
SENSORVEILEDNING 

OPPGAVE 1 

 

a) Her forventes en definisjon av eksternaliterer av typen: Eksternaliteter er karakterisert ved at 
økonomiske aktører påvirker hverandre uten at det ivaretaes i et marked. Privat nytte/ kostnad 
reflekterer ikke samfunnets nytte/kostnad. Bør ha med eksempler på både negative og positive 
eksterne virkninger.   

b) Her bør kandidaten introdusere distinksjonen mellom private kostnader og samfunnets 
kostnader. I en ren markedsløsning får vi overproduksjon siden produsenten bare vil ta hensyn til 
private kostnader i produksjonen. Dette kan illustreres grafisk, der produsenten vil produsere 
opp til det punktet hvor MPC = MB. Den samfunnsøkonomisk effektive løsningen er karakterisert 
ved at MSC = MB.  

c) Det  fins flere alternative løsninger. Kandidatene bør særlig ha med offentlig inngrep gjennom å 
avgiftsbelegge produksjonen (sett avgiften lik ’marginal damage’). Dette gir løsning som om 
produsenten internaliserer eksternaliteten. Bør illustrereres i figur. Dessuten bør andre løsninger 
nevnes, slik som: regulering av produksjon (kvoter), etablering av klare eiendomsrettigheter (jfr. 
coase-teoremet), at myndighetene tar over produksjon av vare med ekstern virkning, tvinge 
produsenten gjennom loven til å kompensere aktørene som påføres negativ ekstern virkning.  

 

OPPGAVE 2 

a) Dødvektstapet forteller oss om effektivtetstapet i økonomien som følge av skattlegging. Under 

visse antagelser (perfekt konkurranse) vil markedet gi en effisient allokering av ressursene 

(kandidatene skal være godt kjent med første velferdsteorem). Prisene reflekterer i dette tilfelle 

knapphet. En skatt introduserer en kile mellom prisene som konsumentene og produsentene står 

ovenfor. Dette gir opphav til et  dødvektstap. Dødvektstap oppstår som følge av at relative priser 

endres. 

b) Dødvektstapet kan beregnes under tilbuds- og (kompenserte) etterspørselskurver. Kompenserte 

etterspørselskurver isolerer substitusjonseffekten av prisøkninger på en vare, i motsetning til den 

vanlige etterspørselskurven som består av substitiusjonseffekt og inntektseffekt. Om 

kandidatene ikke skiller mellom kompenserte og vanlige etterspørselkurve, skal det ikke trekkes 

mye. Kandidatene bør forklare hva som menes med tilbuds og etterspørselselastisiteter ( ) 

og at dette innebærer at elastisk tilbud / etterspørsel gir flate kurver, mens inelastisk tilbud 

/etterspørsel gir bratte kurver. Det forventes at kandidatene gir ulike figurer som illustrerer at 

dødvektstapet varierer med elastisitetene. Det bør da fremkomme at dødvektstapet er særlig 

stort med svært elastisk tilbud og etterspørsel. Det kan også vises (men er ikke nødvendig for å 

svare godt på oppgave 2) at dødvektstapet øker med kvadratet av skattesatsen og verdien av 

produksjonen som omfattes av avgiften (PQ).  

Minimumskrav til bestått eksamen:  

Karakteren E er "en prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene for å bli godkjent. 

Kandidaten viser noe kjennskap til og forståelse av de samfunnsøkonomiske teorier, 

begrepsapparat og analysemetoder som er gjennomgått i kurset. Kunnskapen benyttes ikke 



til selvstendig drøfting og analyse."  For å få E eller bedre på dette kurset er det ikke 

tilstrekkelig å svare ok i oppgave 1a og 2a, og svært dårlig på resten av oppgaven. Som et 

minstekrav må kandidaten vise noe forståelse av mekanismene/begrepene/teoriene det 

stilles spørsmål rundt i oppgave 1b /1c eller 2b.  

  

 


