
ECON1220: Eksamensoppgaver. Høst 2014 
 

Alle oppgaver skal besvares.  Vektig av de ulike oppgavene er angitt i parentes. 

 

Oppgave 1 (teller til sammen 50 %) 

a) Hva mener vi med en Pareto-effektiv allokering av ressurser? (10%) 

Løsningshint: 

Ingen kan få det bedre, uten at andre får det verre. Handler om å ikke sløse med ressursene. 

Det vil være naturlig å nevne de 3 dimensjonene av Pareto-effektivtetsbegrepet (Bytte, Produksjons- 

og Sammensetningseffektivitet), da dette har vært lagt stor vekt på i forelesninger, men merk at det 

ikke er spurt eksplisitt om dette.  

 

b) Vil samfunnets velferd alltid være høyere ved en Pareto-effektiv allokering av ressurser 

sammenlignet med en ikke-Pareto-effektiv allokering? Forklar hvorfor/hvorfor ikke. (10%) 

Løsningshint: 

Nei, her er det en avveiing mellom effektivitet og fordelingshensyn. 

Kandidatene bør nevne at det avhenger av samfunnets velferdsfunksjon, ettersom denne angir hvor 

stor vekt samfunnet legger på nytte (evt. nytteendringer) for ulike individer. (Det kan være at noen 

får det mye bedre samtidig med at noen får det litt verre. Det kan også være at noen får det bedre og 

at andre får det like mye verre, men at samfunnet legger størst vekt på de førstes interesser. Det 

første av disse to poengene bør nevnes.) Noen kandidater vil kanskje nevne de 3 velferdsfunksjonene 

gjennomgått på forelesning (Rawls, utilitaristisk og avtagende grensevelferd), men dette forventes 

ikke for å få full uttelling.   

 

c) Hva mener vi med markedssvikt? Hva er de viktigste formene for markedssvikt? (10%) 

Løsningshint: 

Brudd på forutsetningene som ligger til grunn for 1. og 2. velferdsteorem. 

Viktige markedssvikt: 



 Imperfekt konkurranse (monopol, naturlig monopol, oligiopol) 

 Kollektive goder / fellesgoder 

 Eksterne virkninger/eksternaliteter 

 Ufullstendig/manglende markeder (en viktig årsak til dette: asymmetrisk informasjon) 

 Informasjonsproblemer 

 Makroøkonomisk ustabilitet (inflasjon, arbeidsledighet)  Obs: dette er listet som en 

markedssvikt i boka. Jeg har prøvd å foklare på forelesning at ikke alle regner dette som en 

markedssvikt, men at det på mange måter er et symptom på flere underliggende markedssvikt 

(asymmetrisk informasjon, mangelfull informasjon, imperfekt konkurranse ol.). Det er likevel OK 

om kandidaten lister opp arbeidsledighet som en markedssvikt. 

 

 

d) Diskuter hvilken/hvilke markedssvikt, eller annen type begrunnelse, som kan ligge til grunn for 

tiltakene listet opp under: (20%) 

i) Omsettelige kvoter for CO2-utslipp* 

ii) Uførepensjon** 

iii) Tiårig obligatorisk (og gratis) grunnskole 

Tips til oppgave d): Dersom du mener markedssvikt ligger til grunn: Vær tydelig på hvilken 

markedssvikt du mener det er snakk om. Begrunn påstanden din, og forklar hva som er 

konsekvensen av denne markedssvikten i dette konkrete tilfellet. Prøv å identifisere de 

underliggende årsakene. Dersom du mener en annen type begrunnelse (enn markedssvikt) ligger til 

grunn: Vær tydelig på dette. 

 

Forklaringer: 

*CO2 står for karbondioksid, som er en gass som dannes når man blant annet brenner fossile 

brensler slik som petroleum, kull, parafin og bensin. Utslipp av karbondioksid akkumuleres i 

atmosfæren, og bidrar over tid til økt temperatur og et endret klima på kloden. 

 

** Uførepensjon (også kalt uføretrygd) er en pensjon fra folketrygden som skal sikre inntekt til 

livsopphold for den som har fått arbeidsevnen langvarig nedsatt med minst 50 % på grunn av varig 

sykdom, skade eller lyte.  

 

Løsningshint: 

o Uføretrygd 

 Markedssvikt: Asymmetrisk informasjon  manglende marked.. 

 Annen begrunnelse: Fordelingshensyn 

o Omsettelige kvoter for CO2 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fossilt_brensel
http://no.wikipedia.org/wiki/Fossilt_brensel
http://no.wikipedia.org/wiki/Petroleum
http://no.wikipedia.org/wiki/Kull
http://no.wikipedia.org/wiki/Parafin
http://no.wikipedia.org/wiki/Bensin
http://no.wikipedia.org/wiki/Folketrygden


 Markedssvikt: Negativ eksternalitet  for mye av dette. Få bedriften til å 

internalisere eksternaliteten 

 Markedssvikt: Atmosfæren/klima = et kollektiv gode. «Bidrar» ved å ikke 

forurense. Gratispassasjerproblem  kan ønske at andre bidrar, så kan jeg 

dra nytten av mer bærekraftig klima. Markedet vil gi for lite av det kollektive 

godet klima  myndighetene må gripe inn 

o 10-årig obligatorisk grunnskole 

 Her er det i hovedsak andre type hensyn enn effektivitetshensyn som spiller 

inn, som 

 Fordelingshensyn 

o Alle bør ha rett på utdanning - uavhengig av inntekt 

o Ettersom skattesystem er progressivt vil gratis skolegang 

innebære en overføring til lavinntektsfamilier 

 Formyndergode – du bør gå på skolen, selv om du ikke ønsker dette 

selv.  

 Nåtidsskjevhet /selvkontrollproblemer/«internaliteter» (kan 

betraktes som variant av argumentet om formyndergoder): 

Personer med nåtidsskjevhet vil ha problemer med å gjennomføre 

langsiktige planer der gevinsten først kommer senere, som 

utdanning, selv om de selv planlegger å gjennomføre. Pliktig 

skolegang kan betraktes som et middel for å avhjelpe slike 

selvkontrollproblemer. (Dette temaet står det ingenting om i skriftlig 

pensum, men det har vært gjennomgått på forelesning med beskjed 

om at det forventes at de har en omtrentlig, intuitiv forståelse av 

hva dette dreier seg om.)  

 Markedsvikt: 

o Positive eksternaliteter/ringvirkninger for samfunnet (og 

demokratiet) ved en opplyst befolkning som har de 

grunnleggende ferdighetene på plass (lese, skrive ++) 

o Kan nevne stordriftsfordeler ved å drive utdanning, men 

dette er ikke nødvendig. 

 Utarbeide lærerplaner, skolebygg, administrasjon  

 Fint om kandidaten peker på at skolegang i stor grad er et privat 

gode, ettersom det er mulig å ekskludere individ fra å konsumere 

godet, samt MC ved å tilby godet til et ekstra individ er større enn 0. 

 

 

Oppgave 2 (teller til sammen 50 %. Alle deloppgavene teller likt) 

a) Anta at et land har følgende skattesystem: Inntekter til og med 200 000 kr er skattefrie, men for 

alle inntekter over 200 000 kr betales 30 prosent skatt. Er dette skattesystemet progressivt eller 

regressivt? Begrunn svaret.  



Hint: Progressivt, fordi skatteinnbetalingen øker prosentvis mer enn inntekten når inntekten øker. 

For inntekter fram til 200 000 er gjennomsnittsskatten på 0%, mens på høyere inntekter er den 

strengt positiv og nærmere 30 pst jo større inntekten er.  

b) Forklar hva som er forskjellen på universelle og behovsprøvde støtteordninger. Gi noen 

argumenter for, og noen argumenter mot, universelle framfor behovsprøvde ordninger.   

 

Hint: Klipp fra forelesning nedenfor, om universelle støtteordninger:  

• Universell ordning: til alle   

– Barnetrygd: Til alle foreldre med barn under 18 

– Gratis skole: Til alle i skolealder 

• Ulemper 

– Dyrt («fra alle til alle»), må finansieres med vridende skatt 

– Fattigdomsbekjempelse: Lite målrettet 

• Fordeler 

– Støtte til barnefamilier/utdanning: Målrettet 

– Er mindre vridende i seg selv (likner lumpsum-overføring), skaper ikke 
fattigdomsfeller 

– Enkle & billige å administrere 

– Slipper «å stå med lua i hånda» 

 

c) Arne har lønnsinntekt som sin eneste inntektskilde, og ingen formue. Årslønnen hans i full stilling 

er 200 000 kr. Hvis han jobber mindre enn full tid, blir inntekten redusert prosentvis like mye som 

arbeidstiden. Se bort fra skatt (du kan for eksempel anta at han bor i landet nevnt i oppgave 2a og 

dermed tjener for lite til å være skattepliktig). 

Arne velger å jobbe i femti prosent stilling. Forklar, ved hjelp av en figur, hvordan Arnes valg av 

arbeidstid påvirkes av både inntektsmulighetene og preferansene hans. (Tips: Start med å vise Arnes 

budsjett i figuren.) 

 

Løsningshint: Figuren nedenfor er fra forelesning 11. En tilsvarende figur kan brukes, med 

stillingsprosent langs den horisontale aksen og inntekt langs den vertikale. Arnes budsjettlinje kan da 

tegnes som den nederste av de to budsjettlinjene, og hans tilpasning blir i (L1,Y1) – men figuren må 

da tegnes slik at tilpasningen er i (50pst. stilling, 100 000). (Resten av elementene nedenfor trengs 

ikke riktig ennå.) 



 

Myndighetene i landet planlegger nå å innføre barnetrygd. De vurderer to alternative ordninger, en 

universell og en behovsprøvd. Med den universelle ordningen vil foreldre motta en støtte på 10 000 

kr per barn per år, uavhengig av foreldrenes arbeidsinntekt. Med den behovsprøvde ordningen vil 

foreldre med arbeidsinntekt under 100 000 kr per år motta en støtte på 10 000 kr per barn per år. 

Foreldre med arbeidsinntekt på 100 000 kr eller mer mottar ingen barnetrygd.  Arne har tre små barn. 

d) Forklar, for eksempel ved hjelp av figuren fra spørsmål 2c, hvordan den universelle ordningen vil 

påvirke Arnes arbeidstilbud. (Tips: Start med å vise hvordan den universelle ordningen påvirker Arnes 

budsjett.) 

Hint: Den universelle ordningen vil parallellforskyve Arnes budsjett oppover med 30 000 kr. Dette blir 

som i figuren, bortsett fra at den øverste budsjettlinja ikke stopper ved Lmax. Han vil derfor nå et 

høyere nyttenivå, som U2 i figuren. Arbeidsinnsatsen vil avhenge av hvordan indiff.kurvene er tegnet, 

men vil typisk gå ned (hvis fritid er et normalt gode – dette har ikke vært drøftet eksplisitt i kurset).  

 

e) Forklar, for eksempel ved hjelp av figuren fra spørsmål 2c, hvordan den behovsprøvde ordningen 

vil påvirke Arnes arbeidstilbud. Får du et annet svar enn i 2d? Hvorfor/hvorfor ikke? (Tips: Start med 

å vise hvordan den behovsprøvde ordningen påvirker Arnes budsjett.) 

Hint: Den behovsprøvde ordningen vil parallellforskyve Arnes budsjett oppover med 30 000 kr, men 

bare fram til Lmax=50% stilling, som gir arbeidsinntekt på 100 000 kr (for Arne er Y1=D). For inntekter 

over dette er budsjettlinja som før. Slik jeg har tegnet figuren, vil Arne ønske å redusere sin 

arbeidsinnsats uansett, og svaret blir det samme. (Merk likevel at hvis ikke begge goder er normale, 

er det mulig å tegne indifferenskurver som er slik at Arne vil ønske å øke arbeidsinnsatsen sin når 

inntekten øker – og da kan svaret bli ulikt, men dette er et nokså spesielt tilfelle, og det forventes 

ikke at studentene skal diskutere dette.)  

Anta nå at myndighetene har innført den behovsprøvde barnetrygden. Arne har tilpasset sin 

stillingsprosent til dette.  



På fritiden har Arne hjulpet en kollega med å bygge hytte. I ettertid insisterer kollegaen på at Arne 

skal ha betaling for jobben. Arbeidet er allerede utført, så en slik ekstra arbeidsinntekt krever ingen 

ekstra innsats av Arne.  

Kollegaen vil oppgi beløpet til myndighetene (det er altså ikke snakk om svart arbeid).  

f) Tror du Arne vil ønske å ta imot pengene fra kollegaen? Diskuter og begrunn. Ville svaret ditt blitt 

annerledes dersom barnetrygden var universell?  

Hint: spørsmålet er om inntekten fra kollegaen vil bringe Arne over en total arbeidsinntekt på 100 

000 kr (Lmax) eller ikke, og om summen kollegaen tilbyr er større enn barnetrygden (30 000). Arne vil 

takke nei hvis summen er mindre enn 30 000, men samtidig bringer ham over 

behovsprøvingsgrensen på 100 000 kr.  

 


