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Oppgave 1 

a) Generelt om hva som påvirker etterspørsel etter en vare. Pris, inntekt, pris på andre 
varer, preferanser. Forventes at de tegner en etterspørselskurve. 

b) Kort om tilbud. Uttelling gis ved kun å tegne og begrunne en stigende tilbudskurve. 
Ekstra uttelling hvis det først vises på bedriftsnivå og deretter aggregeres opp. Må da 
vise at bedriftens tilbudskurve er delen av grensekostnadskurven som ligger over 
gjennomsnittskostnadskurven. 

c) Definere likevektspris og illustrere likevekten grafisk. 

d)  i) Skifte etterspørselskurven. Bør være klare på hva de antar om poteter, dvs positivt 
skift hvis de antar det er et normalt gode. 

ii) Hvis det antas uavhengighet i etterspørselen (som er rimelig å anta) ligger kurven 
fast. Hvis kurven skiftes må det begrunnes. God forståelse premieres. 

 

 

Oppgave 2 

a) Definisjon av kollektivt gode. Ikke rivaliserende i konsumet er tilstrekkelig. Men det 
må forklares og vises at det er forstått. God diskusjon der også ikke-ekskluderbarhet 
inkluderes premieres.  

b) Gratispassasjerproblemet. Har gått gjennom fig. 14.3 på side 340 i Begg. 

 

Oppgave 3 

a) I dette tilfellet skyldes stor ledighet for liten samlet etterspørsel. Dvs. keynesiansk 
modell med offentlig sektor. Ingen stor sak om det velges åpen eller lukket økonomi.  
Sentrale forutsetninger, ligningene, symbolforklaring, relasjonsforklaringer som 
beskriver de økonomiske mekanismene, endogene og eksogene variable og 
determinering.  I dette kurset er de to siste punktene mindre viktig enn resten. Grafisk 
og/eller analytisk løsning for nasjonalproduktet. Vis hvordan finanspolitiske 
virkemidler kan anvendes for å øke samlet etterspørsel- grafisk eller analytisk. Det 
forventes at både skatt og offentlige utgifter diskuteres. En kommentar til 
sammenhengen mellom samlet etterspørsel og sysselsetting. 



b) Her forventes at det etableres en modell for arbeidsmarkedet, som i Begg et al s. 532 
(arbeidsmarked med LD, AJ og LF-kurver), og at likevektsledighet (=ledighetsrate når 
arbeidsmarkedet er i likevekt) defineres med utgangspunkt i denne modellen. 

c)  Tilbudssidetiltak: Stikkord er redusert mismatch, redusert fagforeningsmakt, redusert 
arbeidsledighetstrygd, kanskje nevner noen kandidater redusert marginalskatt (men 
dette er litt vanskeligere). Det forventes at disse tiltakene (i alle fall noen av tiltakene) 
diskuteres ved hjelp av den etablerte modellen.  Et pluss til kandidater som benytter 
modellen til å vise keynesiansk ledighet. 

Generelt premieres evnen til modellbruk, med spesiell vekt på oppgave a). 


