
Oppgave 1: 

a) OPEC beslutter å redusere sin produksjon av olje. Hvilken konsekvens har dette for 
verdens tilbud av olje, relativ verdensmarkedspris på olje, Norges bytteforhold og 
norsk velferd (nasjonalinntekt)? 

OPEC (the Organization of the Petroleum Exporting Countries) er et samarbeid mellom flere 
av de største oljeprodusentene i verden (blant andre Iran, Irak, Kuwait, Venezuela og Saudi 
Arabia). OPEC står for om lag 40% av verdens samlede oljeproduksjon, og for 50% av oljen 
som handles internasjonalt.  

Når OPEC-landene samlet beslutter å redusere oljeproduksjonen innebærer dette dermed en 
betydelig reduksjon i verdens samlede tilbud av olje. En slik reduksjon i tilbudet vil føre til at 
prisen på den oljen som fortsatt tilbys på verdensmarkedet presses opp.  
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Mengde olje

Ny tilbudskurve

Etterspørselskurve

 
Norges bytteforhold (terms of trade) er prisen Norge kan selge sine eksportvarer for, relativt 
til hva Norge må betale for sine importvarer. Bytteforholdet beregnes ved å lage en prisindeks 
for eksportprisene og dele denne med en prisindeks for importprisene.  
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Siden eksporten av råolje står for nesten 50% av Norges samlede eksportinntekter, vil 
oljeprisen tillegges stor vekt i eksportprisindeksen som utgjør telleren i bytteforholdet. En 
økning i oljeprisen gir derfor en betydelig forbedring av Norges bytteforhold. 

Økte eksportinntekter gir i sin tur økt nasjonalinntekt, vårt mål på norsk velferd her. Når 
bytteforholdet for Norges del forbedres vil dette si det samme som at verdien av norsk 
produksjon øker i forhold til verdien (kostnaden) av norsk konsum, og velferden i Norge som 
helhet går således opp som følge av den økte oljeprisen.  
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b) Kina ekspanderer sin økonomiske aktivitet og bidrar med det til økt etterspørsel etter 

olje. Hvordan påvirkes relativ verdensmarkedspris på olje, Norges bytteforhold og 
norsk velferd (nasjonalinntekt)? 

Kinas ekspansjon innebærer at det for en gitt pris på olje etterspørres en større mengde olje i 
verden enn det som tidligere var tilfelle. Dette vil si at etterspørselskurven etter olje skifter 
utover, og vi ender opp i en ny likevekt med høyere oljepris.  
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For Norges del er konsekvensene de samme som istad: Bytteforholdet forbedres atter en gang 
som følge av økt oljepris, og norsk nasjonalinntekt, landets velferd, går opp på samme måte 
som i a). 

c) Kina, Sverige og Finland produserer mobiltelefoner. Anta at økt tilgang på ingeniører 
i Kina fører til økt produksjon og økt tilbud av mobiltelefoner. Hvorledes påvirkes 
bytteforhold og velferd i de ulike nordiske landene? 

Som oppgitt i oppgaveteksten øker tilbudet på mobiltelefoner. Dette må tolkes som at for en 
gitt verdensmarkedspris vil det tilbys flere mobiltelefoner i og med ingeniørtilfanget i Kina 
enn det tidligere ble tilbudt ved samme pris, altså et skift i tilbudskurven for mobiltelefoner 
motsatt av det vi så i a) for tilbudskurven for olje: 

Pris på 
mobil-
telefoner
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Resultatet er lavere pris på mobiltelefoner, og dermed dårligere bytteforhold – og velferd – for 
de nordiske landene som er netto eksportører av mobiltelefoner: Sverige og Finland.  
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For Norge, som i hovedsak er importør av mobiltelefoner, innebærer imidlertid en reduksjon i 
mobiltelefonprisen en forbedring av bytteforholdet, som i a) og b). Dette fordi prisen på 
mobiltelefoner gjelder som en importpris for Norges del og dermed inngår i nevneren i 
bytteforholdet. At nevneren i Norges bytteforhold så blir mindre betyr en forbedring av dette 
bytteforholdet, og atter en gang økt nasjonalinntekt/velferd for Norge. 

 
Oppgave 2: 

Fisk er en av Norges største eksportnæringer.  

a) Anta at overfiske fører til at fangsten av fisk går ned. Dette gir en reduksjon av 
tilbudet på fisk og kan samtidig føre til en økning av prisen på fisk idet Norge er en 
stor aktør i verdens fiskemarked. Illustrer ved hjelp av diagrammer hvordan dette 
virker inn på norsk velferd. Vis hvordan dette kan gi redusert velferd i Norge. Vis også 
hvordan dette kan gi økt velferd i Norge. 

Lysegrønn bue er produksjonsmulighetskurven for norske import- og eksportvarer. 
Nedgangen i fiskebestanden fører til at produksjonsmulighetsområdet innskrenkes, med en 
bias i forhold til eksportproduksjon. Den nye produksjonsmulighetskurven er den 
mørkegrønne buen. Bytteforholdet forbedres som følge av nedgangen i fiskebestanden fordi 
prisen på fisk går opp når tilbudet på fisk reduseres. Den røde linja er det nye bytteforholdet. 
Den er brattere enn den oransje linja – det tidligere bytteforholdet – fordi forbedret 
bytteforhold betyr at man kan bytte til seg flere importvarer for en gitt mengde eksportvarer.  

Lyserosa stiplede linjer viser produksjonstilpasning og lyseblå stiplede linjer viser 
konsumtilpasning før endret bytteforhold, etter endringa er disse tilpasningene illustrert med 
henholdsvis mørk rosa og mørkeblå stiplede linjer. 

Umiddelbart skulle en reduksjon i fiskefangsten tilsi lavere velferd i Norge. 
Produksjonsmulighetsområdet innskrenkes og trass et bedret bytteforhold gjør dette at man 
ender opp på et lavere nyttenivå enn tidligere. 
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Men dersom reduksjonen i tilbudet på fisk medfører en såpass mye høyere relativ pris på fisk, 
og norske konsumenters preferanser er tilstrekkelig vendt mot andre varer enn fisk, kan det 
hende at norsk velferd øker.  
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b) Anta at EU for å beskytte sin egen oppdrettsnæring innfører en såkalt straffetoll på 
norsk oppdrettslaks. Hvordan påvirker det velferden til konsumenter og produsenter i 
Norge og EU? 

Her er to scenarier mulig: EU som lite land og EU som stort land, hhv ikke i stand til og i 
stand til å påvirke verdensmarkeds prisen på norsk laks.  

EU som lite land: 

EUs straffetoll påvirker ikke verdensmarkedsprisen på norsk laks, og norsk lakseeksport 
omdirigeres fra EU-markedet til andre markeder, slik at nedgangen i salg av norsk laks i EU 
kompenseres ved økt salg andre steder. De som taper på dette er konsumentene i EU, som må 
betale høyere pris enn verdensmarkedsprisen for norsk laks. Produsentene i EU tjener på det, 
mens norske produsenter og konsumenter ikke merker noen endring.   

 
Endringer i overskudd Lite EU NORGE 
Konsumenter -(a+b+c+d) 0 
Produsenter a 0 
Tollinntekt c 0 
Samlet endring -(b+d) 0 
 

 

 

 

 

 

EU som stort land 

I og med at EU er en stor etterspørrer etter laks, og Norge en stor tilbyder, er dette det mest 
sannsynlige scenariet. 

EUs straffetoll reduserer etterspørselen etter norsk laks så mye at verdensmarkedsprisen 
synker. Prisen innad i EU vil også nå ligge høyere enn den opprinnelige 
verdensmarkedsprisen, men for samme størrelse på straffetollen vil den være mindre enn i 
tilfellet med EU som lite land. EUs konsumenter taper stadig på tollinnføringen, men mindre 
enn de ellers ville gjort. EUs produsenter tjener mindre på innføringen enn de ville gjort om 
ikke straffetollen hadde påvirket verdensmarkedsprisen. For Norges del er det en gevinst for 
norske konsumenter i og med en lavere verdensmarkedspris. Norske produsenter vil derimot 
tape – både som resultat av at prisen de mottar for fisken går ned, og på grunn av redusert salg 
i EU, og deres tap er større enn gevinsten for konsumentene.  
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 Endringer i overskudd Stort EU NORGE 

Konsumenter -(a+b+c+d) g 
Produsenter a -(e+f) 
Tollinntekt c+e 0 
Samlet endring e-(b+d) g-(e+f) 
 

 

 

 

 

 

Oppgave 3:  

Hvilke handelsteorier kan bidra til å forklare at Frankrike eksporterer biler til Tyskland og 
omvendt? Anta at det åpnes for handel i biler med Spania, som også har bilproduksjon. 
Hvilken konsekvens får dette for antall aktører i bilbransjen, bilpriser og konsumentenes 
velferd. 

Gjensidig eksport og import av biler mellom Frankrike og Tyskland, er et eksempel på 
næringsintern handel. Dette fenomenet kan enklest forklares ved hjelp av teorien om 
monopolistisk konkurranse, og antakelsen om stordriftsfordeler i produksjonen av varer. 
Bilindustrien er preget av monopolistisk snarere enn fullkommen konkurranse; her finnes et 
antall bilprodusenter med hvert sitt bilmerke som hver produserer biler noe forskjellige fra 
biler av andre merker.  

Dersom noen tyskere ønsker å kjøpe en fransk bil, samtidig som det finnes franskmenn som 
helst kjører tyske biler, vil Tyskland importere biler fra Frankrike og omvendt. I det felles 
markedet som eksisterer mellom disse to landene, vil gjeldende pris på biler bestemmes utifra 
hvor mange bilprodusenter som er aktive i markedet. To forhold vil gjøre seg gjeldende: For 
det første: Jo flere bilprodusenter som opererer i markedet, jo lavere markedsandel får hver 
bilprodusent. Stordriftsfordeler i produksjonen tilsier at jo større skala du opererer i (jo flere 
biler du produserer), jo lavere gjennomsnittskostnader har du. Altså vil kostnaden per bil være 
høyere jo lavere markedsandel du har. Dette vil si at gjennomsnittskostnaden for 
bilprodusentene kan tegnes inn som et stigende forhold når man har antall opererende firmaer 
langs førsteaksen. 

For det andre vil prisen hvert firma tar for en bil være dalende med antall bilprodusenter som 
er aktive på markedet. Dette fordi flere produsenter gir skjerpet konkurranse og et prispress 
nedad, som forsøk på å kapre så stor markedsandel som mulig. Altså får vi en priskurve som 
skråner nedover. Sammen: 
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Likevekten vil finne sted der de to kurvene krysser hverandre. Til venstre for dette punktet vil 
antallet opererende firmaer være så lavt at markedsandelen per firma er stor nok og 
konkurransen firmaene imellom tilstrekkelig uskjerpet til å sikre gjennomsnittskostnader som 
er lavere enn prisen per bil. Dette innebærer et overskudd for hver solgte bil: Du får mer for å 
selge den enn det har kostet å produsere den. Et slikt overskudd vil tiltrekke andre 
bilprodusenter til markedet. Med økt antall minsker markedsandelen per produsent, og 
gjennomsnittskostnaden stiger tilsvarende. Samtidig skjerpes konkurransen slik at prisene 
presses nedover. Med økte kostnader og lavere inntekter har profitten knyttet til salg av biler 
gått ned. En slik justering av antall aktører vil finne sted helt til likevekten er nådd.  

En situasjon der man befinner seg til høyre for likevekten, vil ikke være mulig å opprettholde 
på sikt. Her har hver bilprodusent høyere gjennomsnittskostnader enn inntekter per bil. 
Bedrifter som går med underskudd vil måtte legge ned, og presses dermed ut av markedet. 
Antallet firmaer synker, markedsandelen per firma går opp/gjennomsnittskostnadene går ned 
og prisene stiger som følge av mindre hard konkurranse. Justeringa fortsetter inntil markedet 
har nådd likevekt; der hver bilprodusent akkurat tjener så mye per bil at det er nok til å dekke 
gjennomsnittskostnadene. 

Når så også Spania ønsker å ta del i bileksport-/importstrømmene som går mellom Frankrike 
og Tyskland, skjer to ting: Spanske bilprodusenter konkurrerer med franske og tyske 
produsenter på samme marked. Og markedet utvides til også å omfatte spanske bilkjøpere.  

Markedsutvidelsen innebærer at for det samme antall produsenter i industrien vil hver og en 
av dem en større markedsandel, og dermed lavere gjennomsnittskostnader. Det vil si at 
kostnadskurven gjør et nedad skift, fra  til : 1CC 2CC

 8



  
 

Den nye likevekten vil altså inntreffe for høyere antall aktører i bilbransjen og en lavere pris 
på biler. Siden denne reduksjonen i pris kun følger av at hver bedrift har fått større 
markedsandeler og dermed lavere gjennomsnittskostnader, er den verken betinget av at andre 
priser går opp, eller av at lønninger må senkes. Dermed er den eneste endringa konsumentene 
opplever at prisene går ned, og de kommer derfor bedre ut av det. 

 

Oppgave 4: 

Som en følge av EUs utvidelse østover har Norge over de siste årene opplevd en markant 
økning i innvandringen fra Polen. I henhold til teoriene du har lært i internasjonal økonomi, 
hvilken konsekvens tro du dette har hatt for norsk og polsk arbeidsmarked?  

Et økt tilbud på arbeidskraft må absorberes enten ved senket lønn eller gjennom 
arbeidsledighet – eller en kombinasjon av de to. I et marked med en viss lønnsfleksibilitet, 
kan man forvente å se en senking av lønna som følge av et større tilbud av arbeidskraft.  

Teoretisk antar vi at grenseproduktiviteten til arbeidskraft avtar ettersom sysselsettinga øker. 
Om vi antar at Polen som mer rikelig utstyrt på arbeidskraft relativt til kapital i forhold til 
Norge, kan vi se for oss at før man åpner for arbeidsinnvandring er fordelinga av arbeidskraft 
mellom de to landene , og grenseproduktiviteten (og dermed lønna) til polske arbeidere er i 
punkt C, mens den for norske arbeidere er i punkt B. Med utvandring fra Polen vil 
grenseproduktiviteten til gjenværende polske arbeidere øke, mens den i Norge vil dale som 
følge av innvandringen. I prinsippet vil en slik utjevning foregå helt til man har nådd 
likevekten i A, med samme grenseproduktivitet i de to landene. 

1L
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SSB offentliggjorde i februar tall for lønnsveksten i Norge det siste året. Hva var disse? 
Hvordan stemmer de overens med det du ville forventet basert på teoriene? 

På SSB sine sider (http://www.ssb.no/emner/06/05/lonnkvart/) står det under overskriften Lav 
lønnsvekst i 4. kvartal [2005] i avsnittet om bygge- og anleggsvirksomhet at ”(…) 
Gjennomsnittlig månedslønn økte med 0,8 prosent, mot 1,9 prosent i tilsvarende kvartal [i 
2004].” Vi ser altså mot slutten av 2005 en meget svak lønnsøkning sammenliknet med 
lønnsveksten året før. Dette stemmer overens med prediksjonene fra teorien: Et høyere tilbud 
av arbeidskraft innen bygg- og anleggsvirksomhet, vil presse lønningene nedover. 
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