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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk, høsten 2004 
Exam: ECON1220 – Welfare and politics, autumn 2004 
 
Eksamensdag: Fredag 26. november 2004 
Date of exam: Friday, November 26, 2004 
 
Tid for eksamen:  kl. 14:30 – 17:30 
Time for exam: 2:30 p.m. – 5:30 p.m. 
 
Oppgavesettet er på  2 sider 
The problem set covers 2 pages English version on page 2 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
Resources allowed: 
• No resources allowed 
 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 
 
 

Oppgave 1 
Hva er effisiens ( Pareto-effisiens)? Gjør rede for betingelsene for effisiens i produksjonen og  
i sammensetning av produksjonen.  
 

Oppgave 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? 
 

Oppgave 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. 
 
 

Overleaf … 
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ENGLISH VERSION 
 
 

Problem 1 
What is efficiency (Pareto efficiency). Explain the conditions for efficiency in production and 
in product mix. 
 

Problem 2 
Discuss  what is meant by a pure public good, and why the production of such goods cannot 
be left to the market. How can we determine the optimal (efficient) supply of public goods? 
Efficient use? 
 

Problem 3 
Assume that the government of a country can choose between two different allocations of 
resources, and that  allocation A is efficient while allocation B is not efficient. Is A always 
preferable to B? Please state your reasons. 
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