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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Utsatt eksamen i: ECON1210 – Forbruker, bedrift og marked 
 
Eksamensdag: Mandag 7. januar 2008     
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
 
Oppgavesettet er på  1 side 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
 
Det er en grunnleggende tanke i økonomisk teori at den enkelts ønske om hvorvidt – og hvor meget – hun 
eller han vil arbeide, avhenger av økonomiske forhold. 

A. Forklar hva som menes med henholdsvis lønn, inntekt og disponibel inntekt. 

B. Vi ser på et individ med en gitt tid til disposisjon som kan anvendes til lønnet arbeid; den delen 
av tiden som ikke brukes til slikt arbeid, omtales som fritid. I tillegg til eventuell lønnsinntekt 
har individet også en arbeidsfri inntekt (dvs. en inntekt som ikke avhenger av hvor meget 
vedkommende arbeider). Det antas at all opptjent inntekt forbrukes. Forklar hvordan individets 
valgmuligheter mellom henholdsvis forbruk og fritid kan uttrykkes ved hjelp av en 
budsjettbetingelse. Illustrér budsjettbetingelsen i en figur. 

C. Individet velger den kombinasjon av forbruk og fritid som gir vedkommende høyest nytte. 
Forklar hva som karakteriserer individets valg. Hvordan ville valget bli endret dersom 

(i) den arbeidsfrie inntekten var større? 

(ii) lønnssatsen var høyere? 

Avhenger resultatene av hvorvidt individet i utgangspunktet arbeider eller ikke? 

D. Myndighetene vurderer å endre skattesystemet slik at det i større grad stimulerer til arbeid. 
Diskutér hvordan følgende tiltak vil påvirke individets arbeidstilbud: 

(i) en økning av minstefradraget (dvs. den del av inntekten som ikke kommer til 
beskatning) 

(ii) en nedsettelse av marginalskatten (dvs. en lavere skattesats på ”siste tjente 
krone”) 

(iii) en heving av fribeløpet (dvs. den  maksimale inntekt man kan ha uten å bli 
beskattet) 

Hvordan avhenger virkningene av individets tilpasning i utgangspunktet? 


