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Gang 3. Markedssvikt. Effektivitet og fordeling 

 

 

Oppgave 1 

Hva er de viktigste formene for markedssvikt? Diskuter i lys av disse om det offentlige bør gi 

støtte til  

1) Statens Lånekasse for utdanning 

2) Offentlig grunnskole 

3) Universiteter 

4) OL 

Finnes det andre argumenter for slike ordninger? 

 

Oppgave 2 

Vi ser på et marked med fullkommen konkurranse hvor tilbudskurven er gitt ved: 

XT = 2p – 20 

Og etterspørselskurven er gitt ved 

XD = 100 – p 

a) Finn likevekts-pris og kvantum i dette markedet. 

Anta nå at alle bedriftene som tilbyr produktet kjøpes opp av en eier, og at det ikke er noen 

nyetablering under andre eiere. Den nye eieren har altså monopol. Etterspørselen er 

uendret. Bedriftenes kostnadsfunksjoner er også uendret, slik at det som før var 

grensekostnadskurven i markedet blir monopolets grensekostnadskurve. 

b) Hva blir monopolets tilpasning, dvs. regn ut pris og kvantum under monopol. Forklar 

tilpasningen. 

Hint: Grenseinntekten ved monopol er gitt ved: MR = 100 – 2X 

 

 



Oppgave 3 

Anta at Robinson og Fredag har lik nyttefunksjon, gitt ved preferansene i tabellen under: 

Antall epler Nytte Marginalnytte 

1 11  

2 21  

3 31  

4 38  

5 45  

6 48  

7 50  

8 51  

 

a) Tegn nyttefunksjonen. Fyll inn marginalnytten i tabellen, og tegn 

marginalnyttefunksjonen. 

b) Anta at det er 8 epler som skal fordeles mellom Robinson og Fredag. Ta et 

utilitaristisk synspunkt dvs. at sosial velferd er lik summen av nytten til de to 

individene. Hva er den sosiale velferden som korresponderer til de ulike fordelingene 

av epler? Hvilken fordeling maksimerer sosial velferd? Vis at ved denne fordelingen 

så er marginalnytten av å gi et ekstra eple til de to individene den samme. 

c) Ta Rawls synspunkt, dvs. at sosial velferd er lik nytten til det individet som har lavest 

nytte. Hva er den sosiale velferden som korresponderer til de ulike fordelingene av 

epler? Hvilken fordeling maksimerer sosial velferd? 

d) Tegn nyttemulighetskurven og de to alternative sosiale indifferenskurvene 

(utilitaristisk og Rawls). 

e) Anta at Robinson har seks epler, og Fredag har to. Anta videre at for hvert eple som 

tas fra Robinson, får Fredag kun ½ eple fordi ½ eple forsvinner på veien. Hvordan ser 

nyttemulighetskurven nå ut? Hvilken fordeling maksimerer nå sosial velferd ved en 

utilitaristisk velferdsfunksjon? Hvilken fordeling maksimerer nå sosial velferd ved 

Rawls velferdsfunksjon? 

f) Forklar hvorfor det ofte er plausibelt at det er kostnader forbundet med å overføre 

ressurser fra en person til en annen. 

g) Dersom marginal nytte ikke var avtagende for hverken Robinson eller Fredag, 

hvordan ville nyttemulighetskurven da sett ut? 


