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BOKMÅL 
 

Alle tre oppgaver skal besvares. De to første teller 40% hver, den siste 20%. 

 

Oppgave 1 

En betingelse for Pareto-effektivitet i økonomien er produktmiks-effektivitet (også kalt 
produksjonssammensetnings-effektivitet).  

a) Forklar hva som menes med produktmiks-effektivitet.  
b) Forklar hva som menes med et fullkomment frikonkurransemarked. 
c) Hvorfor blir det produktmiks-effektivitet i et fullkomment frikonkurransemarked? 

 

Oppgave 2 

a) Hva menes med eksterne virkninger? Gi eksempler. 
b) Forklar hvorfor uregulerte markeder ikke gir samfunnsøkonomisk effektiv løsning når det er 

negative eksterne virkninger i produksjonen.  
c) Diskuter mulige løsninger på problemet. 

 

Oppgave 3 

En måte å omfordele ressurser i en økonomi, er å skattlegge arbeidsinntekt. Forklar hvordan skatt på 
inntekt kan gjøre økonomien mindre effektiv. 
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All three questions should be answered. The first two count 40% each, the third counts 20%. 

 

Problem 1 

A condition for Pareto efficiency in the economy is product mix efficiency. 

a) Explain what product mix efficiency means. 
b) Explain what a perfectly competitive market means. 
c) Why is there product mix efficiency in a perfectly competitive market? 
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Problem 2 

a) What is meant by externalities? Give examples. 
b) Explain why unregulated markets do not reach a socially efficient allocation when there are 

negative externalities in production. 
c) Discuss possible solutions to the problem. 

 

Problem 3 

A way to redistribute resources in an economy, is to tax labor income. Explain how taxes on labor 
income may make the economy less efficient. 
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