
Sensorveiledning 
 
ECON 1220 Høsten 2004 
 
1. Hva er effisiens ( Pareto-effisiens)? Gjør rede for betingelsene for effisiens i 
produksjonen og  i sammensetning av produksjonen.  
 
2. Drøft  hva som menes med et rent kollektivt gode og hvorfor produksjon av slike 
goder ikke kan overlates til markedet. . Hvordan bestemmes optimal mengde av et 
kollektivt gode?  Optimal bruk? 
 
3  Anta at myndighetene i et land kan velge mellom to forskjellige allokeringer av 
ressursene, hvor allokering A er effisient og allokering B ikke er effisient. Er A alltid 
å foretrekke framfor B? Begrunn svaret. 
 
 
Sensorveiledning 
 
1. Stiglitz definerer effisiens som Pareto-effisiens. Han tegner en bytteboks for å 
forklare effisiens i produksjonen, og  en produksjonsmulighetskurve og 
indifferenslinje for å forklare effisiens i sammensetning av produksjonen.  Alle bør ha 
klart for seg at effisiens i sammensetning av produksjonen krever at marginal 
transformasjonsrate er lik marginal substitusjonsrate, eller at marginal alternativkost 
er lik marginal betalingsvilje. Den siste formuleringen har de fra meg, ikke fra 
læreboka.  
 
Jeg har ikke forelest bytteboks i produksjonen, så mange vil vel ikke kunne det så 
godt.  Men effisiens i sammensetning av produksjonen SKAL alle som står, kunne. 
 
2.  Et rent kollektivt gode (public good) er både ikke-rivaliserende og ikke-
ekskluderende. Derfor er det umulig å tjene penger på dem. Optimal mengde 
bestemmes ved å summere de individuelle "etterspørselskurvene" og sette kollektiv 
marginal betalingsvilje lik marginal alternativ kostnad.  Optimal bruk er selvsagt 
gratis for alle som vil. 
 
3. Her vil jeg forevente fra de gode en nyttemulighetskurve og en sosial 
velferdsfunksjon  og den mulighet at B gir høyere velferd en A. De bør også kunne 
tegne 3 forskjellige typer indifferenslinjer og forklare hva en sosial (samfunnsmessig) 
velferdsfunksjon er. Alle bør vite at valget mellom A og B kan påvirkes av 
fordelinghensyn. 
 
 
Ingen formler eller regnestykker forventes. Men de skal tegne figurer med skikkelig 
forklaring. 


