Faktor
- en eksamensavis utgitt av ECONnect

Eksamensbesvarelse:
SØK1000 – Innføring i samfunnsøkonomi
Eksamen:
Antall sider:

Høst 2011
17

SØK1000 - Eksamensbesvarelse

Om ECONnect:
ECONnect er en frivillig studentorganisasjon for studentene på samfunnsøkonomi- og
finansøkonomistudiet ved NTNU. Vi arbeider for økt faglig kompetanse blant våre studenter samt
tettere kontakt med næringslivet. Det gjør vi ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger,
bedriftspresentasjoner m.m. I dag går det ca. 200 studenter på bachelornivå (1.-3. klasse) og ca. 70
studenter på masternivå (4.-5. klasse). Studentene på masternivå er fordelt på de to linjene
samfunnsøkonomi (ca. 50 stk) og finansiell økonomi (ca. 20 stk). Mer om ECONnect og aktuelle
arrangementer på www.econnect-ntnu.no.
ECONnect består av følgende personer ved utgivelsestidspunkt:
Caroline Lesiewicz(Leder)
caroline@econnect-ntnu.no
Mariell Toven(Økonomiansvarlig/kandidattreffet) mariell@econnect-ntnu.no
Daniel Johansson (Bedriftsansvarlig)
daniel@econnect-ntnu.no
Johan Berg Fossen(Fagdagsansvarlig)
johan@econnect-ntnu.no
Georg Næsheim
georg@econnect-ntnu.no
Ellen Normann
ellen@econnect-ntnu.no
Ragnhild Grøv
ragnhild@econnect-ntnu.no
Martine Ødegård(Faktoransvarlig)
martine@econnect-ntnu.no
Inga Friis
inga@econnect-ntnu.no
Ida Charlotte Engebretsen
ida.charlotte@econnect-ntnu.no
Post- og besøksadresse:
Organisasjonsnummer:
Hjemmeside:
ECONnect, NTNU Dragvoll
Institutt for samfunnsøkonomi
Bygg 7, Nivå 5
7491 Trondheim

NO 994 625 314

www.econnect-ntnu.no

Merk: Eksamensbesvarelsene har i varierende grad feil og mangler, både oppsett og innhold. De vil også
kun vise en av flere mulige fremgangsmåter. ECONnect står ikke ansvarlig for selve faginnholdet.

Organisasjon: ECONnect NTNU
Hjemmeside: www.econnect-ntnu.no

Kommentarer til besvarelse SØK 1000 høst 2011

Det generelle inntrykket er en ryddig besvarelse der kandidaten viser god forståelse og
besvarer de ulike deloppgavene med gode grafiske analyser. Besvarelsen fikk karakteren A.
Noen kommentarer til de enkelte deloppgavene:
Oppgave 1
Generelt viser kandidaten god forståelse for stoffet. På spørsmål a er det imidlertid en feil i
den siste figuren der et skift i grensekostnaden også ville endret gjennomsnittskostnad. Ellers
er det en lang besvarelse ut fra at det bes om en kort beskrivelse i oppgaveteksten. Generelt
bør tidsbruk vurderes.
På spørsmål b er det relevant å diskutere elastisiteter. Men det er viktig å være klar over at
elastisiteten er et mål på etterspørselens prisrespons og det bør derfor diskuteres hva som
bestemmer dette. På dette området kunne besvarelsen vært bedre. Kandidaten burde definitivt
påpekt at generelt vil helningen til etterspørselskurven avhenge av substitusjonsmulighetene
til varen som studeres. Bredde på vareguppe og tidshorisont kunne også vært relevant å trekke
inn. I oppgaven vises også at effekten på omsatt kvantum av en avgift. Analysen er riktig,
men den bidrar ikke med noe nytt i forhold til det oppgaven spør om og er derfor unødvendig
å ha med. Igjen: Vurder tidsbruk.
Oppgave 2
Kandidaten viser helt riktig at en maksimalpris lavere enn markedsprisen vil gi et
etterspørselsoverskudd. På spørsmål b forventes det at kandidaten bruker økonomisk teori i
diskusjonen. Tanken her er at det kan være en trade-off mellom effektivitet og
omfordeling/rettferdighet. Maksimalpris kan være ønskelig ut fra at fattige studenter skal
komme bedre ut, mens ulempen er at etterspørselsoverskuddet innebærer et effektivitetstap.
Oppgave 3
Kandidaten viser god forståelse for modellen og presentasjonen av modellen er ryddig og bra.
På spørsmål c burde ikke skattene vært endogenisert. Kandidaten har likevel fått med
hovedpoenget ved at finansiering med skatter har en kontraktiv effekt slik at
aktivitetsøkningen blir mindre enn når utgiftsøkningen finansieres med underskudd. En

perfekt besvarelse ville påpekt at dette avhenger av at det ikke er perfekt Richardiansk
ekvivalens.
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Bokmål

SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi

Oppgave 1 (Vekt 40 %)
Betrakt et marked for varen X. Anta at forutsetningene for at vi skal ha perfekt konkurranse er
oppfylt.
a) Beskriv kort hvordan markedets tilbudskurve fremkommer. Hva kan gi skift i kurven?
b) Drøft hva som påvirker helningen til etterspørselskurven og hva som kan skifte
kurven.
c) Vis og forklar markedslikevekten.
d) Anta at det er positive eksterne effekter forbundet med produksjonen av vare X. Vis at
markedsløsningen medfører et effektivitetstap og forklar hvorfor det er et tap.
e) Hva kan myndighetene gjøre for at vi skal få realisert det kvantum som er det beste for
samfunnet?

Oppgave 2 (Vekt 20 %)
Anta at markedet for hybler i Trondheim kan karakteriseres ved perfekt konkurranse.
Myndighetene mener prisene for å leie en hybel er for høye og foreslår å innføre en
maksimalpris som er lavere enn likevektsprisen i markedet.
a) Vis effekten av en slik maksimalpris.
b) Diskuter fordeler og ulemper med å innføre en maksimalpris.

Oppgave 3 (Vekt 40 %)
Ta utgangspunkt i modellen
(1) Y = C + I + G
(2) C = A + c(Y – T),

A > 0, 0 < c < 1

Y er brutto nasjonalprodukt, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er
offentlig kjøp av varer og tjenester, T er netto skatter.
a) Forklar relasjonene og determiner modellen.
b) Løs modellen for brutto nasjonalproduktet, Y, og forklar multiplikatoreffekten.
c) Anta at myndighetene ønsker å øke sitt kjøp av varer og tjenester for å øke aktiviteten
i økonomien. Forklar hvordan effekten av dette avhenger av om myndighetene
finansierer utgiftsøkningen ved underskudd eller økte skatter.
d) Hva menes med automatiske stabilisatorer? Utvid modellen slik at skattesystemet
fungerer som en automatisk stabilisator.
e) Determiner og løs den nye modellen og forklar forskjellen fra løsningen på oppgave b.
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Nynorsk

SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi

Oppgåve 1 (Vekt 40 %)
Betrakt ein marknad for vara X. Anta at forutsetningene for at vi skal ha perfekt konkurranse
er oppfylt.
a)
b)
c)
d)

Beskriv kort korleis marknadens tilbudskurve fremkommer. Kva kan gi skift i kurva?
Drøft kva som påverkar hellinga til etterspørselskurva og kva som kan skifte kurva.
Vis og forklar likevekta i marknaden.
Anta at det er positive eksterne effekter forbundet med produksjonen av vare X. Vis at
marknadsløysninga medfører eit effektivitetstap og forklar kvifor det er eit tap.
e) Kva kan myndighetene gjøre for at vi skal få realisert det kvantum som er det beste for
samfunnet?

Oppgåve 2 (Vekt 20 %)
Anta at marknaden for hybler i Trondheim kan karakteriseras ved perfekt konkurranse.
Myndighetene meiner prisene for å leie ein hybel i Trondheim er for høge og foreslår å
innføre ein maksimalpris som er lågare enn likevektsprisen i marknaden.
a) Vis effekten av ein slik maksimalpris.
b) Diskuter fordeler og ulemper ved å innføre ein maksimalpris.

Oppgåve 3 (Vekt 40 %)
Ta utgangspunkt i modellen
(1) Y = C + I + G
(2) C = A + c(Y – T),

A > 0, 0 < c < 1

Y er brutto nasjonalprodukt, C er privat konsum, I er private realinvesteringar, G er
offentleg kjøp av varer og tjenester, T er netto skatter.
a) Forklar relasjonane og determiner modellen.
c) Løys modellen for brutto nasjonalproduktet, Y, og forklar multiplikatoreffekten.
d) Anta at myndighetene ønsker å øke sitt kjøp av varer og tjenester for å øke aktiviteten
i økonomien. Forklar korleis effekten av dette avheng av om myndighetene finansierer
utgiftsøkningen ved underskudd eller økte skatter.
e) Kva menes med automatiske stabilisatorar? Utvid modellen slik at skattesystemet
fungerer som ein automatisk stabilisator.
f) Determiner og løys den nye modellen og forklar forskjellen frå løysinga på oppgåve b.
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English

SØK1000 Introduction to Economics

Question 1 (Weight 40 %)
Consider the market for product X. Assume that this market is perfectly competitive.
a) Present a short description of how we find the market supply curve. What can shift the
curve?
b) What will affect the slope of the demand curve and what can shift the curve?
c) Find and explain the market equilibrium.
d) Assume that it is a positive externality associated with production of X. Show and
explain the deadweight loss associated with the market equilibrium in this situation.
e) What can the government do to obtain the optimal quantity of X?

Question 2 (Weight 20 %)
Assume that the market for studio apartments in Trondheim is perfectly competitive. The
authorities are concerned that rents are too high and suggest introducing a maximum rent in
the market.
a) Show the result of a maximum rent policy.
b) Discuss arguments for and against such policy.

Question 3 (Weight 40 %)
Consider the following model:
(1) Y = C + I + G
(2) C = A + c(Y – T),

A > 0, 0 < c < 1

Y is gross domestic product, C is private consumption, I is real private investments, G is
public consumption, T is net taxes.
a) Explain the relations in the model and determine which variables are exogenous and
endogenous.
b) Solve the model with respect to Y and explain the multiplier.
c) To boost aggregate demand, the government decides to increase public spending.
Discuss if the outcome of this policy depends on whether the increase in spending is
financed by running a deficit or by a tax increase.
d) What is an automatic stabilizer? Extend the model in such a way that taxes act as an
automatic stabilizer.
e) Determine and solve the new model and discuss how the solution differs from the
solution found in question b.
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