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Oppgave 1 

 
Tabellen under illustrerer produksjon med forurensende utslipp. For hver produsert enhet (X) 
viser tabellen bedriftenes private grensekostnad (MPC), de marginale kostnadene utslippene 
påfører konsumentene (MD), og konsumentenes marginale betalingsvilje for produktet (MB). 
 
X 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
MC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
MD 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
MB 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
Beregn de samfunnsøkonomiske grensekostnadene (MSC) ved produksjonen. Hva blir 
omsetningen i et marked uten inngrep? Beregn effektivitetstapet. Anta nå at staten pålegger 
produsentene en avgift på 3 kroner per produsert enhet. Hva blir den nye markedsløsningen? 
Hva skjer med produsentoverskuddet? Med konsumentoverskuddet? Er innføringen av avgift 
en Paretoforbedring? 
 

Oppgave 2  

 

Betrakt en oljeprodusent og et fiskeri som opererer i samme geografiske område. Produksjon 
av olje påfører fiskeriet en negativ eksternalitet.  

a) Vis i en figur hvordan oljeprodusenten velger å tilpasse seg. Vis at den private 
løsningen ikke vil være samfunnsøkonomisk optimal.  

Coase-teoremet1 sier at, i fravær av transaksjonskostnader, vil det å fordele 
eiendomsrettighetene til det geografiske området til en av partene gi samfunnsøkonomisk 
optimale løsninger.  

b) Forklar hvorfor forhandlinger vil gi samfunnsøkonomisk effektiv løsning dersom 
eiendomsrettighetene gis til fiskeriet.  

c) Forklar hvorfor forhandlinger vil gi samfunnsøkonomisk effektiv løsning dersom 
eiendomsrettighetene gis til oljeprodusenten.  

d) Hvorfor kan det være vanskelig å implementere Coase-teoremet i praksis? 

 

 

 

 

                                                            
1 Ronald Coase fikk Nobelprisen i økonomi i 1991 bl.a. for arbeidet som la grunnlaget for dette teoremet 
(Coase, 1960) (http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1991/press.html ) 



Oppgave 3  

 

Betrakt to ulike prosjekt for transport mellom Oslo og Kristiansand: 1) Utvidet E18 med to 
felt begge veier, 2) høyhastighetstog.  

a) Hvordan vil du vurdere hvilket, om noen, av disse to prosjektene som bør 
gjennomføres. Diskuter i hvilken grad det er mulig å kvantifisere nytte og kostnader.  

b) Dersom et av prosjektene skal gjennomføres vil store kostnader komme tidlig, mens 
nytten av prosjektene ligger lengre fram i tid. Hvordan bør man i en nytte-kostnads-
analyse hensyn til dette?  


