn Nash-likevekten. 2. Bruk eksemplet til å diskutere utsagnet: Reklame
er samfunnsøkonomisk verdifull virksomhet siden slik virksomhet blir høyt
verdsatt i markedet.

9 Oppgaver til uke 17 Offentlig sektor

Oppgave 1: Kollektive goder
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(a) Forklar hva som menes med kollektive goder, og gi noen eksempler.
(b) Hva er betingelsen for samfunnsøkonomisk optimal produksjon av

kollektive goder, og p̊a hvilken måte skiller denne seg fra optimumsbetingelsen
for produksjon av private goder?

(c) Forklar kort hvorfor produksjonen av kollektive goder som regel blir
for liten i private uregulerte markeder.

(d) La x være antall fyrt̊arn langs norskekysten, og anta at etterspørselen
etter fyrt̊arn kommer fra to grupper, eiere av fritidsb̊ater og eiere av yrkes-
fartøyer. Anta at den marginale betalingsvilligheten til de to gruppene kan
uttrykkes ved etterspørselskurvene

p1 = 800− 2x (yrkesfartøyer)
p1 = 400− x (fritidsb̊ater)
Vi antar videre at grensekostnaden ved å bygge et nytt fyrt̊arn er konstant

lik 300, dvs. c′ = 300.
(i) Finn det samfunnsøkonomisk optimale antallet fyrt̊arn, og illustrer

løsningen grafisk.
(ii) Det viser seg at det faktiske antallet fyrt̊arn langs norskekysten er ,

som er lavere enn det samfunnsøkonomisk optimale. Illustrer grafisk og regn
ut effektivitetstapet ved at tilpasningen ikke er samfunnsøkonomisk optimal.

(iii) Myndighetene p̊alegger eierne av yrkesfartøyer å installere et nytt
satellittbasert navigasjonssystem som reduserer behovet denne gruppen har
for fyrt̊arntjenester. Gruppens marginale betalingsvillighet endrer seg derfor
til p̃1 = 200− 1

2
x.

Analyser hvordan dette p̊avirker den samfunnsøkonomisk optimale løsningen.

10 Oppgaver til uke 18 Internasjonal handel

Oppgave 1: Gevinster ved handel/bytte
A. Fru X er villig til å selge sitt hus for 1 million kr. Herr Y er villig til

å kjøpe for maksimum 1.8. Det ender med at huset selges til herr Y for 1.2
mill. Forklar hva som mener med gevinsten ved handel i dette tilfellet, og
hva hvordan denne gevinsten deles mellom kjøper og selger. Drøft uttrykket
rettferdig handel.

Land A kan produsere 4 enheter mat eller 4 enheter klær per arbeid-
skraftsenhet. Land B kan produsere 2 enheter mat eller 1 enhet klær per
arbeidskraftsenhet. Begge landene har en gitt mengde arbeidskraft, og det
er ingen arbeidsmobilitet mellom de to landene. Forklar med utgangspunkt
i dette talleksemplet hva som menes med komparative fortrinn. Hvilket land
har komparativt fortrinn i produksjon av klær? Hva kan årsakene være til
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at land har ulike komparative fortrinn? Forklar forskjellen p̊a absolutte og
komparative fortrinn.

B. Løs ogs̊a oppgave (Problems) 1, 2 og 3 i kapittel 19 i 4. utgave av
læreboken (svarer (omtrent) til problem 4 og 7 i kapittel 3 i 3. utgave).
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