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Seminaroppgaver i ECON 3010: Anvendt Økonomisk Analyse – våren 2012
Seminargang 1 (uke 5)
Mange hevder at det er en skam at vi ikke klarer å løse alle oppgaver, så rike som vi
er blitt. Drøft påstanden!
Seminargang 2 (uke 6)
Diskuter påstanden: ”Innenlandsk bearbeiding av råvarer vil alltid gi økt
verdiskaping. Myndighetene bør derfor legge forholdene mest mulig til rette for slik
bearbeiding.”
Seminargang 3 (uke 7)
På hvilken måte vil du som økonom presisere at ”et land lever over evne”? Drøft
grunnleggende årsaker til at slike problemer kan oppstå, og hva som kan gjøres for å
rette på problemene.
Seminargang 4 (uke 9)
Det hevdes at arbeidsledighet kan reduseres om vi alle jobber kortere arbeidsdager.
Drøft en slik påstand!
Seminargang 5 (uke 10)
En profilert samfunnsforsker har uttalt at ”grunnen til at flere og flere skaffer seg
hushjelp, er at den sosiale terskelen for dette har gått ned.” Diskuter påstanden med
bakgrunn i økonomisk teori!
Seminargang 6 (uke 11)
En politiker har sagt: ”Turisme bør være et naturlig satsingsområde for Norge”.
Drøft påstanden!
Seminargang 7 (uke 12)
Noen hevder at vi i framtida ikke vil ha råd til like gode velferdsordninger som i dag.
Drøft påstanden!
Seminargang 8 (uke 13)
Anta at det skal bygges en jernbane (”Høyhastighetsbane”) mellom Innbygd og
Utbygd. Som navnet tilsier, vil jernbanen redusere reisetiden betydelig. Om banen
bygges, vil prosjektet bli gjennomført som et statlig prosjekt. Til prosjektet behøves
det arbeidskraft, kapital, energi, sprengstoff, sement, jernbanseskinner etc. Ellers har
vi følgende informasjon: Sement leveres av et monopol. Bruk av drivstoff i
utbyggingen vil medføre en del forurensning. Alle arbeidsgivere betaler skatt på
lønnskostnadene til arbeidskraft (arbeidsgiveravgift). Drøft hvilke momenter som
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bør være med i en nyttekostnadsanalyse og hvordan den skiller seg fra en
bedriftsøkonomisk lønnsomhetskalkyle.
Seminargang 9 (uke 16)
Drøft hvorvidt økt innvandring vil være nødvendig for at Norge skal kunne møte sitt
framtidige behov for arbeidskraft.
Seminargang 10 (uke 17)
Det er blitt hevdet at offentlige investeringer finansiert ved opplåning i større grad
velter byrder over på fremtidige generasjoner enn hva skattefinansiering vil gjøre.
Diskuter dette spørsmålet.
Seminargang 11 (uke 18)
Drøft påstanden: ”Mer utdanning er et godt virkemiddel mot arbeidsledighet.”
Seminargang 12 (uke 19)
En hører fra enkelte at offentlig-eide bedrifter bør ha fordelingspolitiske mål heller
enn mål knyttet til overskudd. Diskuter problemstillingen!

