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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk 

Eksamensdag: 01.12.2011   Sensur kunngjøres: 21.12.2011 

Tid for eksamen:  kl. 14.30 – 17.30 

Oppgavesettet er på  3 sider 

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. 

 
Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk 

Eksamensdag: 01.12.2011  Sensur blir kunngjort: 21.12.2011 

Tid for eksamen:  kl. kl. 14.30 – 17.30 

Oppgåvesettet er på  3  sider   Nynorsk på side 2 

Tillatne hjelpemiddel: 

 Ingen tillatne hjelpemiddel 
 

Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårlegaste ståkarakter.  

F er ikkje bestått. 

Exam:  ECON1220 Welfare and politics 

Date of exam: 01.12.2011  Grades will be given: 21.12.2011 

Time for exam: 14.30 – 17.30 

The problem set covers  3 pages   English version on page 3 

Resources allowed: 

 No resources allowed 
 

The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 



2 

 

 BOKMÅL 
 
 Alle tre oppgaver skal besvares. De  to første teller 40 % hver, den siste 20 %. 
 
Oppgave 1 
 
Forklar hva som menes med at en økonomi er effektiv.  Gjør rede for betingelsene for effektivitet i 
produksjonen, effektivitet i sammensetning av produksjonen og effektivitet i byttet. Illustrer med en 
eller flere figurer. 
 
Oppgave 2 
 
Hva menes med at en avgift på et gode medfører et dødvektstap?  Illustrer med en figur.  Vis også i 
en figur hvilke forhold som påvirker størrelsen på dødvektstapet. 
 
Oppgave 3 
 
Når kan det tenkes at en avgift fører til større effektivitet i økonomien?  Begrunn svaret. 
 
 
 
 
NYNORSK 
Du skal svare på alle tre oppgåvene. Dei  to fyrste tel 40 % kvar, den siste 20 %. 
 
Oppgåve 1 
 
Forklar kva som meinest med at ein økonomi er effektiv.  Gjer greie for vilkåra for effektivitet i 
produksjonen, effektivitet i samansetjing av produksjonen og effektivitet i bytet. Illustrer med ein 
eller fleire figurar. 
 
Oppgåve 2 
 
Kva meinest med at ei avgift på eit gode medfører eit dødvektstap?  Illustrer med ein figur.  Vis også i 
ein figur kva forhold som påverkar storleiken på dødvektstapet. 
 
Oppgåve 3 
 
Når kan det tenkjast at ei avgift fører til større effektivitet i økonomien?  Grunngi svaret. 
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ENGLISH 
 
 
All three questions should be answered.  The first two count 40 % each, the third counts 20 %. 
 
Problem 1 
 
Explain what is meant by economic efficiency. Under which conditions is there efficiency in 
production, in  product mix and in  exchange?   
 
Illustrate with a figure or figures. 
 
Problem 2 
 
What is meant by a deadweight loss when a commodity is taxed?  Illustrate with a figure. Also show 
in a figure which factors decide the size of the deadweight loss. 
 
Problem 3 
 
Might a tax on a commodity increase economic efficiency?  Give your reasons. 
 


