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Eksamen Econ 1410 – 2017 

 

OPPGAVE 1: 

Ta stilling til argumentene under. Gjør rede for om hvert og ett av dem er korrekt eller feil, og 

begrunn svaret ditt. 

a.  «For at internasjonal handel skal gi gevinster må landene som handler med hverandre ha 

ulike absolutte fortrinn i produksjonen.»  

b.  «Internasjonal handel vil kun gi gevinster dersom landene som handler med hverandre er 

relativt like». 

 

 

OPPGAVE 2:  

Anta at verden består av tre land: Kina, USA, og Tyskland. Legg også til grunn Tyskland og 

Kina handler med hverandre. USA handler med Tyskland men har holdt opp å handle med 

Kina. Anta videre at det foregår produksjon innen tre sektorer: Elektronikkindustri, bilindustri 

og klesindustri. Anta at 

- Kina eksporterer elektronikk og tekstiler og importerer biler;  

- Tyskland eksporterer biler og importerer klær og elektronikk;  

- USA eksporterer elektronikk og biler og importerer klær. 

 

Kina opplever en sterk produktivitetsvekst innenfor elektronikkindustrien. Gjør rede for  

- hvilke land som påvirkes og hva som er avgjørende for at de blir påvirket; og 

- hvordan produksjon og velferd i de respektive landene eventuelt påvirkes. 

Begrunn svarene dine og illustrer ved hjelp av figurer så fremt mulig.  

 

 

OPPGAVE 3:  

Stålindustrien har vært gjenstand for beskyttelse mot internasjonal konkurranse i flere land, 

herunder USA.  

 

a) Anta at verdensmarkedsprisen for stål ligger under prisen for stål i USA under autarki. 

Sammenlikn konsument-, produsent- og samfunnsøkonomisk overskudd i USA under 

autarki og med frihandel. Illustrer svaret ved hjelp av en figur, og gjør rede for hvem 

som vinner og taper på endringen i handelsregime.  

b) Anta at USA tillater import av stål men innfører en importtoll. Gjør rede for 

konsekvensene for ulike grupper og samfunnet sett under ett. Bruk figur til å illustrere 

svaret ditt. 

c) Hva legger vi i begrepet optimal toll? Forklar og illustrer grafisk. 

 

 

OPPGAVE 4:  

Handel mellom land gir gevinster, men de er ujevnt fordelt. Noen vinner og noen taper. 

 

a) Gjør rede for hva som er kildene til gevinster ved handel basert på ulike antakelser om 

markedsstruktur og teknologi. 

b) Hvem kan potensielt sett tape på internasjonal handel? Forklar hvorfor de taper, og 

hvilke forhold som påvirker hvor stort eller lite tapet blir.  


	forside_1410_V17
	eksamen1410_2017

