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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1410 – Internasjonal økonomi 
Exam:  ECON1410 – International economics 
 
Eksamensdag: Fredag 13. mai 2005  Sensur kunngjøres: Torsdag 9. juni 
Date of exam: Friday, May 13, 2005  Grades will be given: Thursday, June 9 
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
Time for exam: 09:00 a.m. – 12:00 noon 
 
Oppgavesettet er på  2 sider 
The problem set covers 2 pages  English version on page 2 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
Resources allowed: 
• No resources allowed 
 
Begge oppgaver skal besvares. Ved sensur vil oppgave 1 telle 2/3. 
Both problems are to be answered.  In the evaluation problem 1 is given weight 2/3 
 
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. 
 
 

Oppgave 1. 
a) Gjør rede for én eller flere grunner til at land kan høste gevinster ved å handle med 

hverandre. 
b) Forklar (suppler gjerne med figur) kort hvordan økt produktivitet i et stort land (som 

for eksempel Kina) vil kunne påvirke priser på verdensmarkedet og velferd i andre 
land. 

c) På hvilken måte kan økonomisk teori bidra til å forstå bekymring (og eventuelle 
mottiltak) i USA og EU som følge av billigere import fra Kina? 

 

Oppgave 2. 
Hva menes med et lands netto finansinvestering? Begrunn hvorfor netto finansinvesteringen 
kan være positiv i noen perioder og negativ i andre. 
  
 

English version overleaf… 
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ENGLISH VERSION 

Problem 1. 
a) Provide one or more reasons why countries can gain by trading with each other. 
b) Explain briefly (you may use diagram) how increased productivity in a big country 

(say, like China) can affect world prices and welfare in other countries. 
c) In what way can economic theory contribute to understand the concern (and possible 

responses) in US and EU because of cheaper imports from China?  
 

Problem 2. 
What is meant by a country’s current account? Explain why a country might have a current 
account surplus during some periods and a deficit in others. 
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