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Eksamen Econ 1410 – 2016 

 

OPPGAVE 1: 

a. Hva forstår vi med begrepet komparative fortrinn? 

b. Hva er forskjellen på absolutte og komparative fortrinn? 

a. Hva er i henhold til Ricardo og Hecksher-Ohlin modellene avgjørende for at handel skal 

gi gevinster? 

 

 

OPPGAVE 2:  

Anta at i landet Nord er det to sektorer som produserer henholdsvis biler og klær. Anta videre 

at i forhold til resten av verden har landet et komparativt fortrinn innen bilproduksjon og en 

komparativ ulempe innen klesproduksjon. 

 

Anta at landet i utgangspunktet er i autarki. Anta videre at landet vurderer å endre sitt 

handelsregime. To alternativer blir vurdert: (I) fullstendig fri handel med både biler og klær, 

og (II) frihandel med biler og handel med importtoll på klær. Du blir bedt om å vurdere 

konsekvensene av begge alternativer: 

 

a. Forklar ved hjelp av figurer hvordan endringen i handelsregime påvirker etterspørsel fra 

forbrukerne i Nord og tilbudet fra produsentene i Nord av henholdsvis biler og klær 

b. Forklar ved hjelp av figurer hvordan endringen i handelsregime påvirker konsument- og 

produsentoverskudd i markedet for henholdsvis klær og biler.  

c. Forklar ved hjelp av figurer hvordan endringen i handelsregime påvirker nettovelferd. 

d. Hvilke gruppe(r) vil være for og imot endringen i handelsregime? Forklar på bakgrunn av 

analysen du har gitt i punktene over. Ta stilling til hvordan de ulike gruppene vil vurdere 

de to ulike alternativene (I) og (II). 

 

 

OPPGAVE 3: 

La oss tenke oss at det i Storbritannia kun produseres to goder, industrivarer og tjenester. 

Disse produseres ved hjelp av to faktorer, arbeidskraft og kapital. La oss videre anta at 

industrivarer er kapitalintensive og at tjenester er arbeidsintensive.  

a. Dersom Storbritannia får økt arbeidsinnvandring fra EU, hvilke konsekvenser får dette 

for sysselsetting og lønninger i de to sektorene på kort og lang sikt? Forklar ved hjelp 

av tekst og diagrammer.  

b. Hvilke grupper i Storbritannia vil være for og imot arbeidsinnvandring? Forklar ved 

hjelp av tekst og diagrammer. 
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