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Eksamen i ECON1220 Høst 2016 

Oppgave 1 (40 %) 

Global oppvarming skyldes i stor grad menneskeskapte utslipp av klimagassen CO2, som akkumuleres 

i atmosfæren og påvirker temperaturen og klimaet på kloden. 

a) (10%) Påpek sammenhengen mellom global oppvarming og minst to relevante typer 
markedssvikt. Definer markedssviktene, og forklar hvorfor de er relevante i dette konkrete 
eksemplet.  

b) (10%) Økonomisk teori peker på en global CO2-avgift som er lik på tvers av alle land og 
sektorer som en effektiv løsning på klimaproblemet. Forklar dette synet.  

c) (10%) Diskuter eventuelle utfordringer med en slik løsning (global CO2- avgift) med tanke på 
fordelingshensyn og gjennomførbarhet. 

d) (10%) Nevn andre politiske virkemidler enn avgift som brukes i Norge per i dag for å redusere 
klimagassutslipp. Trekk frem ett virkemiddel, og diskuter fordeler og ulemper sammenliknet 
med en nasjonal CO2-avgift med tanke på effektivitet, fordeling og gjennomførbarhet.  

 
Oppgave 2 (30%)  

a) (10%) Forklar hva som menes med i) asymmetrisk informasjon, ii) uheldig utvalg (også kalt 

ugunstig utvalg / adverse selection). Gi minst ett eksempel for hvert begrep. 

Forestill deg et samfunn der arbeidsledige ikke mottar trygdeytelser fra det offentlige. I stedet er 

forsikring mot arbeidsledighet overlatt til markedet: Private forsikringsselskap kan tilby 

individuell forsikring mot arbeidsledighet, og den enkelte arbeidstaker må selv vurdere om 

han/hun vil kjøpe slik forsikring. Om en forsikret person blir arbeidsledig, utbetaler 

forsikringsselskapet en nærmere avtalt pengesum i ledighetsperioden. 

b) (10%) Kunne uheldig utvalg tenkes å skape problemer i et slikt privat marked for 

ledighetsforsikring? Hvorfor/hvorfor ikke? Forklar.  

c) (10%) Det hevdes av og til at hvis ledighetstrygden er høy, vil arbeidsledige lete mindre aktivt 

etter ny jobb enn de ville gjort hvis trygden var lav eller ikke-eksisterende. Dersom påstanden 

er riktig, er dette da et eksempel på uheldig utvalg? Hvor viktig vil det være for et slikt 

problem om systemet for ledighetstrygd er privat, basert på frivillig forsikring hos private 

forsikringsselskaper, eller er offentlig og omfatter alle? Begrunn svarene dine. 

Oppgave 3 (30%) 
  

a) (15%) Hva menes med «den nordiske modellen»? Forklar, og beskriv sentrale 
elementer/kjennetegn.   

b) (15%) Det er blitt påpekt at en sammenpresset lønnsstruktur (altså relativt liten forskjell på 

høye og lave lønninger) kan stimulere innovasjon og strukturendring i næringslivet. Hvorfor 

kan det tenkes å være slik? Diskuter. 
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