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Oppgave 1 (20%) Paretoe�ektivitet

1. Hva menes med en Pareto e�ektiv ressursallokering?

2. Anta at en kake skal deles mellom fem personer, diskuter hvilken fordeling

av kakestykker som er Pareto e�ektiv.

Oppgave 2 (50%) Eksternaliteter

1. Forklar kort hva man mener med eksternaliter i økonomiske markeder og

hvorfor eksternaliteter skaper problem i et uregulert marked?

2. Anta at etterspørslen etter en vare er gitt ved p = 100 − Q ( dersom

prisen (p) er lik 10 er etterspøselen (q) i markedet lik 90). For bedriftene

er marginalkostnadene ved å produsere lik 20 (koster bedriften 20 å pro-

dusere en ekstra enhet). Produksjonen forurenser; i tillegg til de pri-

vatøkonomiske kostnadene er det en sosial kostnad på 10 for hver enhet

som blir produsert.

(a) Bruk et diagram for å illustrere løsningen i et uregulert marked med

fullkommen konkurranse.

(b) Illustrer e�ektivitetstapet som oppstår fordi bedriften ikke tar hensyn

til forurensingen?

(c) Hva kan myndighetene gjøre for regulere industrien (fjerne e�ek-

tivitetstapet)?

Oppgave 2 (30%) Hvordan skatter og subsidier påvirker prisen på en

vare.

1. Forklar hvordan en avgift på en vare � en skatt per enhet produsert �

påvirker prisen til forbrukerne og produsentene. Hva er det som avgjør om
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skatten i hovedsak fører til høyere pris for konsumenten, eller i hovedsak

et fall i den prisen produsenten får?

2. Forklar hvorfor en subsidie til studenter som leier hybler (1000 kroner i

subsidie per måned) mest sannsynlig vil føre til en økning i leieprisen på

hybler på rundt 1000 kroner på kort sikt. Hva tror du kommer til å skje

etter som tiden går? Tegn gjerne situasjonen i et diagram.
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