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ECON 1210: Oppgaver til forelesningen 08.09.06  

 

Tema: Handel 
 
 

Oppgave 1 (denne oppgaven ble gitt til eksamen 02.12.03 med vekt 40%) 

 
 
 
(a) Forklar hva som menes med absolutte og komparative fortrinn i handelen 

mellom to land. Hva er betingelsen for at det skal eksistere komparative 
fortrinn? Tegn en figur med lineære (rettlinjede) produksjonsmuligheter mellom 
to goder for to land, og illustrer hvordan landene kan gjennomføre gjensidig 
fordelaktige bytter.  

 
 
(b) Anta at to samboere, Grethe og Robert, har bestemt seg for at de i løpet av et år 

skal bruke et bestemt antall timer til sammen på husarbeid og inntektsgivende 
arbeid (utenfor hjemmet). Videre har de blitt enige om at arbeidsbelastningen 
målt ved antall timer arbeid (fordelt mellom husarbeid og arbeid utenfor 
hjemmet), skal deles likt dem imellom, men ikke nødvendigvis slik at de begge 
bruker like mange timer på hver arbeidsaktivitet. Grethe er mer effektiv enn 
Robert til husarbeid. Hun tjener også mer på arbeid utenfor hjemmet.  

 
 Som en illustrasjon antar vi at Grethe tjener dobbelt så mye som Robert på 

arbeid utenfor hjemmet (se bort fra skatt osv.), og at hun er seks ganger mer 
effektiv enn Robert til husarbeid. Dette betyr altså at Robert bruker seks ganger 
så mange timer som Grethe for å utføre en gitt mengde husarbeid, og at han 
bruker dobbelt så mange timer som Grethe for å tjene et bestemt antall kroner 
på inntektsgivende arbeid. Oppsummert kan Grethe og Roberts timebruk for 
produksjon av en gitt mengde husarbeid og opptjening av et gitt kronebeløp 
vises slik:  

 
                       

 Grethe Robert 
Husarbeid 1 6 

Inntektsenheter 1 2 
 
 

Ta som utgangspunkt at Grethe og Robert har valgt å dele all jobbaktivitet  både 
i og utenfor hjemmet helt likt. Begge bruker altså i utgangspunktet like mange 
timer på husarbeid som på inntektsgivende arbeid. 
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(i) Forklar hvordan Grethe og Robert kan øke husholdningens totale  
produksjon av ”husarbeid” og ”inntekt”, ved å omfordele timer seg 
imellom. Det er retningen i byttet som det skal redegjøres for i dette 
punktet. 

 
(ii)  Anta at Grethe og Robert har bestemt seg for at den totale arbeidstiden for 

begge skal være 18 (hundre timer per år). Lag en figur med antall enheter 
”husarbeid” (H) på den horisontale aksen, og antall ”inntektsenheter” (I) 
på den vertikale aksen, og tegn budsjettlinjene som viser mulige 
kombinasjoner av H og I for Grethe og Robert hver for seg. Konstruer 
også husholdningens produksjonsmulighetskurve (dvs. avgrens 
mulighetsområdet ). Marker det punktet i diagrammet som svarer til at 
Grethe og Robert begge har delt arbeidstiden sin likt mellom husarbeid og 
inntektsgivende arbeid, og forklar hvorfor dette ikke gir en effektiv 
utnyttelse av husholdningens totale arbeidsressurser.  

 
(iii)   En (tvilsom) rådgiver har foreslått at Grethe og Robert bør utnytte sine 

komparative fortrinn slik at Grethe bruker all sin tid til det hun er relativt 
best til, og tilsvarende for Robert. Vis hvilket punkt i figuren fra punkt (ii) 
som svarer til en slik full spesialisering. Er en slik tilpasning den eneste 
som gir en effektiv utnyttelse av husholdningens totale arbeidsressurser, 
eller finnes det andre tilpasninger som er like effektive i denne 
betydningen?  


