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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 

Eksamen i: ECON1910 – Fattigdom og fordeling i utviklingsland 

Exam:  ECON1910 – Poverty and distribution on developing countries 

 

Eksamensdag: Torsdag 4. juni, 2009  Sensur kunngjøres: 17.06.2009 

Date of exam: Thursday June 4. 2009  Grades will be given: June 17. 2009 

Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 

Time for exam: 09:00 p.m. – 12:00 p.m. 

 

Oppgavesettet er på  4 sider 

The problem set covers  4 pages   English version on page 3 

Tillatte hjelpemidler: 

• Ingen tillatte hjelpemidler 
 

Resources allowed: 

• No resources allowed 
 

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

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

 

Del 1: Kortsvarsoppgaver (hver oppgave har samme vekt) 
Svar kort (en halv til en side) på hver av de fire oppgavene. 

 

1. Forklar hva vi mener med komparative fortrinn og gi noen forklaringer på hvorfor et land kan 
ha et komparativt fortrinn.  

2. Forklar “kapasitetskurven” (the “capacity curve”) og diskuter hvordan ”kapasitetskurven” kan 
føre til en fattigdomsfelle. 

3. I løpet av det siste tiåret har India investert rundt 22 % av sitt BNP mens Kinas 
investeringsrate har vært det dobbelte. Indias årlige vekstrate har vært rundt 6 % mens Kinas 
vekstrate har vært rundt 9 %. Hvilke konkusjoner kan du trekke? 

Fortsetter på neste side 
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4. I følge Harris-Todaro-modellen kan undertrykkingen/nedbyggingen av den uformelle sektoren 
(noe som resulterer i en enda lavere lønn dersom de som migrerer ikke skaffer seg jobb i den 
formelle sektoren) stoppe rural-urban migrasjon. Forklar dette utsagnet. 

 

Del 2: Langsvarsoppgaver (Begge oppgavene har samme vekt) 
Svar på begge oppgavene 

Oppgave 1 
Måling av fattigdom og ulikhet: Land X har følgende inntektsfordeling 

 

Kvintil Prosentandel av 
inntekt 

Laveste 20 %          2.0 % 

Andre kvintil 5.7 % 

Tredje kvintil 11.0 % 

Fjerde kvintil 18.6 % 

Høyeste 20 % 62.7 % 

Høyeste 10 % 46.3 % 

 

Svar på alle delspørsmålene 

 

a) Tegn Lorenz-kurven, og merk aksene.  
b) Bruk grafen til å forklare hvordan vi finner Gini-koeffisienten og gi et kort svar på hva den 

representerer. 
c) Land X sin nasjonalinntekt er $300 millioner. Hva er dollarinntekten for de 20 % med lavest 

inntekt? De 60 % med lavest inntekt? 
d) Anta at en prosent av nasjonalinntekten ble overført fra de rikeste 20 % av husholdningene til 

de fattigste 20 % av husholdningene. Forklar hva som er effekten på fattigdom.  
e) Under samme overføring som i spørsmål d), forklar hva som er effekten på relativ ulikhet. 
f) Forklar minst to mekanismer hvor ulikhet kan ha en effekt på økonomisk utvikling. 

 

 

Oppgave 2 
To vanlige måter for å forklare de fundamentale årsakene til forskjeller i velstand mellom land, er 
geografi og institusjoner. Forklar forskjellen mellom disse to tilnærmingene. Hva er den empiriske 
støtten for disse to tilnærmingene? 
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ENGLISH VERSION 

 
 

Part 1: Short Questions (each question has the same weight) 
Answer all of the following questions (about one half to one page on each question)  

1. Explain what is meant by comparative advantage and give some explanations for why a 
country may have a comparative advantage. 

2. Explain the “capacity curve”, and discuss how the “capacity curve” might lead to a poverty 
trap. 

3. During the past decade, India has invested about 22% of its GDP while China’s investment 
rate has been double that of India’s. India’s annual growth rate has been about 6% while that 
of China has been about 9%. What conclusions can you draw? 

4. According to the Harris-Todaro model the repression of the informal sector (resulting in an 
even lower wage if the migrant fails to secure a formal job) may efficiently stop rural-urban 
migration. Explain this statement. 

 

Part 2: Long Questions (each problem has the same weight) 
Answer both problems 

 Problem 1 
Measuring Poverty and Inequality: Country X has the following income distribution data
  

 

Quintile Percent share of 
income 

Lowest 20%                         2.0 % 

Second quintile 5.7% 

Third quintile 11.0% 

Fourth quintile 18.6% 

Highest 20% 62.7% 

Highest 10% 46.3% 

 

Answer all the following questions:  

a) Carefully graph the Lorenz curve, labeling the axes. 
b) Graphically explain how to find the Gini coefficient and give a brief answer on what it 

represents. 

Continues on the next page 
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c) X’s national income is about $300 million. What is the approximate dollar income of the 
bottom 20%? Bottom 60%? 

d) Suppose one percent of national income were transferred from the richest 20% of households 
to the poorest 20% of households. Explain the effect on poverty. 

e) Under the same transfer scheme as in question d, explain the effect on relative inequality. 
f) Explain at least two mechanisms by which inequality may have an impact on economic 

development. 

Problem 2 
Two common ways to explain the fundamental causes of cross-country differences in 
prosperity are geography and institutions.  Explain the difference between these two 
approaches. What is the empirical support for these two approaches? 
 


