
Eksamen Econ 1410 Vår 2015 

 

Alle fire oppgaver skal ha samme vekt. Oppgave 2 fremstår som noe mindre omfattende enn 

de andre, men jeg anser til gjengjeld stoffet her for å være vanskeligere. 

For å stå må man utvise et minimum av generell forståelse av faget. 

 

Oppgave 1: 

a) -    Kunne forskjellen på absolutte og komparative fortrinn 

- Kunne gjøre rede for den fundamentale innsikten fra Ricardo, at det er 

komparative fortrinn som er avgjørende for om handel gir gevinster 

 

b) Med referanse til Ricardo kunne slå fast at like land ikke tjener på å handle med 

hverandre 

 

c) i.  -regne ut alternativkostnader for begge land og varer og forklare hva begrepet betyr 

ii. –se forelesningsnotat 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v15/2015/ricardo_1_2015.

pdf, s. 30 

iii. se forelesningsnotat 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v15/2015/ricardo_1_2015.

pdf, s. 33 

 

Oppgave 2: 

Temaene for a) og b) ble behandlet i forelesningen 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v15/2015/nã¦ringsintern1.pdf 

se side 37-42 

Svarene på disse to deloppgavene kan gjerne gli litt over i hverandre. Det viktigste er ikke om 

de gir svarene på a) eller b) men at de gir dem et av stedene. 

a) bør kunne gjøre rede for at denne påstanden bare gir mening dersom foretakene er 

ulike, dvs har ulike marginalkostnader og produktivitet. Bør helst kunne si noe om 

empirien på dette, nemlig at foretakene typisk er svært ulike, jfr. forelesningsnotatene 

b) Fint om de kan vise vha diagrammer fra side 38 og 39; bør berøre 

 At de beste ekspanderer (vinner) 

 De i midten krymper (taper) 

 De dårligste forsvinner ut (taper) 
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 At samfunnet vinner fordi gjennomsnittlig produktivitet går opp når ressursene 

reallokeres til de mest produktive 

 

Oppgave 3:  

a) De har hatt presentasjoner av handelsavtaler på seminarene; alle bør kunne gjøre rede 

for en og si noe om hvem som er med og hva den innebærer 

b) Se forelsningsnotatet 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v15/2015/handelspolitikk.

pdf 

Sentrale punkt: multilaterale forhandlinger og forklare hva dette betyr 

 

Oppgave 4: 

Her må de kunne tegne og forklare til alle deloppgaver. Se forelesningsnotater 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v15/2015/homodel.pdf 

og 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v15/2015/homodel2.pdf 

 

Det er ikke nok bare med tekst og det er ikke nok med bare grafer for å få en god karakter. 
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