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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk 
Exam:  ECON1220 – Welfare and politics 
 
Eksamensdag: Fredag 30. november  Sensur kunngjøres:  17. desember 2007 
Date of exam: Friday, November 30  Grades will be given: December 17, 2007 
 
Tid for eksamen:  kl. 14:30 – 17:30 
Time for exam: 02:30 p.m. – 05:30 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 
 
Alle oppgaver skal besvares.  Oppgavene 1 og 2 teller til sammen 30%, oppgave 3 teller 30% 
og oppgave 4 teller 40% 
Please answer all problems.  Problems 1 and 2 taken together count 30%, problem 3 counts 
30% and problem 4 counts 40% 
 
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 
Forklar kort hvordan økonomisk teori definerer effektivitet i en økonomi. Forklar i den 
sammenheng hva konsumentsuverenitet er. 
 

Oppgave 2 
Hva er de realøkonomiske betingelsene for effektivitet i sammensetningen av produksjonen?  
Bruk en figur for å forklare. 
 

Oppgave 3 
Gjør først rede for egenskapene ved et marked i perfekt frikonkurranse. Forklar deretter under 
hvilke forutsetninger et slikt marked gir effektiv allokering av ressursene. Hva er innholdet i 
velferdsteoriens to hovedteoremer? 
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Oppgave 4 
Hva er et kollektivt gode? Gi eksempler på slike goder. Gjør rede for hvor stor produksjon og 
bruk av et kollektivt gode bør være for å være effektiv. Bruk en eller flere figurer, og forklar 
de begrepene du anvender. 
 
 

ENGLISH VERSION 
 

Problem 1 
Explain briefly how efficiency is defined in economic theory.  In this connection, explain 
what consumer sovereignty is. 
 

Problem 2 
What are, in real terms, the economic conditions for efficient composition of production?  Use 
a graph to explain. 
 

Problem 3 
First expound the properties of a perfectly competitive market.  Then explain under which 
assumptions a perfect market leads to efficient allocation of resources.  What is the content of 
the two main theorems of welfare economics? 
 

Problem 4 
What is a public good? Give examples of such goods.  Explain how large the optimal 
production and use of a public good should be in order to be efficient.  Use one or more 
graphs, and explain the concepts you use. 
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