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Oppgave 1 (75 prosent):

Ifølge økonomisk velferdsteori skal det offentlige gripe inn i markedet av to
årsaker: hensynet til effektivitet og hensynet til fordeling.

Gjør kort rede for de viktigste grunnene for å gripe inn av hensyn til effek-
tivitet. Ta deretter for deg eksterne virkninger. Forklar hva disse er, og hvorfor
de fører til at markedslikevekten blir ineffektiv. Drøft til slutt hva slags tiltak
som kan bedre effektviteten i dette tilfelle.

Flervalgsoppgaver (25 prosent):

I oppgavene 2 til 11 skal du velge ett og bare ett av alternativene 1, 2, 3, 4 eller
5. Svar bare ved å krysse av p̊a det vedlagte svararket. Mer enn ett kryss vil bli
vurdert som feil.

Du f̊ar 2 poeng for et riktig svar, -1 for et galt svar og 0 for intet svar.

Oppgave 2

Atferdsrisiko (moral hazard) er et begrep i tilknytning til forsikring. Det betyr:

1. Forsikringen gjør oss mer uforsiktige

2. Det er et annet ord for forsikringssvindel

3. Overforsikring

4. Underforsikring

5. Jeg velger ikke å svare

Oppgave 3

Risikoaversjon er et annet begrep i tilknytning til forsikring. En person med
risikoaversjon:

1. Tegner forsikring uansett størrelsen p̊a premien.

2. Foretrekker en sikker inntekt p̊a 100 kroner framfor et lotteri med 100
kroner i gjennomsnittlig (forventet) gevinst

3. Forsikrer huset sitt for mer enn det er verdt

4. Tar aldri noen risiko

5. Jeg velger ikke å svare
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Oppgave 4

Tilstand A B C
Anne 5 4 7
Berit 5 6 6
K̊are 5 5 4
Per 5 5 6

I en økonomi finnes det tre og bare tre mulige tilstander, nemlig A, B og C
som er vist i tabellen ovenfor. Tallene viser nytteniv̊aet til de fire personene i
økonomien.

Hvilke(n) av de tre tilstandene er Pareto-optimale?

1. B̊ade A, B og C

2. Bare A

3. Bare C

4. A og B

5. Jeg velger ikke å svare

Oppgave 5

Tilstand A B C D
Anne 5 4 7 6
Berit 5 6 6 5
K̊are 5 5 4 6
Per 5 5 6 4

Tabellen ovenfor viser fire forskjellige fordelinger av nytte i en økonomi.
Hvilken av dem ville bli fortrukket av en utilitaristisk velferdsfunksjon?

1. A

2. B

3. C

4. D

5. Jeg velger ikke å svare.

Oppgave 6

Hvilke av fordelingene i oppgave 5 ville bli foretrukket av en s̊akalt Rawls
velferdsfunksjon?

1. A

2. B

3. C

4. D

5. Jeg velger ikke å svare.
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Oppgave 7

(Du trenger ikke beregne noe for å svare p̊a denne oppgaven)
Et offentlig prosjekt forventes å gi en nettoinntekt for samfunnet p̊a 100

millioner kroner årlig over 5 år. N̊averdien er beregnet med rente 1 pst, 3 pst, 5
pst og 7 pst. De fire n̊averdiene er beregnet til

• A: 485 mill kroner

• B: 445 mill kroner

• C: 387 mill kroner

• D: 322 mill kroner

Hvilken av disse er beregnet for rente lik 5 pst?

1. A

2. B

3. C

4. D

5. Jeg velger ikke å svare

Oppgave 8

Nedenfor er det satt fram tre p̊astander om egenskaper ved kollektive goder.
Hvilke(n) er riktig(e)?

• A: Kollektive goder er ikke-rivaliserende

• B: Bruk av kollektive goder er alltid gratis

• C: Kollektive goder er finansiert av det offentlige

1. A

2. A og B

3. A, B og C

4. B og C

5. Jeg velger ikke å svare

3



Oppgave 9

Nedenfor er det satt fram tre egenskaper som kreves av ulikhetsm̊al. Hvilke(n)
er riktige(e)?

• A: Et ulikhetsm̊al er lik 0 n̊ar alle inntekter er like

• B: Et ulikhetsmål er uavhengig av måle-enhet for inntekten

• C: To forskjellige ulikhetsm̊al skal alltid gi samme ordning av fordelinger

1. A, B og C

2. A og B

3. B og C

4. Bare B

5. Jeg velger ikke å svare

Oppgave 10

Nedenfor er det beskrevet tre nødvendige forutsetninger for at et frikonkurranse-
markedet skal gi Pareto-effektiv allokering av ressurser. Hvilke er riktige?

• A: Ingen offentlig eide bedrifter

• B: Ingen eksterne virkninger

• C: Ingen kollektive goder

1. A og C

2. A og B

3. A, B og C

4. B og C

5. Jeg velger ikke å svare
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Oppgave 11

Nødvendige betingelser for effektivitet i sammensetningen av konsumet av indi-
viduelle goder er:

• A: Konsumentenes marginale substitusjonsrate er lik den marginale trans-
formasjonsraten i produksjonen

• B: Konsumentenes marginale betalingsvilje er lik den samfunnsøkonomiske
grensekostnaden

• C: Ingen eksterne virkninger i produksjonen

• D: Ingen stordriftsfordeler i produksjonen

1. A

2. B og C

3. B og D

4. A og B

5. Jeg velger ikke å svare
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