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Øvrig informasjon: 
• Denne øvelsesoppgaven er obligatorisk.  Kandidater som har fått den obligatoriske 

øvelsesoppgaven godkjent i et tidligere semester skal ikke levere på nytt.  Dette gjelder 
også i tilfeller der kandidaten ikke har bestått eksamen. 

• Denne oppgaven vil IKKE bli gitt en tellende karakter.  En evt. karakter er kun veiledende 
• Du må benytte en ferdig trykket forside som du finner 

her: http://www.sv.uio.no/econ/studier/admin/eksamen/obligatorisk-aktivitet/.     
• Det skal leveres individuelle besvarelser.  Det er tillatt å samarbeide, men identiske 

besvarelser (direkte avskrift) vil ikke bli godkjent! 
• Sammen med besvarelsen skal du levere et erklæringsskjema som du finner 

her: http://www.sv.uio.no/econ/studier/admin/eksamen/obligatorisk-aktivitet/  
Besvarelser uten erklæringsskjema vil ikke bli rettet!  

• NB!  Du finner informasjon om innleveringsoppgaver og kildebruk 
på http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html.  Du finner 
informasjon om konsekvenser ved fusk 
på http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/   

• Det er viktig at øvelsesoppgaven blir levert innen fristen (se over).  Oppgaver levert etter 
fristen vil ikke bli rettet.*)   

• Alle øvelsesoppgaver må leveres på innleveringsstedet som er angitt over.  Du må ikke 
levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller ved e-post. 

• Dersom øvelsesoppgaven ikke blir godkjent, vil du få en ny mulighet ved at du får en ny 
oppgave som skal leveres med en svært kort frist. (Merk:  Å levere ”blankt” gir ikke rett 
til nytt forsøk.)  Dersom heller ikke dette forsøket lykkes, vil du ikke få anledning til å 
avlegge eksamen i dette emnet.  Du vil da bli trukket fra eksamen, slik at det ikke vil bli et 
tellende forsøk. 

 
*)  Dersom en student mener at han eller hun har en god grunn for ikke å levere oppgaven innen fristen (for 
eksempel pga. sykdom) bør han/hun søke instituttet om utsettelse.  Normalt vil utsettelse kun bli innvilget 
dersom det er en dokumentert grunn (for eksempel legeerklæring). 
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ECON 1410 
Obligatorisk øvelsesoppgave 2. forsøk 
Vår 2014 
 
 
OPPGAVE 1: 

 
a. Gjør rede for Sveriges økonomiske utvikling og utenrikshandel over de siste 10-15 

årene. Gjør dette ved hjelp av tekst, tabeller og figurer. Forhold som bør belyses i 
redegjørelsen er  

i. Bruttonasjonalprodukt (verdiskaping) 
ii. Eksport 

iii. Import 
iv. Handelsbalansen 
v. Handelspartnere 

vi. Næringsstruktur 
vii. Bytteforhold 
Gjør rede for utviklingen på et overordnet nivå og også utviklingen innen de 
enkeltvise bransjer og sektorer.  
 

b. Sammenlikn og kommenter utviklingen i Sverige i forhold til utviklingen i andre land 
i Norden og i Europa. 
 

c. I hvilken grad kan handelsteori bidra til å forklare de mest synlige forskjellene på 
Sveriges og andre nordiske og Europeiske lands handel og næringsstruktur. 

 
 
   
OPPGAVE 2: 

a. Benytt økonomisk teori og gjør rede for hvordan innføring av toll påvirker 
bytteforhold, produksjon, allokering av ressurser mellom næringer, handel og velferd 

i. i eget land 
ii. i andre land 

Bruk diagrammer, og tekst for å besvare oppgaven. 
b. Gjør rede for hvilke grupper som taper og vinner på at et land innfører toll på en 

spesifikk vare. 
 
For å besvare oppgavene, bruk informasjon fra databaser og kilder tilgjengelig via internett. 
Bibliotekets hjemmeside for samfunnsøkonomi har mange nyttige linker: 
http://www.ub.uio.no/fag/oekonomi/ 
Statistiska centralbyrån og Statisk sentralbyrå publiserer data som er vesentlig for besvarelse 
av oppgaven: 
www.scb.se og www.ssb.no  
 
For at oppgaven skal ansees som bestått må begge deloppgaver være tilfredsstillende 
besvart. 
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