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Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler (bortsett fra dersom du har fått godkjent bruk av ordbok fra SV-

fakultetet) 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
 
 
 

 
 



ECON1220: Eksamensoppgaver. Høst 2014 
 

Alle oppgaver skal besvares.  Vekting av de ulike oppgavene er angitt i parentes. 

 

Oppgave 1 (teller til sammen 50 %) 

a) Hva mener vi med en Pareto-effektiv allokering av ressurser? (10%) 

 
b) Vil samfunnets velferd alltid være høyere ved en Pareto-effektiv allokering av ressurser 

sammenlignet med en ikke-Pareto-effektiv allokering? Forklar hvorfor/hvorfor ikke. (10%) 

 
c) Hva mener vi med markedssvikt? Hva er de viktigste formene for markedssvikt? (10%) 

 
d) Diskuter hvilken/hvilke markedssvikt, eller annen type begrunnelse, som kan ligge til grunn for 

tiltakene listet opp under: (20%) 

i) Omsettelige kvoter for CO2-utslipp* 
ii) Uførepensjon** 
iii) Tiårig obligatorisk (og gratis) grunnskole 

Tips til oppgave d): Dersom du mener markedssvikt ligger til grunn: Vær tydelig på hvilken 
markedssvikt du mener det er snakk om. Begrunn påstanden din, og forklar hva som er 
konsekvensen av denne markedssvikten i dette konkrete tilfellet. Prøv å identifisere de 
underliggende årsakene. Dersom du mener en annen type begrunnelse (enn markedssvikt) ligger til 
grunn: Vær tydelig på dette. 

 

Forklaringer: 

*CO2 står for karbondioksid, som er en gass som dannes når man blant annet brenner fossile 
brensler slik som petroleum, kull, parafin og bensin. Utslipp av karbondioksid akkumuleres i 
atmosfæren, og bidrar over tid til økt temperatur og et endret klima på kloden. 

** Uførepensjon (også kalt uføretrygd) er en pensjon fra folketrygden som skal sikre inntekt til 
livsopphold for den som har fått arbeidsevnen langvarig nedsatt med minst 50 % på grunn av varig 
sykdom, skade eller lyte.  
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Oppgave 2 (teller til sammen 50 %. Alle deloppgavene teller likt) 

a) Anta at et land har følgende skattesystem: Inntekter til og med 200 000 kr er skattefrie, men for 
alle inntekter over 200 000 kr betales 30 prosent skatt. Er dette skattesystemet progressivt eller 
regressivt? Begrunn svaret.  
 

b) Forklar hva som er forskjellen på universelle og behovsprøvde støtteordninger. Gi noen 
argumenter for, og noen argumenter mot, universelle framfor behovsprøvde ordninger.   
 

c)  Arne har lønnsinntekt som sin eneste inntektskilde, og ingen formue. Årslønnen hans i full 
stilling er 200 000 kr. Hvis han jobber mindre enn full tid, blir inntekten redusert prosentvis like 
mye som arbeidstiden. Se bort fra skatt (du kan for eksempel anta at han bor i landet nevnt i 
oppgave 2a og dermed tjener for lite til å være skattepliktig). 
 
Arne velger å jobbe i femti prosent stilling. Forklar, ved hjelp av en figur, hvordan Arnes valg av 
arbeidstid påvirkes av både inntektsmulighetene og preferansene hans. (Tips: Start med å vise 
Arnes budsjett i figuren.) 
 
Myndighetene i landet planlegger nå å innføre barnetrygd. De vurderer to alternative ordninger, 
en universell og en behovsprøvd. Med den universelle ordningen vil foreldre motta en støtte på 
10 000 kr per barn per år, uavhengig av foreldrenes arbeidsinntekt. Med den behovsprøvde 
ordningen vil foreldre med arbeidsinntekt under 100 000 kr per år motta en støtte på 10 000 kr 
per barn per år. Foreldre med arbeidsinntekt på 100 000 kr eller mer mottar ingen barnetrygd.  
Arne har tre små barn. 
 

d) Forklar, for eksempel ved hjelp av figuren fra spørsmål 2c, hvordan den universelle ordningen vil 
påvirke Arnes arbeidstilbud. (Tips: Start med å vise hvordan den universelle ordningen påvirker 
Arnes budsjett.) 
 

e)  Forklar, for eksempel ved hjelp av figuren fra spørsmål 2c, hvordan den behovsprøvde ordningen 
vil påvirke Arnes arbeidstilbud. Får du et annet svar enn i 2d? Hvorfor/hvorfor ikke? (Tips: Start 
med å vise hvordan den behovsprøvde ordningen påvirker Arnes budsjett.) 

 
Anta nå at myndighetene har innført den behovsprøvde barnetrygden. Arne har tilpasset sin 
stillingsprosent til dette.  
 
På fritiden har Arne hjulpet en kollega med å bygge hytte. I ettertid insisterer kollegaen på at 
Arne skal ha betaling for jobben. Arbeidet er allerede utført, så en slik ekstra arbeidsinntekt 
krever ingen ekstra innsats av Arne.  
 
Kollegaen vil oppgi beløpet til myndighetene (det er altså ikke snakk om svart arbeid).  
 

f) Tror du Arne vil ønske å ta imot pengene fra kollegaen? Diskuter og begrunn. Ville svaret ditt blitt 
annerledes dersom barnetrygden var universell?  
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