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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1910 – Fattigdom og fordeling i utviklingsland 
Exam:  ECON1910 – Poverty and distribution in developing countries 
 
Eksamensdag: Onsdag 31. mai 2006  Sensur blir annonsert: Onsdag 14. juni 
Date of exam: Wednesday, May 31, 2006 Grades will be given: Wednesday, June 14 
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
Time for exam: 09:00 a.m. – 12:00 noon 
 
Oppgavesettet/Oppgåvesettet er på  2 sider 
The problem set covers  2 pages   English version on page 2 
 
Tillatte hjelpemidler/Tillatne hjelpemiddel: 
• Ingen tillatte hjelpemidler /Ingen tillatne hjelpemiddel 
Resources allowed: 
• No resources allowed 
 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
/dårlegaste ståkarakter.  F er ikke/ikkje bestått. 
 
The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 
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BOKMÅL 
 
Figuren over viser marginalproduktiviteten av arbeidskraft på en gård, x , og lønna i alternativ 
sysselsetting, w . Den horisontale aksen viser arbeidede timer på gården, L . 
1. Anta at gården er drevet som en kommersiell bedrift. Hvordan blir sysselsetting og 

produksjon bestemt? Forklar og vis i figuren. 
2. Anta at gården er drevet av en husholdning som beholder alt som blir produsert. Hvordan 

blir (egen-)sysselsetting og produksjon bestemt? Forklar og vis i figuren. 
3. Anta at gården er drevet av en sharecropper-husholdning som bare beholder en andel 1γ <  

av det som blir produsert. Hvordan blir (egen-)sysselsetting og produksjon bestemt? 
Forklar og vis i figuren. 

4. Drøft konsekvensene for inntektsfordeling og produksjon av en jordreform der jorda til 
store landeiere blir fordelt til småbønder. 

 
 
 

NYNORSK 
 
Figuren over viser marginalproduktiviteten av arbeidskraft på ein gard, x , og løna i alternativ 
sysselsetting, w . Den horisontale aksen viser arbeidde timar på garden, L . 
1. Gå ut frå at garden er driven som ei kommersiell bedrift. Korleis blir sysselsetting og 

produksjon fastsett? Forklar og vis i figuren. 
2. Gå ut frå at garden er driven av eit hushald som får alt som blir produsert. Korleis blir 

(eigen-)sysselsetting og produksjon fastsett? Forklar og vis i figuren. 
3. Gå ut frå at garden er driven av eit sharecropper-hushald som bare får ein del 1γ <  av det 

som blir produsert. Korleis blir (eigen-)sysselsetting og produksjon fastsett? Forklar og vis 
i figuren. 

4. Drøft konsekvensane for inntektsfordeling og produksjon av ei jordreform der jorda til 
store landeigarar blir fordelte til småbønder. 

 
 
 

ENGLISH 
 
The figure above shows the marginal productivity of labour on a farm, x , and the wage in 
alternative employment, w . The horizontal axis captures hours worked on the farm, L . 
1. Assume that the farm is run as a commercial firm. How is employment and production 

determined? Explain and illustrate in the figure. 
2. Assume that the farm is run by a household that keeps everything that is produced. How is 

(self-)employment determined? Explain and illustrate in the figure. 
3. Assume that the farm is run by a sharecropper-household that only keeps a share 1γ <  of 

what is produced. How is (self-)employment and production determined? Explain and 
illustrate in the figure. 

4. Discuss the consequences for income distribution and production of a land reform where 
land owned by large land owners is distributed to small scale farmers? 

 
 
 


