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BOKMÅL 

OPPGAVE 1: 

Anta at USA for å beskytte sin vinindustri øker tollen på import av vin. 

a. Vis ved hjelp av et diagram virkningene av en slik økning i tollsatsen på pris, produksjon, 

og import av vin til USA. 

b. Hvem vil tape og hvem vil vinne på en slik økning i tollsatsen? 

c. Gjør rede for om konsekvensene av en tolløkning vil være annerledes dersom det var 

Norge eller Frankrike som økte tollen på import av vin. 

 

Pensum: læreboken og forelesningsnotatene ”Anvendt handel” 

(se http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v11/) 

 

Ad. a. 

 

Studentene forventes å tegne diagram av typen 

 

 
 

Og forklare med tekst og henvisninger til diagrammet, effekt  på pris, produksjon, og import av 

vin til USA. 

 

Ad. b. 

Kunne redegjøre for at forbrukerne taper og produsentene vinner 

 



 

Ad. c. 

Kunne diskutere effekter av toll for lite og stort land, forelesningsnotatene ”Anvendt handel”. 

Helst tegne opp diagram som i forelesningsnotatene ”Anvendt handel”. Ta utgangspunkt i at 

Norge er  et lite land og frankrike et stort land. 

 

OPPGAVE 2: 

a. Hva forstår vi med komparative fortrinn? 

b. Hvilke forhold gir opphav til komparative fortrinn? 

c. Anta at vi har to land: Hjemland og Utland. Hvert land har en gitt mengde 

produksjonsressurser som kan brukes til mobiltelefon- eller bilproduksjon. Tabellen 

nedenfor angir antall arbeidstimer som må til i hvert land for å produsere henholdsvis en 

bil eller en mobiltelefon. 

 

  Biler  Mobiltelefoner 

Hjemland  2 time/stk 4 timer/stk 

Utland 12 timer/stk 6 timer/stk 

 

Gjør rede for alternativkostnaden ved bil- og mobiltelefonproduksjon i Hjemland og 

Utland. Hva kan du på bakgrunn av denne tabellen si om landenes komparative fortrinn? 

d. Avhengig av den relative prisen på biler (PB) (og dermed på mobiltelefoner (PM)) på 

verdensmarkedet kan vi få ulike spesialiseringsmønstre. Gjør rede for hvordan landene vil 

spesialisere seg, med andre ord hva de vil produsere, for ulike nivåer på den relative 

prisen på biler (PB / PM): 

i. PB / PM < 1/2 

ii. 1/2 < PB / PM < 2 

iii. PB / PM > 2 

e. Gjør rede for hvorfor internasjonal handel kan gi gevinster. Under hvilke forhold vil 

handel ikke gi gevinster? 

 

Pensum: læreboken og forelesningsnotatene 

- Komparative Fortrinn og 

- Handel og teknologiforskjeller 

- Gevinster ved handel 

(se http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v11/) 

 

Ad. a: 
Komparative fortrinn gir uttrykk for relativ evne til å produsere ulike varer og tjenester 
 
Forskjeller i evne til å produsere et bestemt gode kan måles ved alternativkostnaden i 
fremstillingen av godet 
 
Et land har komparativ fortrinn i produksjonen av en vare, x, hvis det antall enheter av andre 
varer, y, man må oppgi for å produsere en ekstra enhet av x, er mindre i vedkommende land enn i 
andre land 



 
Ad. b:  
Teknologi og relativ faktortilgang; kun en kort opplisting nødvendig. De beste har kanskje med 

hvilke modeller som legger hvilke kilder til KF til grunn. 

 

Ad. c 

Se samme type regneeksempel i forelesningsnotatene Handel og teknologiforskjeller. 

 De bør levere samme oppstilling som gitt her, og knytte forbindelsen mellom landene 

alternativkostnader og KF. 

 

Ad. d. 

Forventes å tegne diagram som på s. 16-21 i forelesningsnotatene Handel og 

teknologiforskjeller. Med utgangspunkt i at 

i. PB / PM < ½  gir ikke bilproduksjon av in i noe land 

ii. 1/2 < PB / PM < 2  gir bilproduksjon hjemme og mobiltelefoner ute 

iii. PB / PM > 2  gir bilproduksjon i begge land og ikke noe mobilproduksjon 

 

Ad. e. 

Se forelesningsnotatene Gevinster ved handel 

Bør forklare om frikobling og mer effektiv ressursbruk – kort. Dersom de kan gi regneeksempel 

som i notatene veldig bra. Videre har de lært at dersom ingen forskjeller i alternativkostnader  

ingen ulikheter som gir opphav til gevinster. Dersom noen trekker i nye handelsteori her, og 

forutsetningen for gevinster som følger av denne, så er det ekstra bra. 

 

 

 

OPPGAVE 3:  

a. Uroligheter i Midt-Østen har gitt økt oljepris. Med basis i klassisk handelsteori forklar 

hvilken virkning dette har for Norge som nettoeksportør av olje med tanke på  

i. Norges bytteforhold overfor utlandet, 

ii. allokering av ressurser mellom oljesektoren og de andre sektorene i norsk 

økonomi, 

iii. norsk velferd, 

iv. inntektsfordelingen i Norge. 

Illustrer svarene dine på (ii) og (iii) ved hjelp av et diagram. 

b. Hvilken virkning vil en økning i oljeprisen forventes å ha for bytteforhold, eksport og 

import i Sverige? 

 

Pensum: læreboken og forelesningsnotatene 

- Heckscher ohlin modellen 

- Handel og velferd 

(se http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v11/) 

 

Ad a. 

Forbedret bytteforhold, kan kjøpe mer import for samme mengde eksport 

 

 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v11/


Ad. b 

Bør kunne tegne et digram med produksjonmulighetskurven, og vise prisøkning som i 

forelesningsnotatene Handel og velferd. 

Vise at vi en oljeprisøkning gir økt produksjon i oljesektoren og mindre produksjon i den andre 

 Sektoren.  

Økt norsk velferd fordi vi flytter oss ut til en indifferenskurve lenger ute 

Trekke i Stolper-Samuelson og forklare at prisøkning setter i gang en prosess som ender med økt 

avkastning på den faktoren som blir intensivt bruk i oljesektoren og lavere avkastning å den 

andre faktoren og mer med det forelding av inntekt i retning den faktoren som brukes intensivt i 

oljesektoren. 

Vite at Sverige ikke er oljeeksportør, og formidle forverret bytteforhold, lavere import og lavere 

eksport.. 


