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Samfunnsøkonomiske vurderinger og velferd 
-fordeling og effektivitet 
 
Hvordan skal vi gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? 
Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? 
Fordeling: Er det en avveining mellom effektivitet og rettferdighet? 
 
Les om ”Consumer surplus” i B&W s. 178-182.  
B&W: kap.14 (ikke 14.3), 15.1, 15.2 og 15.3 ,16.3  
 
Kapittel 14, men ikke 14.3, og fra s.503 og ut 114.2 kan også droppes.  
Det viktige er 14.1: ”What makes a market competitive?”. Eller, som presisert i teksten: 
”perfectly competitive”. På norsk brukes begrepet ”fullkommen konkurranse”. B&W fremhever 3 
forutsetninger (øverst side 498): 

• No transaction costs 
• Homogenous products 
• Many buyers and sellers (dvs de skriver bare ”sellers”, men ”buyers” bør også være med) 

Man kunne også ta med ”full informasjon”, men dette kan sies å være dekket av ”no transaction 
costs” 
14.2 er mye repetisjon av stoff som allerede er gjennomgått. 
14.3 er ikke pensum 
14.4 Maksimering av samfunnsøkonomisk overskudd (aggregate surplus). Repetèr stoff om 
konsument- og produsentoverskudd fra tidligere forelesninger. Vi skal se på 

• Hvilke betingelser som må være oppfylt for at samfunnsøkonomisk overskudd (SO) skal 
være størst mulig (se eget notat om samfunnsøkonomisk effektivitet). 

• Hvordan et marked med fullkommen konkurranseunder leder til at SO blir størst mulig. 
Jeg vil forklare disse to punktene på en litt annen måte enn i B&W, men konklusjonen er selvsagt 
den samme  se eget notat  
 
Kapittel 15 (15.1-15.3)  
15.1 Virkninger av skatter og subsidier: Effektene på p og x er gjennomgått under markedsteori, 
nå skal vi vurdere virkning på produsent- og konsumentoverskudd, og dermed på 
samfunnsøkonomisk overskudd.  Se spesielt på figur 15.6 m/tekst.  
15.2 Minstepris og andre inngrep i markedet. Noe er repetisjon av markedsteori, men 
samfunnsøkonomisk vurdering er nytt.   
15.3 Det som står under ”Tariffs” er det viktig.  
 
Kapittel 16 (bare 16.3)  
Pareto-effektivitet  
Equity: Noen problemstillinger om fordeling. (Vi kommer også inn på fordeling under tema 
”Arbeidsmarkedet”.) 
 
En artikkel som handler om sammenlikning av velferd mellom land: 
 
http://www.esop.uio.no/research/media-articles/under_ulike_kar.xml 
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