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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON1410  - Internasjonal økonomi 
Exam:  ECON1410 – International economics 
 
Eksamensdag: Mandag 31. mai 2010     Sensur kunngjøres: Tirsdag 15. juni, ca. 16.00  
Date of exam: Monday May 31,  2010    Grades will be given: Tueday June 15, appr. 4 p.m. 
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
Time for exam: 09:00 a.m. – 12:00 noon 
 
Oppgavesettet er på 3  sider 
The problem set covers 3  pages  English version on page 2 
 
Ved sensuren teller oppgave 1 og 2 30% hver, og oppgave 3 teller 40%.  
 
Question 1 and 2 count 30% each, and question 3 counts 40% in the evaluation. 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Ingen tillatte hjelpemidler 
Resources allowed: 
• No resources allowed 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 

 

 

    

OPPGAVE 1: (30 poeng) 
Norge har de siste årene opplevd atskillig arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. En stor andel av 
innvandrerne har blitt sysselsatt innen bygge- og anleggssektoren. 

a. Forklar ved hjelp av et diagram hvordan lønningene innen bygge- og anleggssektoren i 
Norge og Polen påvirkes av migrasjon fra Polen til Norge. Vi legger til grunn at alle 
markeder er kjennetegnet ved fullkommen konkurranse. 

b. Forklar hvordan norsk næringsstruktur på lengre sikt vil påvirkes av innvandring av 
bygge- og anleggsarbeidere fra Polen. 

c. Gjør rede for omstillingsprosessen som settes i gang av innvandring av bygge- og 
anleggsarbeiderne. 
 

 
 

Fortsetter på neste side 
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OPPGAVE 2: (30 poeng) 
a. Forklar hva som menes med dumping. 
b. Forklar hvilke motiver et foretak kan ha for å drive dumping. 
c. Forklar hvorfor WTO tillater antidumping tiltak. 
d. Forklar ved hjelp av et diagram hvem som vinner og taper på innføringen av 

antidumping tiltak. 
 
 

OPPGAVE 3: (40 poeng) 
a. Hva menes med begrepet bytteforhold? 
b. Forklar ved hjelp av et diagram hvordan et lands velferd og ressursallokering påvirkes 

av henholdsvis en forverring og en forbedring av landets bytteforhold. 
c. Hvordan skiller vi mellom små og store land i handelsteorien? 
d. Vil et lands bytteforhold påvirkes av at landets myndigheter innfører en importtoll? 

Forklar i så fall hvordan, og hvilke grupper i økonomien dette har betydning for. 
e. Har vekst i andre land noen virkning på vår velferd? Forklar. 
f. Diskuter hvordan Sveriges bytteforhold påvirkes av: 

– høyere oljepris 
– toll på laks i EU 
– økt produksjon av mobiltelefoner i Kina 
– økt produksjon av klær i Kina 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

ENGLISH VERSION 
 

Problem 1: (30 points) 
Norway has recently experienced substantial labor migration from Eastern Europe. A 
significant share of the migrants is employed within the construction industry. 

a. Explain, using a diagram, how wages in the construction industry in Norway and 
Poland are affected by the migration from Poland to Norway. Assume that all markets 
are characterised by perfect competition. 

b. Explain how the industrial structure in Norway in the long term is affected by 
immigration of construction workers from Poland. 

c. Describe the process of structural change triggered by the immigration of construction 
workers. 
 

 

Continues on the next page 

Ikke glem den periodiske slutt-
evealueringen som du finner på 

emnesiden 
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Problem 2: (30 points) 
e. Explain what is meant by dumping. 
f. Explain which  motives a firm may have for engaging in dumping. 
g. Explain why WTO allows anti-dumping measures. 
h. Explain, using a diagram, who in a country wins and who loses if the country’s 

government introduces anti-dumping measures. 
 

 

Problem 3: (40 points) 
g. What is meant by the notion terms of trade? 
h. Explain, using a diagram, how welfare and resource allocation in a country will be 

affected by improved and worsened terms of trade, respectively. 
i. How do we distinguish between small and large countries in the theory of trade? 
j. Will a country’s terms of trade be affected by its government introducing an import 

tariff?  If so, explain how this happens, and what groups in the economy will be 
affected. 

k. Does other countries’ growth affect our welfare? Explain. 
l. Discuss how Sweden’s terms of trade are affected by: 

– higher oil price 
– an import tariff on salmon in the EU 
– increased production of mobile phones in China 
– increased production of clothes in China 

 

Do not forget the periodic final 
evaluation which you will find  

on the course page 
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