
ECON1220 Høsten 2015
Seminar 3

Uke 41

Relevante forelesninger: 5 og 6
Tema: Kollektive goder, offentlig produksjon av private goder, eksternaliteter.

Oppgave 1: Kollektive goder (og ulike mellomformer)

a) Hva kjennetegner et (rent) kollektivt gode?

b) I læreboka står det forklart at det er glidende overganger fra rent kollektive til
rent individuelle goder, både når gjelder graden av ikke-rivalisering, og når det
gjelder muligheten for ekskludering. Drøft i hvilken grad hvert av godene neden-
for er ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderende. Prøv å plassere godene i en figur
med rivalisering langs den vertikale aksen og mulighet for ekskludering langst den
horisontale aksen (se side 133 i boka).

1. Jotunheimen nasjonalpark

2. Vannforsyning

3. TV-sendinger

4. Kneoperasjon

5. MMR-vaksine

6. Distribusjonsnett for elektrisitet

7. Høyere utdanning

8. Grunnforskning

c) Ta for deg høyere utdanning og grunnforskning. Drøft om disse to godene kan
produseres av privat sektor, av offentlig sektor, eller av begge.
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d) Drøft fordeler og ulemper ved (i) uregulert privat produksjon (hvis mulig), (ii)
regulert privat produksjon (hvis mulig) og (iii) offentlig produksjon av de to gode-
ne. Hvilken pris bør det offentlige ta for utdanning og for tilgang til resultater fra
grunnforskning? Forklar i hvilken grad denne prisen vil skille seg fra prisen som
vil oppstå i en markedslikevekt.

e) Hvilke tilnærminger kan det offentlige bruke for å rasjonere (dvs. begrense kon-
sumet av) offentlig anskaffede private goder? Drøft fordeler og ulemper ved disse
i forhold til bruk av prismekanismer.

Oppgave 2: Eksternaliteter

Tabellen under illustrerer produksjon av en vare (eks. aluminium) som genererer
forurensende utslipp (eks: CO2). For hver produsert mengde (X) så viser tabellen
bedriftenes private grensekostnader (MC), de marginale skadekostnadene som ut-
slippene påfører samfunnet (E), og konsumentenes marginale betalingsvillighet for
produktet (MBV).

Tabell 1: Produksjon av vare som genererer forurensning.
Produsert mengde (X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Marginal privat kostnad (MC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Marginal skadekostnad (E) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Marginal betalingsvilje (MBV) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

a) Hva blir produksjonsnivået og prisen i et marked uten inngrep? Illustrer ved
hjelp av en figur.

b) Beregn den marginale sosiale kostnaden (MSC) ved hvert produksjonsnivå. Hva
blir effektivitetstapet (det samfunnsøkonomiske tapet) i et marked uten inngrep?
Illustrer ved hjelp av figuren over.

c) Anta nå at staten pålegger produsentene en avgift på 2 kroner per produserte
enhet. Hva blir den nye markedsløsningen? Illustrer ved hjelp av figur.

d) Diskuter potensielle fordeler og ulemper med miljøavgifter sammenlignet med
omsettelige utslippskvoter tildelt basert på historiske utslipp.

2


