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Oppgave 1 (vekt 40%) 
 
 
(a) Absolutte fortrinn: Det ene landet produserer et gode med mindre ressursinnsats 

enn det andre landet. 
 
 Komparative fortrinn: Det ene landet produserer et gode relativt mer effektivt 

enn det andre landet. Mer utfyllende kan vi formulere dette slik: Land A har et 
komparativt fortrinn over land B i produksjonen av et gode, dersom 
produksjonskostnadene for dette bestemte godet i forhold til 
produksjonskostnadene for andre goder er lavere i land A enn i land B.  

 
 Ved komparative fortrinn eksisterer det dermed muligheter for gjensidig 

lønnsom handel mellom landene. 
 
 Mulige årsaker til komparative fortrinn: 
 
 (1) Naturlige fortrinn (naturressurser, klima osv.) 
 
 (2) Teknologi / kapital, høyt kvalifisert arbeidskraft  (anskaffede ressurser) 
 
 (3) Spesialisering 

Eksistensen av komparative fortrinn forutsetter at landene har ulike marginale 
transformasjonsrater, dvs. BA MRTMRT ≠ . I figuren under har vi illustrert dette 
ved å tegne produksjonsmulighetskurvene til land A og B, og forutsatt at disse 
er lineære. 
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 Vi ser at  AB MRTMRT > , slik at land B har et komparativt fortrinn i 

produksjonen av gode , mens land A tilsvarende har et komparativt fortrinn i 

produksjonen av gode .  (Vi definerer 
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 Dermed kan landene gjennomføre gjensidig fordelaktige bytter ved at land B 
bytter  mot  fra land A. Hvis eksempelvis 2x 1x 4=BMRT  og 2=AMRT , er  
land B villig til å bytte inntil 4 enheter  mot en enhet  fra land A, mens 
land A er villig til å bytte bort en enhet  hvis det kompenseres med minst to 
enheter . Dermed er det muligheter for gjensidig fordelaktige bytter. 
(Eksempelvis kan land B gi land A tre enheter  i bytte for en enhet .) 

2x 1x

1x

2x

2x 1x
 
 
 
(b)  
                       

 Grethe Robert 
Husarbeid 1 6 

Inntektsenheter 1 2 
 
 
(i) Grethe har absolutte fortrinn i produksjon av både ”husarbeid” (H) og ”inntekt” 

(I), mens Robert har et komparativt fortrinn i produksjon av ”inntekt”. Årsaken 
til Roberts komparative fortrinn er at Robert er halvparten så god som Grethe til 
I, men bare en seksdel så god til H. Dermed kan Grethe og Robert øke 
husholdningens totale produksjon av H og I ved å omfordele timer seg imellom 
ved at Grethe overtar noe av H for Robert, mens Robert overtar noe av I for 
Grethe.  

 
 Retningen i byttet er altså at Grethe bytter bort I mot H, og omvendt for Robert. 

Eksempelvis kan Grethe overta produksjonen av en H-enhet for Robert, som da 
får frigjort 6 timer. For å kompensere bortfallet av en I-enhet fra Grethe (fordi 
hun istedet produserer en ekstra H-enhet), må Robert bruke 2 timer på dette. 
Resultatet er da at Robert (og dermed husholdningen) har fått frigjort 6-2 = 4 
timer, som Robert enten kan bruke til å produsere ekstra enheter H eller I.  

 
  
 
(ii) I den vedlagte figuren representerer linjestykket R budsjettlinjen for Robert, 

mens linjestykket G er budsjettlinjen for Grethe. Ved en total arbeidstid på 18 
(hundre timer per år), kan Robert maksimalt produsere 18/6 = 3 enheter H, eller 
18/2 = 9 enheter I. Punktene på budsjettlinjen R viser dermed hvilke 
kombinasjoner av H og I som Robert kan produsere. Tilsvarende kan Grethe 
maksimalt produsere 18 enheter H eller 18 enheter I, mens punktene på 
budsjettlinjen G viser hvilke kombinasjoner av H og I som Grethe kan 
produsere. Husholdningens produksjonsmulighetskurve (PMK) er dermed gitt 
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ved det knekkede linjestykket G+R i figuren, som altså avgrenser 
husholdningens mulighetsområde for samlet produksjon av H og I.  

 
 Et sentralt poeng er at alle punktene på produksjonsmulighetskurven gir en 

effektiv tilpasning i Pareto-forstand. Langs PMK er det altså ikke mulig å øke 
produksjonen av det ene godet uten å redusere produksjonen av det andre. 

 
 I utgangspunktet deler Grethe og Robert all jobbaktivitet både i og utenfor 

hjemmet helt likt. Ved en total arbeidstid på 18 både for Grethe og Robert, betyr 
dette at Grethe i utgangspunktet produserer 9 enheter H og 9 enheter I, mens 
Robert produserer 1,5 enheter H og 4,5 enheter I. Til sammen produserer 
dermed husholdningen 10,5 enheter H og 13,5 enheter I, som i figuren er 
markert med punktet A. Siden dette punktet ligger innenfor 
produksjonsmulighetskurven, er ikke tilpasningen Pareto-optimal. Det er kun 
punktene på selve produksjonsmulighetskurven som representerer Pareto-
optimale tilpasninger, og dermed en effektiv deling av arbeidsoppgaver. 
Dermed kan det tenkes uendelig mange alternative løsninger til 
utgangssituasjonen som alle er Pareto-optimale.   

 
 
 
(iii) Full spesialisering der Grethe utelukkende produserer H, som hun har et 

komparativt i, og Robert kun produserer I, som han er relativt best til, er i 
figuren markert med punktet B. Som vi ser ligger dette punktet på 
produksjonsmulighetskurven, og representerer derfor en Pareto-optimal 
tilpasning. Imidlertid er ikke dette punktet den eneste mulige tilpasningen som 
gir en effektiv utnyttelse av husholdningens totale arbeidsressurser. Faktisk vil 
ethvert punkt på produksjonsmulighetskurven gi en effektiv tilpasning i Pareto-
forstand. Full spesialisering, der Grethe utelukkende produserer H og Robert 
utelukkende produserer I, er altså kun er et spesialtilfelle (hjørneløsning) av alle 
mulige produksjonseffektive løsninger. Hvilket punkt på PMK som 
husholdningen faktisk foretrekker avhenger av husholdningens preferanser 
mellom H og I. Dermed har vi et klart skille mellom kravet til en effektiv 
ressursallokering (tilpasning langs produksjonsmulighetskurven), og ulike 
synspunkter på hva som er en rimelig og rettferdig fordeling av arbeidsoppgaver 
(preferanser knyttet til hvilket punkt på produksjonsmulighetskurven vi skal 
velge). 

 
 Generelt kan vi imidlertid slå fast at betingelsen for at Robert skal produsere H, 

er at Grethe ikke produserer noe I. Tilsvarende er betingelsen for at Grethe skal 
produsere I at Robert ikke produserer noe H.  

 
 Hva som oppfattes som en rettferdig, rimelig eller god fordeling av 

arbeidsoppgaver, tar vi altså ikke stilling til hvis vi utelukkende krever en 
effektiv utnyttelse av husholdningens totale arbeidsressurser i Pareto-forstand. 
Det er imidlertid husholdningens preferanser som vil avgjøre det endelige 
tilpasningspunktet langs produksjonsmulighetskurven. Imidlertid er det 
fristende å føye til at ”det er lett å skaffe seg en komparativ ulempe, spesielt i 
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tilfeller der man har spesielle ønsker om unngå en spesiell type aktivitet” 1. 
(Hvorfor er Robert så dårlig til husarbeid?) 

 
  

 
 

                                                 
1 Sitatet er fra Hilde Bojer. 
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