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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

Eksamen i: ECON1410 – Internasjonal økonomi 

Exam:  ECON1410 – International Economics 

 

Eksamensdag: 31.05.2011  Sensur kunngjøres:  17.06.2011 

Date of exam: 31.05.2011  Grades will be given: 17.06.2011 

 

Tid for eksamen:  kl. 09.00 – 12.00 

Time for exam: 09.00 – 12.00 

 

Oppgavesettet er på  4 sider 

The problem set covers  4 pages   English version on page 3 

 

Tillatte hjelpemidler: 

 Ingen tillatte hjelpemidler 

Resources allowed: 

 No resources allowed 

 

 

 

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. 

 

BOKMÅL 

OPPGAVE 1: 

Anta at USA for å beskytte sin vinindustri øker tollen på import av vin. 

a. Vis ved hjelp av et diagram virkningene av en slik økning i tollsatsen på pris, 

produksjon, og import av vin til USA. 

b. Hvem vil tape og hvem vil vinne på en slik økning i tollsatsen? 

c. Gjør rede for om konsekvensene av en tolløkning vil være annerledes dersom det var 

Norge eller Frankrike som økte tollen på import av vin. 
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OPPGAVE 2: 

a. Hva forstår vi med komparative fortrinn? 

b. Hvilke forhold gir opphav til komparative fortrinn? 

c. Anta at vi har to land: Hjemland og Utland. Hvert land har en gitt mengde 

produksjonsressurser som kan brukes til mobiltelefon- eller bilproduksjon. Tabellen 

nedenfor angir antall arbeidstimer som må til i hvert land for å produsere henholdsvis 

en bil eller en mobiltelefon. 

 

  Biler  Mobiltelefoner 

Hjemland  2 time/stk 4 timer/stk 

Utland 12 timer/stk 6 timer/stk 

 

Gjør rede for alternativkostnaden ved bil- og mobiltelefonproduksjon i Hjemland og 

Utland. Hva kan du på bakgrunn av denne tabellen si om landenes komparative 

fortrinn? 

d. Avhengig av den relative prisen på biler (PB) (og dermed på mobiltelefoner (PM)) på 

verdensmarkedet kan vi få ulike spesialiseringsmønstre. Gjør rede for hvordan landene 

vil spesialisere seg, med andre ord hva de vil produsere, for ulike nivåer på den 

relative prisen på biler (PB / PM): 

i. PB / PM < 1/2 

ii. 1/2 < PB / PM < 2 

iii. PB / PM > 2 

e. Gjør rede for hvorfor internasjonal handel kan gi gevinster. Under hvilke forhold vil 

handel ikke gi gevinster? 

 

 

 

OPPGAVE 3:  

a. Uroligheter i Midt-Østen har gitt økt oljepris. Med basis i klassisk handelsteori forklar 

hvilken virkning dette har for Norge som nettoeksportør av olje med tanke på  

i. Norges bytteforhold overfor utlandet, 

ii. allokering av ressurser mellom oljesektoren og de andre sektorene i norsk 

økonomi, 

iii. norsk velferd, 

iv. inntektsfordelingen i Norge. 

Illustrer svarene dine på (ii) og (iii) ved hjelp av et diagram. 

b. Hvilken virkning vil en økning i oljeprisen forventes å ha for bytteforhold, eksport og 

import i Sverige? 
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ENGLISH VERSION 

PROBLEM 1: 

Assume that the USA increases the import tariff on wine in order to protect its wine industry. 

a. Show, using a diagram, what the impact of such an increase in tariff will be on price, 

production and import of wine to the USA. 

b. Who will lose and who will gain from the increase in tariff? 

c. Explain whether the consequences of the change in tariff would have been different if 

it had been introduced in Norway or France.  

 

PROBLEM 2: 

a. What do we mean by comparative advantage?  

b. What are the sources of comparative advantage? 

c. Assume that there are two countries: Home and Foreign. Each country has a fixed set 

of factors of production that may be used for mobile phones or car production. The 

table below gives the number of hours of labour required for the production of one 

mobile phone and one car, respectively. 

 

   Cars Mobile phones 

Home        2 hour/piece 4 hours/piece 

Foreign 12 hours/piece       6 hours/piece 

 

What is the alternative cost of car and mobile phone production in Home and 

Foreign?, Based on the table above, what can you say about the comparative 

advantage of the two countries? 

d. Depending on the relative world market price of cars (and thus on mobile phones), we 

may see different patterns of specialization. Explain how the countries will specialize, 

i.e. what they will produce for the different relative price levels (PC / PM): 

i. PC / PM < 1/2 

ii. 1/2 < PC / PM < 2 

iii. PC / PM > 2 

e. Explain why there may be gains from international trade. Under what condition will 

there not be any gains from trade?  
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PROBLEM 3: 

a. Unrest in the Middle East has led to increased oil price. Based on classical trade 

theory, explain the consequences of this on Norway as a net oil exporter with respect 

to:  

i. Norway’s terms of trade, 

ii. allocation of resources between the oil sector and the other sectors in the 

Norwegian economy,  

iii. Norwegian welfare, 

iv. income distribution in Norway. 

Illustrate your answers to (ii) and (iii) using a diagram. 

b. How would we expect an increase in the oil price to have on terms of trade, export and 

import in Sweden? 

 


