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OPPGAVE 1: 
Globalisering blir ofte hevdet å ha bidratt til økt ulikhet, det vil si større inntektsforskjeller 
innad i de enkelte land. 

a. Hvilke deler av handelsteorien bidrar til å forklare hvorledes globalisering gir opphav 
til ulikheter? 

b. Hva forteller handelsteorien oss om hvem som vil være vinnere og hvem som vil være 
tapere ved økt handel? 

c. Gjør rede for den prosessen som gjør at økt handel kan gi større ulikheter. 
 

 

OPPGAVE 2: 
Handel blir også referert til som en ”indirekte form for produksjon”. Anta at vi har to land, 
Nord og Sør, og at det foregår produksjon i to sektorer, klær og elektroniske produkter i 
henhold til tabellen under: 
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Arbeidsinnsats i produksjonen 
 Klær Elektroniske produkter 
Nord 2 timer/kg  4 timer/liter 
Sør 12 timer/kg 6 timer/liter 
Relativ produktivitet 6 1,5 
Verdensmarkedspris 1 1 
 

a. Hvordan vil landene spesialisere seg dersom vi tillater dem å handle? 
b. Forklar ved hjelp av talleksemplet i tabellen over hvorfor vi kan tenke på handel som 

en indirekte form for produksjon, og hvorfor handel gir gevinster. 
 
 

OPPGAVE 3: 
a. Hva menes med begrepet selvforsterkende klynger? 
b. Gi eksempler på krefter som skaper selvforsterkende klynger. 
c. Klokkeindustrien i Sveits blir ofte brukt som eksempel på en klynge. Figuren under 

viser gjennomsnittskostnaden ved klokkeproduskjon i Sveits (AC Swiss) og i Thailand 
(AC Thai).  

i. I utgangspunktet er vi i en likevekt (markert ”1”), hvor kun Sveits 
produserer klokker mens Thailand ikke produserer. Forklar hvorfor. 

ii. Anta at thailandske produsenter får tilgang til en forbedret teknologi. 
Hvordan kan dette påvirke lokaliseringen av klokkeproduksjonen i verden? 
Vis hva som vil skje ved hjelp av diagrammet nedenfor. 

iii. Hvor stort må et teknologiskift være for at lokaliseringen av 
klokkeproduksjon skal endres? 

 
 

 
 

Pris pr. klokke 

Antall klokker produsert og 
etterspurt 
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English version 
 

EXERCISE 1: 
It is often argued that globalization has led to increased income inequalities within countries.  

d. Which parts of trade theory can help us explaining why globalization may foster 
increased inequalities? 

e. What does trade theory tell us about who will gain and who will lose because of 
globalization?  

f. Explain the process through which increased trade may lead to increased inequalities. 
 
 

EXERCISE 2: 
Trade is often referred to as an ”indirect way of production”. Assume that the are two 
countries, North and South, and that there are two sectors of production, Textiles and 
Electronics. The Table below gives the labour requirement in production. 
 
Labour requirement in production 
 Textiles Electronics 
North 2 hours/kg  4 hours/litre 
South 12 hours/kg 6 hours/litre 
Relative productivity 6 1.5 
World market price 1 1 
 

c. How will the two countries specialize if we allow them to trade with each other? 
d. Explain, using the numbers in the table above, why we may think of trade as an 

indirect way of production, and why there are gains from trade.  
 
 

EXERCISE 3: 
d. What is meant by the concept self-reinforcing agglomeration? 
e. Give examples of forces that create self-reinforcing agglomerations. 
f. The watch industry in Switzerland is often used as example of an agglomeration. The 

figure below shows the average cost related to watch production in Switzerland (AC 
Swiss) and in Thailand (AC Thai). 

ca. Our point of departure is an equilibrium (marked by “1”), where only 
Switzerland is producing, while Thailand is not producing. Explain why. 

cb. Assume that the producers in Thailand get access to an improved technology. 
How may this affect the location of watch production in the world? Use the 
diagram below to show what will happen. 

cc. In order for the shift in technology to actually incur a change in the location of 
watch production,  how large must the shift in technology be? 

 
 

Turn page for figure 
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