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1 Oppgave 2a: Markedsmakt

Anta et marked med fullkommen konkurranse hvor tilbudskurven er gitt ved:

QT = 2P − 20

og etterspørselskurven er gitt ved

QE = 100− P

Likevektspris og kvantum kan finnes enten matematisk eller grafisk og jeg
presenterer begge metodene. N̊ar man har en lineær funksjon (dvs en tilbuds og
etterspørselskurve som gir en rett linje) kan man lett tegne grafen for h̊and ved
å finne to punkter og tegne en rett strek igjennom. Etterspørselskurven er da
gitt av:

• Hvis QT = 0 s̊a: 0 = 2 ∗ P − 20→ P = 10

• Hvis QT = 50 s̊a: 50 = 2 ∗ P − 20→ P = 35

Mens tilbudskurven er gitt av:

• Hvis P= 0 s̊a: QE = 100− 0→ QE = 100

• Hvis P= 50 s̊a: QE = 100− 50→ QE = 50

Rent matematisk er det likevekt n̊ar tilbud er lik etterspørsel. Dvs QT = QE .

2P − 20 = 100− P

3P = 120

P = 40

QT = 2 ∗ 40− 20 = 60

QE = 100− 40 = 60

Likevekt der tilbud er lik etterspørsel med 60 enheter og prisen er 40 per
enhet.

1



2 Oppgave 2b: Naturlig Monopol

Ekstra informasjon for de som er interessert For en bedrift som tar prisene for
gitt (pristager) er prisen ogs̊a lik bedriftens marginalinntekt. Marginalinntekt
er inntektsendringen ved å øke produksjonen med en enhet ekstra. Under full-
kommen konkurranse er hver bedrift s̊a liten at den ikke kan p̊avirke prisene og
derfor tar prisene for gitt. Optimaliseringen i oppgave 1 var derfor MR=p=MC.
En monopolist derimot er fri til å sette prisen og kan ta en høy pris dersom den
produserer lite og en lav pris dersom den produserer mye. Marginalinntekten til
en monopolist har derfor to deler: Den positive delen er at ved å selge en enhet
ekstra s̊a f̊ar man en pris p fra den siste kjøperen. (“The output effect”). Den
negative siden er at man m̊a redusere prisen til alle de andre kjøperne (“the price
effect”). Med en lineær etterspørselskurve s̊a er marginalinntektskurven dobbelt
s̊a bratt som etterspørselskurven som gir oss MR=100-2Q som oppgitt i opp-
gaven. (Se forelesning 9 i ECON1210 - V̊ar 2015 om du vil ha mer informasjon
om hvordan MR regnes ut).

Grafisk s̊a tegner man inn MR p̊a samme m̊ate som man tegnet inn de to
andre linjene.

Matematisk s̊a løser man MR=MC, dvs QT = 2P − 20 gir P = 1/2Q + 10
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Q = 36

Som betyr at prisen er gitt av 100-36=64. Monopolisten tilpasser seg ved å
produsere 36 enheter til 64 kroner stykket.
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