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Betrakt to land, NORD og SØR, som hver produserer to varer (mat og et high-tech produkt 
som vi kaller maskiner) kun ved bruk av arbeidskraft. NORD har N arbeidstimer tilgjengelig, 
og teknologiene er slik at i NORD brukes A timer på å produsere én enhet mat og B timer på 
å produsere en maskin. La X angi samlet mengde mat og Y totalt antall maskiner produsert i 
NORD. 
I SØR er samlet tilbud av arbeidstimer lik n, og teknologiene er slik at i SØR brukes det a 
timer på å produsere en enhet mat og b timer på å produsere en maskin. I SØR lar vi x angi 
samlet produksjon av mat og y samlet produksjon av maskiner. (Vi bruker Ricardos forklaring 
av komparative fortrinn.)  
Du kan anta at N = 2500, A = 5, B = 10, n = 3600, a = 6 og b = 18. 
 

a) Forklar forskjellen på absolutte og komparative fortrinn. Begrunn deretter hvorfor 
SØR har et komparativt fortrinn i produksjonen av mat. 

b) Vis i en figur sammenhengen mellom det relative maskintilbudet for verden og relativ 
pris på maskiner. 

 
La samlet relativ maskinetterspørsel kun avhenge av relativ pris på maskiner og slik at nivået 
på relativ etterspørsel ikke påvirkes av inntekt eller inntektsfordeling. 
  

c) Hva må relativ maskinpris være for at landene ved fri handel vil spesialisere seg fullt 
ut? Hva blir handelsmønsteret?  
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Anta nå at det skjer en teknologisk fremgang i SØR som reduserer nødvendig timeinnsats i 
begge produksjonsaktiviteter; og slik at a synker fra a = 6 til a = 4, og b synker fra b = 18 til b 
= 6. 

d) Hvordan påvirkes handelsmønsteret av en slik teknologisk utvikling i SØR? 
*** 

Det finnes andre begrunnelser for hvilke varer et land kan ha komparativt fortrinn i enn den 
som Ricardo bygget på. 
 

e) Gjør kort rede for andre faktorer enn teknologiforskjeller som kan begrunne hvilke 
varer et land kan ha komparativt fortrinn i. 

 
Internasjonal handel eller arbeidsdeling vil kunne forårsake endringer i inntektsfordelingen i 
et land. Den eller de gruppene som taper på handel vil forsøke å iverksette tiltak som 
begrenser handelen. Et tiltak er importtoll. 
 

f) Vis kostnadene for et land av å innføre importtoll, og drøft tilslutt hvorfor slike 
handelshindringer kan ha blitt innført.  
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English version: 
 
Consider two countries, NORTH and SOUTH. In each country, two commodities are 
produced (Food and a High-tech product, called Machines) by using labour as the only input 
or factor of production. In NORTH there are N hours available, using technologies so that A 
hours are needed to produce one unit of food and B hours are needed to produce one machine. 
Let X be the total amount of food being produced, whereas Y is the total number of machines 
being produced in NORTH. 
In the other country, SOUTH, there are n working hours available, with similar technologies 
as in NORTH, but in SOUTH a hours are required to produce one unit of food and b hours 
required to produce one machine. We let x be total output of food and y total number of 
machines being produced in SOUTH. (We assume that comparative advantage can be 
explained by using Ricardo’s model.)  
You may assume that N = 2500, A = 5, B = 10, n = 3600, a = 6 and b = 18. 
 

a) Explain the difference between absolute and comparative advantage.  Show why 
SOUTH has a comparative advantage in the production of Food, and explain why. 

b) Illustrate in a diagram the relationship between relative supply of machines and the 
relative price of machines. 

 
Let total relative demand for machines depend only on the relative price of machinery, and in 
such a way that demand is not affected by changes in income and/or income distribution. 
  

c) Which relative price leads to a free-trade equilibrium with full specialization? What 
will be the pattern of trade in this case?  

 
Suppose that technological progress in SOUTH reduces the necessary labour requirement in 
both production activities. Suppose that a is reduced from 6 to 4, whereas b is reduced from 
18 to 6.  
 

d) How is the pattern of trade affected by this technological progress in SOUTH? 
*** 

The explanation provided by Ricardo of comparative advantage is not the only one. 
 

e) Explain briefly what factors other than technological differences may lead 
comparative advantage for a country. 

  
International trade or division of labour may cause changes in domestic income distribution. 
The groups or owners of factors of production that will lose may try to take actions so as to 
limit the amount of trade taking place. One instrument is tariff on imports.  
 

f) Show the costs to a country of imposing such a tariff, and discuss briefly why such 
trade restrictions or barriers might be introduced.  
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