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ECON1220 Høsten 2014
Obligatorisk innleveringsoppgave

Oppgave 1: Markedssvikt og fordelingshensyn

For hvert av tiltakene listet nedenfor, diskuter hvilken markedssvikt eller
annet rasjonale som kan ligge til grunn for offentlig inngripen:

a) Pressestøtte

b) Forbrukerrådet

c) Statens Lånekasse for utdanning

d) Narkotikaforbud

e) Subsider til jordbruket

Oppgave 2: Inntektsulikhet

Et lite samfunn består av ni personer, hvor inntekten til hver enkelt person
er gitt av tabell 1.

a) Finn medianinntekten og fattigdomsgrensen etter OECD- og EU-normen.

b) Hva stor andel av befolkningen er fattige etter hver av normene?

c) På grunn av økonomisk vekst øker alle inntektene med 1. Hva skjer med
fattigdommen målt ved EU og OECD-normen?

d) Anta i stedet at vekst førte til at alle inntektene ble doblet. Hva skjer med
fattigdommen da?

e) Bruk tallene i tabell 1 til å beregne hver persons andel av den totale
inntekten i samfunnet. Bruk så dette til å tegne Lorenz-kurven.
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Tabell 1: Inntekt
Inntekt

Person 1 1
Person 2 2
Person 3 2
Person 4 3
Person 5 4
Person 6 5
Person 7 8
Person 8 10
Person 9 15

Oppgave 3: Arbeidsmarkedet

a) Betrakt følgende påstand:

“Lønnsdannelse bør overlates til markedet, uten innblanding av myndigheter
og organisasjoner.”

Er påstanden rimelig, gitt at den gjelder en økonomi med perfekt konkur-
ranse, uten markedssvikt? Hvorfor/hvorfor ikke? Diskuter.
(Du kan tenke på arbeidere som tilbydere av arbeidskraft og arbeidsgivere
som etterspørrere etter arbeidskraft.)

b) Gi minst tre eksempler på markedssvikt i arbeidsmarkedet i Norge.

Oppgave 4: Den nordiske modellen

Les følgende artikkel: Karl Ove Moene (2013): “Scandinavian Equality - a
prime example of protection without protectionism”.

a) Moene argumenterer her for at en rekke særtrekk ved den nordiske model-
len må studeres under ett, ikke bare som enkeltvise avvik fra frikonkurranse-
modellen. Forklar, ved hjelp av egne ord, minst ett av Moenes argumenter
for dette synet.

(Artikkelen er tilgjengelig på http://folk.uio.no/karineny/ECON1220/H2014/moene.pdf.
Den er pensum i forbindelse med en senere forelesning, og vi kommer tilbake
til den da – ikke fortvil om du ikke forstår alt nå.)
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