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Kilder til gevinster ved handel

Effektiv ressursbruk: Handel tillater spesialisering i den type produksjon 
som bruker et lands ressurser mest effektivt, dvs. ihht til landets 
komparative fortrinn (KF).

Handel og spesialisering fører til høyere lønn i bransjene som landene 
spesialiseres i, idet den relative prisen på landenes eksportvarer øker som 
en konsekvens av handelen.

Frikobling av konsum: Handel tillater frikobling av konsum fra produksjon. 
Eksportinntekter muliggjør import av de godene landets konsumenter 
etterspør.

Uten handel må et hvert land kun konsumere hva det produserer.



Konsummuligheter og handel

Handel           økte konsummuligheter

Produksjon, priser og handel i verden bestemmes av 
samlet relativt tilbud og samlet relativ etterspørsel.



Gevinster ved handel 

Budsjettlinje:

konsummulighetene

NB: Under autarki 
faller PMK og 
budsjettlinjen 
sammen



Et talleksempel

aLC /aLW = 1/2 < a*
LC /a*

LW = 2

Arbeidsinnsats i produksjonen

Ost Vin

Hjemland aLC = 1 time/kg aLW = 2 timer/L

Utland a*
LC = 6 timer/kg a*

LW = 3 timer/L

Relativ 
produktivitet

6 1.5



Et talleksempel (forts)

Hjemlandet har et absolutt fortrinn i produksjonen i begge sektorer, 
men et KF i osteproduksjon.
Utlandet har en absolutt ulempe i produksjonen i begge sektorer,
men et KF i vinproduksjon.

Uten handel (under autarki) vil den relative likevektsprisen på ost 
være aLC /aLW = 1/2  i Hjemlandet og a*

LC /a*
LW = 2 i Utlandet.

Med Handel må den relative likevektsprisen for ost ligge mellom       
aLC /aLW = 1/2  and a*

LC /a*
LW = 2.

Anta at verdens tilbud og etterspørsel gir en relativ likevektspris PC 
/PW = 1.



Et talleksempel (forts)

Autarki: Hjemlandet bruker 1 times arbeidsinnsats til å produsere 
1/aLW = 1/2 liter vin.

Frihandel: Hjemlandet kan bruke 1 times arbeidsinnsats til å
produsere 1/aLC = 1 kg ost, selge dette til Utlandet, og importere  
1 liter vin for eksportinntektene oppnådd ved salget av ost.

Autarki: Utlandet bruker 1 times arbeidsinnsats på å produsere 
1/a*

LC = 1/6 kg ost.

Frihandel: Utlandet kan bruke 1 time arbeidsinnsats på å produsere 
1/a*

LW = 1/3 liter vin, selge dette til Hjemlandet, og importere   
1/3 kg ost for eksportinntektene oppnådd ved salget av vin.



Relative lønninger

Relativ lønn er lønnen i Hjemlandet relativt til lønnen i Utlandet.

Ricardo modellen predikere at handel gir like relative produktpriser på
tvers av landene. 

Ricardo modellen predikerer IKKE, at handel gir faktorprisutjevning, dvs. 
like relative lønninger på tvers av landene. 

Relative lønnsforskjeller i Ricardo modellen bestemmes av de absolutte 
produktivitets (teknologi) forskjellene.

Lønn er en funksjon av verdensmarkedsprisen for en vare og 
arbeidsproduktivitet. 



Relative lønninger:
Et talleksempel

Anta at PC = $12/kg and PW = $12/L

Hjemlandets arbeidere er spesialisert i osteproduksjon og oppnår lønn pr. time
(1/aLC)PC = (1/1)$12 = $12

Utlandets arbeidere er spesialisert i vinproduksjon og oppnår lønn pr. time
(1/a*

LW)PW = (1/3)$12 = $4 

Relativ lønn til Hjemlandets arbeidere 
$12/$4 = 3

Relativ lønn ligger mellom relativ produktivitet i de to bransjene       
(1.5<3<6, se tabell).

Begge land en kostnadsfordel i produksjonen:
Høye lønninger oppveies av høy produktivitet
Lav produktivitet oppveies av lave lønninger



Reflekterer lønninger produktivitet i den 
virkelige verden?



Empiri: Produktivitet og eksport

Eksporterer land varer fra sektorer hvor deres produktivitet 
er relativ høy?

USAs eksport relativt til Storbritannia eksport for 1951 
sammenliknet med USAs arbeidsproduktivitet relativt til den 
britisk arbeidsproduktiviteten i 26 bransjer, tilsier at svaret 
er ”ja”.  

På dette tidspunktet hadde USA et absolutt fortrinn i alle de 
26 bransjene, men dets relative eksport var lavere i de 
relativt sett minst produktive bransjene.



Produktivitet og eksport
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