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GENERELL INFORMASJON OM PENSUM. PENSUM ER ANGITT I 

FORELESNINGSPLANEN FOR KURSET.  SE  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v06/ . SVÆRT SENTRALT STÅR 

FORELESNINGSNOTATENE SOM OGSÅ ER LAGT UT PÅ NETTET. 

 

 

OPPGAVE 1: 

a. Hva menes med komparative fortrinn? 

b. Hvilke forhold gir opphav til komparative fortrinn? 

c. Gjør rede for hvorfor internasjonal handel kan gi gevinster. Hvilke betingelser må være 

oppfylt for at et land skal oppnå gevinster ved handel? Vis ved hjelp av et diagram 

hvordan velferden (målt i form av konsummuligheter) i et samfunn øker når vi går fra 

autarki til frihandel. 

 

 

SVAR OPPGAVE 1: 

a. Komparative fortrinn gir uttrykk for relativ evne til å produsere ulike varer og tjenester. 

Forskjeller i evne til å produsere et bestemt gode kan måles ved alternativkostnaden i 

fremstillingen av godet. 

Et land har komparativ fortrinn i produksjonen av en vare, x, hvis det antall enheter av 

andre varer, y, man må oppgi for å produsere en ekstra enhet av x, er mindre i vedkommende 

land enn i andre land. 

I henhold til teorien om  komparative fortrinn følger videre at et land aldri kan ha 

komparative fortrinn på alle områder. Teorien om komparative fortrinn sier at det er disse 

(KF) som vil bestemme sammensetningen av internasjonal handel. [Innholdet de to siste 

setningene gir ekstra utellling men må ikke være med for at besvarelsen skal ansees som 

fullstendig.] 

  

 

b. Komparative fortrinn knytter seg til ulikheter mellom land. Ulikhetene mellom land kan 

skyldes forskjeller i teknologi/arbeidskraftsproduktivitet eller forskjeller i relativ faktortilgang 

knyttet til tilgang på arbeidskraft, fysisk kapital, humankapital og naturressurser. [Ekstra 

pluss får man dersom innholdet i  de to neste setningene er med.] 

I henhold til Ricardo modellen gir forskjeller i arbeidskraftsproduktivitet (les: teknologi) 

gir opphav til produktivitetsforskjeller, komparative fortrinn. 

I henhold til Heckscher-Ohlin modellen gir forskjeller i relativ faktortilgang (arbeidskraft, 

kapital, land) gir opphav til produktivitetsforskjeller, komparative fortrinn. 

 

c. Handel kan gi gevinster fordi handel tillater 

- Mer effektiv ressursbruk: Handel tillater spesialisering i den type produksjon som bruker 

et lands ressurser mest effektivt, dvs. ihht til landets komparative fortrinn (KF).  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v06/


- Handel tillater frikobling av konsum fra produksjon. Uten handel må et hvert land kun 

konsumere hva det produserer. Eksportinntekter muliggjør import av de godene landets 

konsumenter etterspør. 

 

For at et land skal oppnå gevinster ved handel så må autarkiprisforholdet være forskjellig fra 

det internasjonale prisforholdet som gjelder ved handel. [DETTE ER NOE SOM IKKE ER 

BLITT EKSPLISITT DISKUTERTE I FORELESNINGENE. DERSOM KANDIDATENE 

HAR DETTE MED ER DET VELDIG BRA, MEN IKKE NØDVENDIG FOR Å OPPNÅ 

EN ”C”.] 

 

 

Sammenhengen mellom handel og gevinster kan også illustereres grafisk, se diagrammet 

under. Diagrammet viser hvordan velferden (målt i form av konsummuligheter) i et samfunn 

øker når vi går fra autarki til frihandel. Ut ifra diagrammet ser vi at handel tillater 

spesialisering og at vi flytter oss til en indifferenskurve lenger ut, og således oppnår økte 

konsummuligheter og nytte. 

 

 
 

NOEN BESVARELSER KAN OGSÅ KOMME TIL Å INNEHOLDE PRODUKSJONS- OG 

KONSUMMULIGHETSKURVER SOM ER BASERT PÅ KONSTANT 

SUBSTITUSJONSRATE, OG SÅLEDES TEGNES SOM RETTE LINJER I 

DIAGRAMMER SOM NEDENFOR. 

 

 

Budsjettlinje under autarki 

Budsjettlinje med handel 

PMK 

Konsumentenes 
indifferenskurver 

Mengde Mat 

Mengde tøy 



 
 

I TILLEGG TIL DISSE GENRELLE PUNKTENE OM GEVINSTER BED HANDEL, HAR 

STUDENTENE OGSÅ LÆRT Å ANALYSERE GEVINSTER VED HANDEL I 

PARTIELL LIKEVEKT. EN TOPP BESVARELSE BØR OGSÅ HA MED DETTE, DVS. 

VISE DIAGRAMMER SOM NEDENFOR OG KUNNE PÅPEKE AT GEVINSTER VED 

HANDEL FORDELER SEG UJEVNT, OG AT DET ER NOEN VINNERE OG NOEN 

TAPERE, MEN AT I SUM ER GEVINSTENE STØRST. 

 

EKS: effekter på produksjon og konsum av handel 

 

Budsjettlinje: 
konsummulighetene 

NB: Under autarki 

faller PMK og 
budsjettlinjen 
sammen 



 
  

VELFERD USA RoW 

  Handel Autarki A til H  A til H 

Konsumenter a+b+c+d c a+b+d - (j+k) 

Produsenter e a+e -  a j+k+n 

Totalt for land a+b+c+d+e c+a+e b+d N 

 

Handel gir 

- tap for innenlandske produsenter i importkonkurrerende virksomhet; 

- gevinst for konsumentene; 

- tapet til produsentene blir mer enn oppveid av gevinsten konsumentene får ved handel. 

 

 

 

 

OPPGAVE 2: 

Anta at vi betrakter en liten åpen økonomi ved navn Egron. I landet Egron produseres to varer; 

olje og mat. For å produsere disse to varene benyttes kapital og arbeidskraft. Oljeproduksjon er 

kapitalintensiv mens matproduksjon er arbeidsintensiv. I forhold til sine handelspartnere har 

Egron en relativ rikelig tilgang på kapital i forhold til arbeidskraft. 

a. Som følge av økt produksjon av olje innenfor OPEC faller verdensmarkedsprisen på olje. 

Hvordan påvirker dette Egrons bytteforhold overfor utlandet? Forklar ved hjelp av et 

diagram hvordan produksjon, eksport, import og velferd (nytte) i Egron endres som en 

følge av oljeprisreduksjonen. 



b. Hva forteller Stolper-Samuelson teoremet oss om hvilken virkning en reduksjon av 

oljeprisen har på avkastningen på kapital og lønn, og allokeringen av kapital og 

arbeidskraft mellom olje- og matproduksjon? 

 

 

SVAR OPPGAVE 2:  

a. I henhold til teorien om komparative fortrinn vil Egron spesialisere seg i produksjon av 

den kapitalintensive varen, nemlig olje. Bytteforholdet til et land er prisen på eksport 

relativt til prisen på import. Når verdensmarkedsprisen på olje faller, så forverres Egrons 

bytteforhold overfor utlandet, idet indeksen som angir bytteforholdet går ned i verdi. 

Eksportinntektene går ned og det gjør således også nasjonalinntekten og vi kan importere 

mindre enn før. 

 

Import-

varer

Eksportvarer

Nytt bytteforhold

     
 

Diagrammet viser virkningen av et forverret bytteforhold, eksportvarer er olje, og importvarer er 

mat. Vi ser at en redusert oljepris gir redusert produksjon av olje, og økt produksjon av mat. 

Videre ser vi at vi både eksporten av oljen og importen av mat reduseres. Velferden i Egron, målt 

i konsumentenes nytte, synker – som illustrert ved at vi beveger oss til en lavere indifferenskurve. 

 

b. Stolper-Samuelson teoremet sier generelt at økt pris på en vare fører til økt pris på den 

innsatsfaktoren som brukes intensivt i produksjonen av vedkommende vare, og redusert 

pris på den andre innsatsfaktoren. Den faktorpris som øker, vil øke prosentvis mer enn 

produktprisen. I tilfellet med Egron og redusert oljepris, gjelder dette ”reverst” slik at S-

S-teoremet forteller oss at som følge av oljeprisreduksjonen vil avkastningen på kapital 



gå ned, samtidig som lønnen til arbeidskraften vil gå opp. Kapitalavkastningen gå 

prosentvis mer ned enn reduksjonen i oljepris.  

 

En redusert oljepris påvirker allokeringen av kapital og arbeidskraft mellom olje- og 

matproduksjon. Prisreduksjonen setter i gang en strukturomstilling, og bidrar således til at en 

del av arbeidskraften og kapital i landet omallokeres fra olje- til matproduksjon. 

 

Mer detaljert forklart skjer følgende: 

 Lønnsomheten i oljeproduksjonen går ned. 

 Redusert etterspørsel etter arbeidskraft innen oljeproduksjon. 

 Omallokering av arbeidskraft fra olje- til matproduksjon.  

 Lønnsnivået faller. 

 Avkastningen på kapital i matproduksjonen øker (da denne næringen er relativt 

arbeidsintensiv)  

 Lønnsomhetsforskjellen på olje- og matproduksjon fører til omallokering av 

kapital fra olje- til matproduksjon. 

 Omallokeringen av kapital fra olje- til matproduksjon fører igjen til økt 

etterspørsel etter arbeidskraft til matproduksjon og redusert etterspørsel etter 

arbeidskraft til oljeproduksjon. 

 Siden matproduksjon bruker flere enheter arbeidskraft pr. enhet kapital enn 

matproduksjon så vil det positive skiftet i etterspørselen etter arbeidskraft for 

matbransjen være større enn det negative skiftet for oljebransjen. Dette gir igjen 

økt lønn og redusert  kapitalavkastning. 

 Strukturomstilling fortsetter frem til lønnen avkastningen på land kapital er den 

samme i begge bransjer. 

 

DET KAN IKKE FORVENTES AT STUDENTENE SKAL KUNNE REDERGJØRE FOR 

SKRITTENE I STRUKTUROMSTILLINGEN, DET VIL BARE DE BESTE VÆRE I STAND 

TIL. I FORELESNINGEN AV LÆREBOKEN HAR MAN KONSENTRERT SEG OM Å 

BESKRIVE DET ”REVERSE” TILFELLET, NEMLIG DER HVOR EN PRODUKTPRIS GÅR 

OPP. 

 

 

 

 

 

OPPGAVE 3:  

Anta at Doha-runden innen WTO-forhandlingene blir en suksess. Som en følge av dette reduseres 

tollbarrierene for landbruksprodukter i Norge og de andre I-landene til null.  

a. Vis ved hjelp av et diagram virkningene av en slik tollreduksjon på prisen på norske 

landbruksprodukter, produserte mengde i Norge og samt import av landbruksprodukter til 

Norge. 

b. Forklar ved hjelp av det samme diagrammet hvem som taper og hvem som vinner på 

tollreduksjonen. 

 

 



SVAR OPPGAVE 3 

a. Virkningene av en slik tollreduksjon på prisen på norske landbruksprodukter, produsert 

mengde i Norge og på import av landbruksprodukter til Norge kan vises ved hjelp av 

diagrammet under. 

 

Det er naturlig å ta utgangspunkt i Norge som et lite land i denne analysen. Diagrammet viser det 

norske, samt det internasjonale, markedet for landbruksprodukter. Vi ser at som følge av 

tollreduksjonen så synker prisen på landbruksprodukter. Og med det så stiger etterspørselen etter 

landbruksprodukter, samtidig som hjemlig tilbud går ned. Importen går opp. 

 

 
 

 

 

b.  Konsumentene i Norge får fordeler av dette, mens norske bønder taper på dette. 

Gevinstene som konsumentene oppnår er imidlertid større enn tapene til norske bønder. 

 

Endringer i overskudd Norge 

Konsumenter (a+b+c+d) 

Produsenter -a 

Tollinntekt -c 

Samlet endring (b+d) 

 

Landbruksprodukter har imidlertid så høy tollsats at man innenfor visse markedssegmenter må 

anse tollsatsen for å være prohibitivt stor. En tollreduksjon er i så fall nesten riktigere analysert 

gjennom at man ser på overgangen fra autarki til frihandel. I dette tilfellet vil de kvalitative 

effektene på konsument- og produksjonsoverskudd være de samme, men det vil ikke skje noen 

endring i tollinntekter.  [DETTE SISTE AVSNITTET FORVENTES DET IKKE AT ER MED, 

MEN STUDENTER SOM HAR MED DETTE SKAL FÅ EKSTRA UTTELLING.] 

 

Tollreduksjon 



 


