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Veiledning til eksamen i ECON 3010 – våren 2014. 

Generelt om hva vi er ute etter: 

1. Tydelig presisering av problemstillingen – hva er det samfunnsøkonomiske 

problemet som skal behandles? Hvorfor kan dette være viktig å ta opp? 

2.  Ryddighet i disposisjon og argumentasjon – bruk av teori (og særlig avansert 

kan vi ikke regne med – enkle analytiske betraktninger bør honoreres). 

Relevante poenger, avledet fra et resonnement.  

3. Konklusjon og oppsummeering – hva kan vi slutte av det som er skrevet? 

Evne til tydelig og relevant presentasjon bør belønnes. 

Nedenfor følger noen punkter/tanker/momenter til hav en oppgave kan/bør 

inneholde. Oppgavene stiller (store) krav til kandidaten til å organisere momenter til 

å gjennomføre en faglig drøfting. 

   

Oppgave 1 

Av helsemessige grunner bør «fast eller junk food» ilegges en særavgift. Drøft forslaget med 

utgangspunkt i økonomisk teori! 

Noen mulige momenter i en besvarelse: 

Tre hovedpoenger: Negative eksterne virkninger, fordelingshensyn, og kanskje noe 

om «hurtigmatbransjen selv». 

Først bør en kanskje gi en avgrensing av hva en kan mene med «fast eller junk food». 

Hurtigmat, burgere, kebab, pølse og lompe med cola, er vel eksempler på denne type 

mat; dvs. mat med dårlig næringsinnhold. Som en arbeidshypotese kan de være 

fornuftig å anta at det er en sammenheng mellom for høyt individuelt forbruk av slik 

mat og fremtidige helseplager. Hvis dagens forbrukere ikke belastes fremtidige 

(forventede) kostnader av et for høyt forbruk av usunn mat, har vi kanskje en negativ 

ekstern virkning som virker over tid. Det er ikke opplagt at kan betraktes som en 

form for ekstern virkning, men det bør diskuteres nærmere. I utgangspunktet er jo 

helse-konsekvenser noe som den enkelte bærer selv.  (Det dreier seg i hovedsak om 

lidelser som ikke er smittsomme, men det er mulig at feilernæring kan øke 

spredningsfaren for smittsomme sykdommer også.)  Men dårlig helse fører til behov 

for behandling og kanskje behov for trygd eller sosialstønad. Når alle slike ytelser 

kommer fra det offentlige (og egenandelene er lave), blir staten påført kostnadene.  



2 

 

Dette går ut over andre innbyggere gjennom dårligere offentlige tjenester eller økte 

skatter.  Hvis det derimot hadde vært private forsikringsmarkeder, ville økte 

helseplager også ha gått ut over andre, gjennom økte forsikringspremier.  Bare hvis 

det offentlige eller private «forsikrings»-systemet kunne avvise å utbetale til 

selvforskyldte lidelser, eller kunne kreve høyere premier av de som spiste søppelmat, 

ville man unngå at negative helse-konsekvenser går ut over andre innbyggere. 

Det vil normalt, som røyking, være en forholdsvis lang periode mellom forbruk og 

eventuell sykdom. Dermed er det ikke så lett å oppdage hva sammenhengen er – det 

kan være andre faktorer som også kan bety noe for fedme og sykdommer som også 

kan være knyttet til et for høyt forbruk av «usunn» mat. Hvis det er etablert en slik 

forbindelse, har vi en grunn til å innføre en slik avgift, for å få forbrukerne til å spise 

mindre av denne maten og på den måten internalisere noen av de kostnadene andre 

aktører vil bli påført av et for høyt forbruk. (Fremtidige medisinske kostnader, 

arbneidsuførhet etc.) Hvis, noe mange antakelig vil ta opp, nemlig helsemessige 

grunner, vil fremtidig sykdom og det at en vil kunne stå utenfor arbeidslivet, 

eventuelt også med medisinsk behandling, bli dekket av andre. Fravær av 

forsikringsmarkeder for «usunn livsstil» vil også kreve andre tiltak. 

Denne type mat kan være direkte usunn – fravær av vitaminer og sunt innhold – og 

kan innebære betydelige fedmeproblemer. Det kan være både kortsiktige og 

langsiktige virkninger. Den kortsiktige er at forbruket av slik usunn mat ikke dekker 

daglig nødvendig inntak av kalorier og vitaminer; ikke nok for å kunne gjøre en jobb 

eller gå på skole eller annen utdanning. Maten gjør at en kanskje spiser for 

uregelmessig; med mulige konsekvenser for tannstell. 

Den langsiktige konsekvensen kan være virkningen på fremtidig helse og hyppighet 

av livsstilssykdommer som fedme, hjerte-karsykdommer etc. Vi må forvente en viss 

drøfting av hvorvidt det kan være slike konsekvenser. Hvis det er tilfelle, kan en 

særavgift på linje med tobakksavgift, være et relevant tiltak. Denne avgiften må på 

marginen dekke opp de samfunnsøkonomiske kostnadene som dagens prissetting 

ikke fanger opp. Hvis de langsiktige konsekvensene er usikre, må det være de 

forventede eller gjennomsnittlig mer kostnad for samfunnet av at det spises for mye 

av denne type mat. 

Det kan også være utslag av en form for paternalisme i et slikt tiltak, men slik 

paternalisme kommer normalt til uttrykk i holdningskampanjer, i sambandf med 

bruk av optimale avgifter. Imidletid kan dette være en vanskelig avgrensing. Ideelt 

kan en tenke seg at det offentlige fastlegger optimale avgifter for å korrigere for 

negative eksterne effekter, og at en deretter kommer med holdningskampanjer i 
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tillegg, som uttrykk for paternalisme, dvs. for å redusere forbruket av søppelmat 

ytterligere.  Det siste kan være motivert av at med optimale avgifter vil man ikke ha 

tatt hensyn til de skadene som er internaliserte, nemlig de skadene folk påfører seg 

selv.  Paternalisme dreier seg om å hindre folk i å skade seg selv.  Man vil altså gå 

lengre i å redusere skadene enn det som kan begrunnes med markedssvikt.  Men i 

praksis er det vanskelig å tenke seg at en skal treffe presis, slik at avgiften retter opp 

markedssvikten, nøyaktig, mens holdningskampanjer går lengre. (Hvis vanlige 

forbrukere ikke «ser langt nok fremover», vil en optimal avgift i kombinasjon med en 

holdningskampanje kunen være rimelige tiltak. Samtidig bør en også vurdere 

kostnadene ved slike holdningskampanjer – de legger også beslag på ressurser.)  

Hva med fordeling? Det kan være en hypotese at fordi denne maten er relativt billig 

og lett tilgjengelig, kan det være at lavinntektspersoner er overrepresentert blant 

forbrukerne av denne type mat. Da vil en særavgift, innført for å korrigere for en 

negativ ekstern effekt, ha en uheldig fordelingseffekt. Det er mulig å subsidiere den 

sunne maten også.  Det gjøres jo i praksis, f.eks. melk. På den måten kan staten sørge 

for at de som har lav inntekt, har tilgang til rimelig, sunn mat. 

Noen, kanskje noen politikere, vil da hevde at tiltaket er urettferdig. Men i hvilken 

grad dette hensynet skal veie i det hele tatt er ikke opplagt all den tid hensikten er å 

vri kostholdet mot mer sunn mat. Kostnadene for samfunnet for øvrig om det ikke 

innføres en særavgift, av hensyn til uheldige fordelingseffekter, vil jo lempe 

kostnadene over på «uskyldig» tredjepart, og denne kostnaden er uavhengig av 

inntekten til den som eventuelt blir syk. 

 

Hva med hurtigmatbransjen selv? Kanskje på siden av oppgaven, men den er 

antakelig blitt for stor. Kjennetegnet ved kjeder og franchise-ordninger. Kan lett få 

karakter av et lokalt monopol, med begrensinger i vareutvalg siden det legges klare 

føringer for hva som blir produsert og servert, særlig i McDonalds, Burger King. 

Store kjøpere som kan ta mye av tilbudet av visse varer; eksklusivavtaler som gjør 

det vanskelig for leverandører å levere til andre, kanskje mer sunne bransjer. 

Monopsonieffekter: For lavt innkjøpt kvantum til for lav pris – enda en markedssvikt. 
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Oppgave 2 

Som følge av teknologiske fremskritt og arbeidsbesparende teknisk fremgang, frykter enkelte at 

det i fremtiden blir knapphet på jobber. Diskuter denne oppfatningen med utgangspunkt i 

økonomisk teori. 

Mulige momenter i en besvarelse: 

Teknologisk arbeidsledighet er nærmest definert bort i nyklassisk teori, med fleksible 

priser og fullstendige sett av markeder. Skjer det en teknologisk utvikling, som 

gjennomføres av privatøkonomiske hensyn, vil det normalt være slik at en ex post 

kan produsere varer med lavere ressursinnsats enn tidligere, og det er dermed mulig 

å fremstille mer av andre varer og tjenester. De frigjorte ressursene har normalt 

alternative anvendelser, og det vil være slik at de som tjener på den teknologiske 

fremgangen vil mer enn oppveie dem som taper.  Samlet inntekt vil øke hvilket igjen 

vil drive frem endringer fra etterspøreselssiden; mest for de varer med 

inntektselastisitet større enn en og motsatt for dem med elastisitet mindre enn en. 

 

En bør presisere hva som menes med «knapphet på jobber». Overskuddstilbud av 

arbeidskraft eller ledighet er speilbildet, men det er ikke nødvendigvis de samme 

mekanismer som frembringer knapphet på jobber, på den ene siden, og 

overskuddstilbud av arbeidskraft på den andre siden. Det kan være verdt å peke på 

at mange typer jobber er blitt borte; «hjelpemann på bil», intern bud etc. Skyldes 

antakelig en kombinasjon av økte lønninger, innføring av minstelønninger og 

teknologisk utvikling. På den andre siden kan «knapphet på jobber» overstets til 

«knapphet på relevante jobber for spesielle utdanningskategorier». Slik knapphet 

kan skyldes feilaktige utdanningsvalg – kanskje for lite offentlig styring?  

 

Normalt vil det være slik at teknisk framgang i en sektor, vil vri relative priser både 

på ferdigvarer og produksjonsfaktorer. Disse vil «spille over» på andre sektorer som 

dermed vil velge å gjøre noe annet. Hvis enkelte produksjonsressurser blir frigjort 

som følge av teknologisk utvikling, vil relativ pris på vedkommende ressurs gå ned. 

Dette vil være et signal til andre aktører som dermed vil kunne gjøre seg mer bruk av 

vedkommende ressurs. Dersom det er stivheter som gjør at prisene ikke er fleksible 

nok, vil det kunne bli overskuddstilbud eller knapphet på – for liten – etterspørsel 

etter ressursen.  

Imidlertid kan det være tregheter, som på kort sikt, fører til at arbeidskraft som blir 

erstattet med maskiner, ikke umiddelbart finner ny sysselsetting. (De som kjenner til 

Ricardo’s «On Machinery», vil kunne trekke frem eksemplet med «maskinknuserne».) 
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Denne ubalansen vil kanksje avta noe over tid, men det avhenger antakelig av en 

rekke institusjonelle forhold. (På lengre sikt vil det lettere finnes eller oppstå nye 

sysselsettingsmuligheter.) 

De største problemene oppstår når nedgangen i antall arbeidsplasser er uforutsett. 

Nedgang har blant annet å gjøre med kvalifikasjoner.  Mange jobber krever 

omfattende jobb-spesifikke kvalifikasjoner.  Når det blir lavere etterspørsel etter en 

slik type arbeidskraft, vil noen av disse miste arbeidet.  Det kan føre til kraftig 

redusert inntekt for disse.  De må omskoleres i større eller mindre grad for å få nye 

jobber, og verdien av de kvalifikasjonene de hadde skaffet seg, kan ha blitt varig 

svekket (ofte redusert til null). Dette er et problem for dem det gjelder.  Det er 

dermed også et problem for samfunnet, spesielt fordi samfunnet (som studentene har 

diskutert i oblig 2) påtar seg å skaffe alle en viss grad av utdanning.  Staten vil delvis 

dekke kostnadene til ny utdanning. Det er ikke opplagt at slike problemer avtar fra 

generasjon til generasjon.  Staten satser på at utdanning ikke skal være for 

spesialisert, slik at de som er utdannet, lett kan omstille seg.  Men samtidig vil mange 

yrker kreve mye mer utdanning enn før, og delvis er det som kreves, spesialisert 

utdanning.  (Bygging av kjernekraftverk. Bygging av bensinbiler. Bygging av 

minibanker. Alt dette kan bli utdatert.)  Den «mengden utdanning» som går tapt (i 

gjennomsnitt) når et yrke blir irrelevant, kan godt tenkes å være større nå enn for 

femti eller hundre år siden.  Den tekniske utviklingen går heller ikke langsommere, 

kanskje tvert imot. 

Knapphet på jobber er også et geografisk fenomen.  Når arbeidsplasser nedlegges i et 

lokalsamfunn, vil flytting være dyrt, og de som rammes, vil ofte oppleve at 

boligkapitalen deres er blitt kraftig redusert (hvis hele lokalsamfunnet er i 

tilbakegang).  Disse problemene oppleves selv om det samtidig skapes nye 

arbeidsplasser andre steder. 

 

Et viktig premiss for drøftingen kan være at det er nærmest ubegrensede 

menneskelige behov for varer og tjenester. De fleste ønsker «nærmest alt» umidelbart, 

men realøkonomiske rammer og alternativ anvendelse av knappe ressurser, gjør at 

alle behov ikke kan dekkes samtidig. Etterhvert som ett behov blir tilfredsstillende 

dekket innenfor de realøkonomiske mulighetene, med lavere ressursinnsats, vil nye 

behov kunne oppstå.  
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All økonomisk historie er historie om strukturendringer og teknologisk utvikling. 

Overgang fra primærnæringer, via sekundærnæringer og mot en stadig større andel 

av sysselsettingen i tertiær- eller tjenesteytende næringer, er et fellestrekk ved alle 

moderne samfunn. Det er et samspill mellom produksjonstekniske/teknologiske 

forhold og etterspørselsforhold som har drevet frem denne utviklingen, samt 

befolkningsvekst/endringer i demografiske forhold. Selv stor avgang av arbeidskraft 

fra f.eks. jordbruk og seinere fra industri, der en begge steder har fått en stadig mer 

kapitalintensiv produksjon, har arbeidskraften funnet ny sysselsetting innenfor 

tjenestesektoren.  

 

Hvis også tjenestesektoren blir mer og mer robotisert, er det jo noen som må 

produserer roboter også. (Kryssløpet kan gi en fin illustrasjon på dette bildet.) 

Samtidig er det fremdeles en god del aktiviteter som krever direkte menneskelig 

innsats – helse og omsorg, restauranttjenester, kulturopplevelser, undervisning og 

underholdning. 

 

   

Oppgave 3 

Drøft påstanden ved hjelp av økonomisk teori: «Norge har store oljereserver og vil være 

oljeeksportør i mange år framover.  Innenlandsk bensinpris bør derfor heller reflektere hva det 

koster å produsere fra norske felt, enn å reflektere verdensmarkedsprisen på bensin.» 

 

Oppgaven dreier seg om både effektivitet og fordeling. 

 

Effektivitet 

Bruk av bensin gir utslipp av klimagasser og andre gasser som kan bidra til lokal 

forurensing.  Bruk av bensin kan også føre til trengsel på veiene.  I det som følger, 

skal vi anta at disse problemene håndteres med optimale avgifter.  Denne oppgaven 

dreier seg om noe annet, ikke om eksterne virkninger, så vi skal se bort fra disse.  

Strengt tatt forutsetter dette en type additivitet, bl.a. at optimal miljøavgift er 

uavhengig av hva man ellers bestemmer seg for å gjøre med oljen.  Resultater om 

additivitet fins i en artikkel av Sandmo fra 1975 («Sandmo’s additivity property»), 

men ligger utenfor pensum i dette emnet. 

 

I effektivitets-delen av oppgaven kan vi holde oss til at staten eier den råoljen som er 

utvunnet.  Spørsmålet om utvinningen bør skje i rent statlig regi eller ved hjelp av 
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selskaper i privat sektor, er delvis et effektivitets-spørsmål, siden det kan hevdes at 

konkurranse mellom private selskaper er med på å effektivisere sektoren.  Men vi 

kan regne med at dette ligger utenfor oppgaven.  I praksis har den norske staten 

mellom 78 prosent og 91 prosent av nettoinntektene fra salget av norsk olje gjennom 

systemet for skatt og statsdeltakelse, så dette er ikke noen grov forenkling. 

 

Bensin og råolje er varer som handles over landegrenser uten problemer.  Det er et 

stort internasjonalt marked for råolje.  Norge er blant de femten største 

produsentlandene, men har likevel liten innvirkning på prisen, i hvert fall om vi ser 

bort fra noen få historiske situasjoner der Norge har valgt å knytte seg til forsøk på 

kartellisering.  Dette har ikke vært aktuelt på mange år nå.  For tiden vil Norge 

kunne kjøpe og selge tilnærmet ubegrensede mengder uten å påvirke prisen.  Derfor 

er alternativkostnaden ved en liter råolje lik verdensmarkedsprisen, korrigert for 

transportkostnader. 

 

Råoljepris på verdensmarkedet versus bensinpris i Norge, forenkling. 

De neste to avsnittene er relevante, men går mer i detalj enn vi kan vente av 

studentene i dette emnet.  Mange vil gå direkte til en forenkling, at 

alternativkostnaden er lik verdensmarkedsprisen. 

 

Det er tilnærmet frikonkurranse i raffineri-virksomhet, som fører til små 

profittmarginer, som fører til at bensinprisen og alle andre drivstoffpriser svinger i 

takt med råoljeprisen.  Teknologien er omtrent konstant og kjent.  Vi kan gå ut fra, 

som en tilnærming, at forholdet mellom prisene på bensin og råolje er en konstant. 

 

Transportkostnader for bensin er små, som andel av prisen på bensin.  De vil fortsatt 

være en liten andel selv om prisen endrer seg mye.  Det skyldes at en stor del av 

transportkostnadene består av kostnader til drivstoff, som i seg selv er nært knyttet 

til bensinprisen. 

 

Dette begrunner at vi kan se på en tilnærmet riktig, forenklet situasjon.  Vi kan drøfte 

problemstillingen som om det på ethvert tidspunkt er en gitt verdensmarkedspris på 

bensin, en konstant multiplisert med verdensmarkedsprisen på råolje.  

Alternativkostnaden på bensin som selges i Norge, er lik verdensmarkedsprisen. 
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Pris større enn norsk gjennomsnittskostnad, hvorfor, alltid? 

Produksjonen fra norske oljefelt har lavere gjennomsnittskostnad enn 

verdensmarkedsprisen.  Dette har vært situasjonen gjennom det meste av de førti 

årene da Norge har utvunnet råolje.  Siden en stor del av kostnadene er leting og 

investeringer, som skjer mange år før det meste av utvinningen, vil vi av og til 

oppleve fallende priser som gjør at verdensmarkedsprisen er lavere enn 

gjennomsnittskostnadene.  Dette kan kanskje ha vært situasjonen for noen felt på 

slutten av 1990-tallet.  Men det meste av tida har verdensmarkedsprisen vært høyere 

enn gjennomsnittskostnaden, og vi kan regne med at det er normalsituasjonen. 

 

Dette kan begrunnes nærmere, men det som følger i dette avsnittet, er mer detaljert 

enn vi kan vente av studenter i dette emnet: Vi betrakter kostnader og produksjon for 

et felt gjennom feltets levetid og tar nåverdier av disse, basert på en oppfatning om at 

framtidige forventede oljepriser er proporsjonale med dagens oljepris.  Dermed kan 

vi diskutere priser og kostnader som i en statisk modell.  Den viktigste 

produksjonsbeslutningen er valg av utbyggingsløsning, og vi kan som en forenkling 

betrakte denne slik vi gjør i en statisk modell.  For hvert felt er det noen faste 

kostnader, og det er voksende grensekostnader.  Det siste skyldes at det er mulig å ta 

ut en større del av tilstedeværende reserver ved å bore flere brønner og installere mer 

utstyr, blant annet til injeksjon av vann eller gass.  Teknisk utvikling har gjort at det 

er mulig å bygge ut små felt uten veldig store faste kostnader.  Det betyr at for de 

fleste felt er det bare et lite intervall nær null produksjon der det er fallende 

gjennomsnittskostnader.  Tilpasningen, dvs. valg av utbyggingsløsning, vil normalt 

skje med en produsert mengde der grensekostnad og pris er betydelig høyere enn 

gjennomsnittskostnad.  Men etter at utbyggingsløsning er valgt, kan prisen falle.  Da 

er mye av kostnadene «sunk», så kan være lønnsomt å fortsette å utvinne selv om 

feltet ex post ikke er lønnsomt.  Men på grunn av stor forventet nettoverdi (profitt) ex 

ante, skal det mye til at prisen faller under gjennomsnittskostnaden. 

 

Det er åpenbart at motivasjonen for dem som har foreslått at bensinprisen skal 

reflektere norske kostnader, er at prisen skal være lavere enn den blir når den 

reflekterer verdensmarkedsprisen.  Det kan også være en tilleggsmotivasjon at en 

ønsker en mer stabil bensinpris.  Fremskrittspartiet har foreslått, tidlig på 2000-tallet, 

at statlige avgifter skal svinge motsatt av verdensmarkedsprisen, for å stabilisere 

forbrukerprisen på bensin. 
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Som en forenkling kan vi regne med at oppgaven først og fremst dreier seg om at 

bensinen skal bli solgt billigere i Norge enn det den kan selges for på 

verdensmarkedet. 

 

Effektivitets-virkningen av å selge bensin billig fra bensinpumper i Norge 

Vi betrakter nå en situasjon der bensin selges fra pumper i Norge til priser som ligger 

lavere enn verdensmarkedsprisen.  Den vil også være lavere enn prisene i 

nabolandene, så det vil være en viss grensehandel.  Dette er aktuelt for bilister som 

bor nær grensen til Norge i Sverige, Finland og Russland.  Men dette er tynt 

befolkede områder, og derfor for perifert til at vi trenger å gå nærmere inn på dette. 

 

Virkningen blir derfor at norske bilister, både privatpersoner og firmaer (gjennom 

deres ansatte sjåfører), står overfor lavere priser.  Videresalg er tungvint og dyrt, så 

vi ser bort fra det. 

 

Substitusjons- og inntektseffekter 

Vi ser i første omgang på en husholdning som etterspør bensin.  Mange 

husholdninger har en etterspørsel som er lite priselastisk, siden de eier bil og bruker 

den både til arbeidsreiser (evt. inkludert skoleskyss) og på fritida.  Men noen vil nok 

bruke bilen litt mer hvis prisen går mye ned.  Effekten av å sette ned prisen vil vi 

normalt dele i en inntekts- og en substitusjonseffekt.  Inntektseffekten dreier seg om 

høyere inntekt fordi bensinutgiften blir en mindre del av budsjettet.  Ved uendret 

pris ville høyere inntekt føre til høyere etterspurt mengde, fordi vi kan regne med at 

bensin er et normalt gode.  Substitusjonseffekten trekker også i retning av høyere 

etterspurt mengde på bekostning av etterspørsel etter de fleste andre goder. 

 

For problemstillingen i oppgaven er det ikke opplagt at det vil være en slik 

inntektseffekt.  Alternativet til å selge bensinen billig til norske bilister, er at den 

selges dyrere, og staten får høyere inntekter.  Ved ricardiansk ekvivalens vil 

husholdningen i så fall se for seg lavere skatt, en reduksjon lik differansen i 

bensinutlegget.  Inntektseffekten blir nøyaktig motvirket.  Men dette gjelder bare 

som en gjennomsnittsbetraktning for hele befolkningen, og det er både teoretiske 

motforestillinger (insentiveffekter av skatter mer generelt) og empirisk begrunnede 

(ricardiansk ekvivalens er vanskelig å påvise i data). 
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Vi kan også se på tilpasningen til bedrifter som bruker bensin som innsatsfaktor.  De 

vil substituere i retning av mer bensin, for eksempel mindre bruk av elbiler.  

Transportbransjen vil se en oppblomstring av tilbud av lastebiltjenester, mens 

elektrisk drevet kollektivtransport ikke får noen tilsvarende reduksjon i kostnadene.  

Disse blir derfor relativt sett dyrere. 

 

Effektivitetstap 

Selv om noe av inntektseffekten blir dempet som nettopp skissert, er det klart at 

husholdningene vil etterspørre mer bensin.  Dette har samme effekt som en subsidie, 

og gir et effektivitetstap som kan illustreres i en figur med fallende 

etterspørselskurve og vannrett tilbudskurve (lik verdensmarkedsprisen).  Subsidien 

er ikke begrunnet med markedssvikt og medfører derfor effektivitetstap. 

 

Illustrasjon med hypotetisk alternativ 

Et hypotetisk alternativ illustrerer både effektivitetstapet og fordelingseffektene, som 

vi skal komme til nedenfor.  Ved årets begynnelse kunne staten gi husholdningene 

eiendomsrett til forventet årsproduksjon av råolje, omgjort til bensin, fordelt likt på 

dem alle.  Alle kunne få mulighet til å selge kvoten sin tilbake til staten til 

verdensmarkedsprisen, noe staten ikke ville tape på, siden den kan selge (eller la 

være å kjøpe inn, siden det er snakk om det raffinerte produktet) til denne prisen.  Da 

ville husholdningene treffe beslutninger til den riktige prisen, alternativkostnaden.  

Ingen husholdninger ville komme dårligere ut. 

 

En annen hypotetisk alternativ ordning er at de som kjøper billig, kan selge tilbake til 

staten til verdensmarkedsprisen. 

 

Fordeling 

Husholdningene er ikke like.  Noen kjører ikke bil, eller kjører svært lite.  I 

utgangspunktet er det rimelig å si at alle norske innbyggere har samme eiendomsrett 

til ressursene.  Hvis staten selger til verdensmarkedsprisen, vil alle innbyggere 

kunne få statlige tjenester eller skattelette tilsvarende statens inntekter fra salget.  

Hvis staten selger billigere, vil alle få litt dårligere tjenester eller litt høyere skatt.  Det 

som bilistene tjener, vil dermed bli fordelt som tap for alle, og vi kan i 

utgangspunktet tenke oss at dette tapet er likt fordelt.  Dermed vil nettoeffekten bli 

positiv for dem som kjører mer bil enn gjennomsnittet, negativ for alle de andre, og 

spesielt stor (i absoluttverdi) for dem som ikke kjører bil i det hele tatt. 
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Fordelingsvirkningen til fordel for bilkjøring stemmer dårlig overens med vanlige 

erklærte målsettinger for omfordeling.  Det vil si, når politikere og andre forklarer 

hvorfor en skal drive omfordeling, i hvert fall til en viss grad, er det typisk til fordel 

for dem som er underprivilegert.  Ideelt, for at ikke insentiver skal bli ødelagt, ønsker 

man å omfordele til fordel for dem som har dårligst muligheter til å skaffe egne 

inntekter.  En slik omfordeling tar sikte på å skape sjanselikhet, i motsetning til 

resultatlikhet.  Det kan likevel være grunn til å ta et visst hensyn til resultatlikhet, til 

dels fordi det er vanskelig å observere sjanser (og dermed sjanselikhet), til dels fordi 

det er stor grad av usikkerhet og dårlige forsikringsmarkeder, slik at resultatulikhet 

til en viss grad skyldes uflaks. 

 

Bilkjøring er ikke noen god indikator på at man er underprivilegert, tvert imot. 

 


