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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

Utsatt eksamen i: ECON1410 Internasjonal økonomi  

 

Eksamensdag: 21.06.2012     

 

Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 

 

Oppgavesettet er på  2 sider 

 

Tillatte hjelpemidler: 

 Ingen tillatte hjelpemidler 

 

 

Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 

ståkarakter.  F er ikke bestått. 

 

 

 



Eksamen best̊ar av tre deler. Du m̊a besvare alle deloppgavene.

Oppgave 1: Sant eller usant? (25%)

For hvert av utsagnene nedenfor skal du angi om det er sant eller usant. Gi en kort
begrunnelse for svaret ditt i hvert tilfelle.

(a) Anta at landene Nord og Sør produserer to varer, mat og klær. Arbeidskraft
er den eneste innsatsfaktoren i produksjonen, og antall arbeidstimer for å pro-
dusere én enhet av hver vare for de to landene er gitt i tabellen under. I følge
disse tallene har Sør komparativt fortrinn i produksjonen av mat.

Mat Klær

Nord 1 2
Sør 3 3

(b) Et land som har absolutt fortrinn i produksjonen av alle varer, kan ikke tjene
p̊a å handle med andre land.

(c) Anta at et land produserer to goder, en arbeidsintensiv vare (mat) og en kap-
italintensiv vare (mobiltelefoner). I følge Stolper-Samuelson-teoremet vil økt
pris p̊a mobiltelefoner gi økt avkastning til kapitaleierne.

(d) Dersom det er interne stordriftsfordeler i produksjonen av en vare, vil det typisk
være mange, sm̊a bedrifter som produserer varen.

Oppgave 2: (35%)

(a) Hva kjennetegner et marked med monopolistisk konkurranse?

(b) Hva er kildene til gevinster fra handel i et marked med monopolistisk konkur-
ranse?

(c) Hva menes med næringsintern handel?

Oppgave 3: (40%)

(a) Hva menes med begrepet “bytteforhold”?

(b) Dersom et lite land vokser (f̊ar økt produktivitet) i importsektoren sin, hvordan
vil det p̊avirke produsenter, konsumenter og velferd i landet og i resten av
verden?

(c) Hvordan endres resultatet fra (b) dersom landet er stort?
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