
ECON1220 Høsten 2015
Seminar 2

Uke 39

Relevante forelesninger: 3 og 4
Tema: Markedssvikt, effektivitet vs. fordelingshensyn

Oppgave 1: Markedssvikt

a) Hva mener vi med markedssvikt? Hva er de viktigste formene for mar-
kedssvikt?

b) Hva tror du er den viktigste begrunnelsen for de ulike tiltakene listet
opp under? Hvordan passer din begrunnelse inn i rammeverket presentert i
forelesning 3 (“Hva markedet ikke ordner”)?

1. Påbud om å bruke bilbelte

2. CO2-avgift

3. Nasjonalt forsvar

4. Arbeidsledighetstrygd

5. Pensjonsavgift

6. Statlig partistøtte

7. Subsidiert barnehage

c) Dersom du begrunner en eller flere av tiltakene ut i fra en konkret mar-
kedssvikt - kan du komme på alternative måter å rette opp i denne markeds-
svikten?

(Tips: Det kan være nyttig å bla litt i kapitler lenger ut i boka, f.eks. kapittel
6,8,9,10,12,14,16).
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Oppgave 2: Markedsmakt

Anta et marked med fullkommen konkurranse hvor tilbudskurven er gitt ved:

QT = 2P � 20

og etterspørselskurven er gitt ved

QE = 100� P

a) Finn likevektspris og kvantum i dette markedet.

Anta nå at alle bedriftene som tilbyr produktet kjøpes opp av en eier, og
at det ikke er noen nyetablering under andre eiere. Den nye eieren har alt-
så monopol. Etterspørselen er uendret. Bedriftenes kostnadsfunksjoner er
også uendret, slik at det som før var grensekostnadskurven i markedet (dvs.
tilbudskurven) blir monopolets grensekostnadskurve.

b) Hva blir monopolets tilpasning, dvs. regn ut pris og kvantum under mono-
pol. Forklar tilpasningen.

Hint 1: Når du skal tegne kurvene kan det være lurt å manipulere tilbuds-
og etterspørselskurven slik at du får P på venstre side, og Q på høyre side.

Hint 2: Grenseinntekten (marginalinntekten) er gitt ved: MR = 100� 2Q.

Oppgave 3: Naturlig monopol

a) Hva kjennetegner et naturlig monopol?

b) Nevn noen eksempler på naturlige monopol.

c) Illusterer ved hjelp av en figur tilpasningen (pris, kvantum) til et naturlig
monopol.

d) Illustrer ved hjelp av den samme figuren hvorfor et naturlig monopol
som setter P=MC (løsningen under fullkommen konkurranse) vil gå med
underskudd.

d) Forklar hvorfor og hvordan det offentlige kan gripe inn i produksjonen av
en vare hvor det er naturlig monopol.
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Oppgave 4: Effektivitet vs. fordelingshensyn

Anta at Ola og Kari har identisk nyttefunksjon, og at denne nyttefunksjonen
kan beskrives ved hjelp av tabell 1.

Tabell 1: Nytte som en funksjon av epler
Antall epler Nytte Marginalnytte (MU)

1 11
2 21
3 30
4 38
5 45
6 48
7 50
8 51

a) Tegn nyttefunksjonen. Fyll inn marginalnytten i tabellen, og tegn mar-
ginalnyttefunksjonen.

Anta at det totalt finnes 8 epler som kan deles mellom Ola og Kari.

b) Utilitarisme. Hva vil det si at man har et utilitaristisk fordelingssyn?
Gitt et utilitaristisk syn – hva er den sosiale velferden som korresponderer til
de ulike fordelingene av epler? Hvilken fordeling maksimerer sosial velferd?
Vis at ved denne fordelingen så er marginalnytten av å gi et ekstra eple til
de to individene den samme.

c) Rawlsian: Hva vil det si at man har et rawlsian fordelingssyn? Gitt
synet til Rawls – hva er den sosiale velferden som korresponderer til de ulike
fordelingene av epler? Hvilken fordeling maksimerer sosial velferd?

d) Tegn nyttemulighetskurven og de to alternative sosiale indifferenskur-
vene (utilitaristisk og Rawls).

e) Anta at Ola har seks epler, og Kari har to. Anta videre at for hvert eple
som tas fra Ola, får Kari kun 1/2 eple fordi 1/2 eple forsvinner på veien.
Hvordan ser nyttemulighetskurven nå ut? Hvilken fordeling maksimerer nå
sosial velferd ved en utilitaristisk velferdsfunksjon? Hvilken fordeling maksi-
merer nå sosial velferd ved Rawls velferdsfunksjon?

f) Forklar hvorfor det ofte er plausibelt at det er kostnader forbundet med å
overføre ressurser fra en person til en annen.
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g) Dersom marginal nytte ikke var avtagende for hverken Ola eller Kari,
hvordan ville nyttemulighetskurven da sett ut?
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