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Gang 5. Eksternaliteter, nytte-kostnad  

 
Oppgave 1 

Tabellen under illustrerer produksjon med forurensende utslipp. For hver produsert mengde 
(X) viser tabellen bedriftenes private grensekostnad (MC), de marginale kostnadene 
utslippene påfører konsumentene (U), og konsumententenes marginale betalingsvilje for 
produktet (MBV). 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

U 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

MBV 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

1. Beregn de samfunnsøkonomiske grensekostnadene (MSC) ved produksjonene for 
hvert kvantum X 

2. Hva blir omsetningen i et marked uten inngrep? Prisen? Beregn effektivitetstapet. 

3. Anta nå at staten pålegger produsentene en avgift på 2 kroner per produsert enhet. 

a) Hva blir den nye markedsløsningen? 

b) Hva skjer med produsentoverskuddet? 

c) Med konsumentoverskuddet? 

4. Er innføringen av avgift en Pareto-forbedring? 

 

Oppgave 2 

Se på en person som vanligvis tjener 500 000 kroner i året, men som kan bli varig ufør med 
sannsynlighet 0,2 (20%). Hvis hun blir ufør synker inntekten til 50 000 kroner i året. 
 

1. Regn ut hennes forventede årlige inntekt (gjennomsnittsinntekten) 
2. Vil hun vanligvis foretrekke å få dette beløpet sikkert framfor den situasjonen hun 

står overfor? Forklar når det er slik og hvorfor det er slik. 
3. Hvordan kan en privat uføreforsikringsordning se ut her? Hvilke muligheter har 

forsikringsselskapet til å få profitt fra å forsikre kunder av denne typen? 
4. Anta nå at noen har større sannsynlighet for å bli uføre enn andre, men at denne 

sannsynligheten er privat informasjon. Forklar hva det betyr og hvilke konsekvenser 
det har for det private forsikringsmarkedet. 

5. Forklar hvorfor staten i kan tilby forsikring i slike situasjoner selv om det ikke er mulig 
for private aktører. 

 


