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SØK2103 – Politisk økonomi
Oppgavene teller likt

Oppgave 1
Bruk Tullocks modell om rent-seeking til å diskutere hvilke faktorer som bestemmer samfunnets
kostnader ved aktiviteter som har som formål å påvirke myndighetenes beslutninger om tildeling av
monopol.

Oppgave 2
Presenter Niskanens teori om byråkrati.

Oppgave 3
En kommune består av 2 innbyggere med inntekt lik Y1 og Y2, og nyttefunksjoner, U1(X1, G1) og
U2(X2, G2), hvor Xi og Gi er konsum av to private goder for individ i, i = 1,2. Finn individenes
konsum av Xi og Gi når U1(X1, G1) = X1 (1-a1) G1 a1 og U2(X2, G2) = X2 (1-a2) G2 a2, hvor a1 og a2 er
positive konstanter. Begge de to private godene har pris lik 1.
For å sikre at alle får nok av godet Gi, vedtar kommunestyret at Gi skal kjøpes inn av kommunen.
Hver innbygger får samme mengde, Gi = G, og kostnadene (= 2G) fordeles mellom innbyggerne.
Forklar hvordan kommunestyrets vedtak påvirker allokeringseffektivitet og fordeling når G og
fordeling av kostnadene settes lik utfallet i en Lindahl-likevekt.

