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                      SØK1011 – Markeder og markedssvikt 
 

Bokmål 

 

Oppgave 1 (40 %) 

Betrakt et marked hvor det er to bedrifter, A og B, som tilbyr identiske varer. Etterspørselen er gitt 

ved:  p = D – x, hvor p er prisen, x er kvantum og D er en konstant. Bedriftene har identiske og kons-

tante marginalkostnader lik c. 

a) Anta Cournot-konkurranse. Still opp bedriftenes optimeringsproblem og finn løsningene for pro-

duksjon og overskudd i den enkelte bedrift, samlet produksjon og markedspris. 

b) Anta Stackelberg-konkurranse med bedrift A som leder og bedrift B som følger. Hvordan endres 
produksjon og overskudd i den enkelte bedrift, samlet produksjon og markedspris i forhold til 
Cournot-konkurranse?  

c) Er konsumentene tjent med Cournot-konkurranse eller Stackelberg-konkurranse? 

 

Oppgave 2 (20 %) 

Betrakt en frikonkurranse-økonomi der konsumentenes marginale betalingsvilje er gitt ved MB(x) = 

200 - 15x og bedriftenes marginalkostnader er gitt ved MC(x) = 20 + 5x, der x er omsatt kvantum. 

Produksjon av x medfører forurensningskostnader = 20x. Hva blir samfunnsøkonomisk optimal pro-

duksjon av x? Hva blir omsatt kvantum i en uregulert markedsøkonomi? Myndighetene innfører en 

avgift, t, per produsert enhet av x. Hvor stor må t være for at vi skal få samfunnsøkonomisk optimal 

produksjon av x?	   	  

	  

Oppgave 3 (20 %) 

Forklar kort hvorfor en frikonkurranse økonomi tilfredsstiller betingelsen for Pareto-effektiv forde-
ling av konsumgoder mellom konsumentene. 

 

Oppgave 4 (20 %) 

Betrakt en økonomi bestående av N individer. Den enkeltes betalingsvillighet for et fellesgode x er 

gitt ved V(x) = ax-bx2 der a og b er positive konstanter. Fellesgodet produseres til konstant enhets-

kostnad lik c. Hva blir samfunnsøkonomisk optimal produksjon av x dersom fellesgodet blir produ-

sert? Hvor stor må N være for at fellesgodet bør produseres? 
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Nynorsk 

 

Oppgåve 1 (40 %) 

Sjå på ein marknad kor det er to bedrifter, A og B, som tilbyr identiske varar. Etterspurnaden er gitt 

ved:  p = D – x, kor p er prisen, x er kvantum og D er ein konstant. Bedriftene har identiske og kons-

tante marginalkostnadar lik c. 

a) Anta Cournot-konkurranse. Still opp bedriftene sitt optimeringsproblem og finn løysingane for 

produksjon og overskott i den enkelte bedrift, samla produksjon og marknadspris. 

b) Anta Stackelberg-konkurranse med bedrift A som leiar og bedrift B som følgjar. Korleis endrast 
produksjon og overskott i den enkelte bedrift, samla produksjon og marknadspris jamført med Cour-
not-konkurranse?  

c) Er konsumentane tente med Cournot-konkurranse eller Stackelberg-konkurranse? 

 

Oppgåve 2 (20 %) 

Sjå på ein frikonkurranse-økonomi der konsumentane si marginale betalingsvilje er gitt ved MB(x) = 

200 - 15x og bedriftenes marginalkostnader er gitt ved MC(x) = 20 + 5x, der x er omsett kvantum. 

Produksjon av x medfører forureiningskostnadar = 20x. Kva blir samfunnsøkonomisk optimal pro-

duksjon av x? Kva blir omsett kvantum i ein uregulert marknadsøkonomi? Styresmaktene innfører ei 

avgift, t, per produsert eining av x. Kor stor må t være for at vi skal få samfunnsøkonomisk optimal 

produksjon av x?	   	  

	  

Oppgåve 3 (20 %) 

Forklar kort kvifor ein frikonkurranse økonomi tilfredsstiller kravet til Pareto-effektiv fordeling av 
konsumvarer mellom konsumentane. 

 

Oppgåve 4 (20 %) 

Sjå på ein økonomi beståande av N individar. Den enkeltes betalingsvilje for eit fellesgode x er gitt 

ved V(x) = ax-bx2 der a og b er positive konstantar. Fellesgodet produserast til konstant kostnad per 

eining lik c. Kva blir samfunnsøkonomisk optimal produksjon av x dersom fellesgodet blir produsert? 

Kor stor må N være for at fellesgodet bør produserast? 

 



KOMMENTAR TIL EKSAMENSBESVARELSE SØK1011 VÅR 2013:  

KANDIDAT 10076 

 

Dette er en meget god besvarelse som har fått karakteren A. Samtlige 4 oppgaver er godt 

besvart. Kombinasjonen av sterke analytiske ferdigheter og gode forklaringer og tolkninger 

etterlater et solid inntrykk og dokumenterer god forståelse.  

 

Oppgave 1 

Oppgaver omhandler duopolkonkurranse i et marked med en spesifisert etterspørselsfunksjon. 

Beregningene i a) og b) er riktige og godt forklart. God sammenlikning av Cournot og 

Stackelberg i b). Svaret i c) er tilstrekkelig, det er ikke nødvendig å regne ut 

konsumentoverskuddet i de to tilfellene. Utregning av konsumentoverskuddet gir ikke trekk, 

men kan «stjele» tid fra de øvrige oppgavene. 

 

Oppgave 2 

Oppgaven betrakter et marked hvor det er eksterne virkninger i produksjonen. Beregningene 

av samfunnsøkonomisk optimal produksjon, produksjon i et uregulert marked og optimal 

avgift er riktige og godt forklart. Gode figurillustrasjoner og diskusjon av appropriabilitet. Her 

var det mange som gikk ut fra den marginale forurensningskostnaden var 20x i stedet for 20. 

Som en konsekvens av dette ble både samfunnsøkonomisk optimal produksjon og optimal 

avgift feil. 

 

Oppgave 3  

Kandidaten stiller opp betingelsen for Pareto-effektiv fordeling av konsumgoder og 

konfronterer deretter frikonkurranse-løsningen med denne. Dette gjøres både verbalt og 

analytisk. Besvarelsen av denne oppgaven er outstanding i forhold til de fleste andre. Det må 

understrekes at et verbalt resonnement langs de linjer som presenteres her ville gitt høy 

uttelling i seg selv. Mange diskuterer optimal produksjonssammensetning (markedskryss), 

noe som gir begrenset uttelling. 

 

Oppgave 4  

Besvarelsen gir innledningsvis en god omtale av fellesgoder. Samfunnsøkonomisk optimal 

produksjon beregnes riktig. Utgangspunktet for beregning av kritisk innbyggertall er også 



riktig, men løsningen blir ufullstendig fordi det ikke settes inn for optimal produksjon av x (x 

inngår i den siste ulikheten). Besvarelsen er likevel bedre enn de fleste andre. 

 




































