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Verdien av produksjon og konsumVerdien av produksjon og konsum

En standard handelsmodell kombinerer innsikt fra Ricardo og 
H-O modellen.

1 Forskjeller i relative produktivitet eller faktortilgang gir1. Forskjeller i relative produktivitet eller faktortilgang gir 
forskjeller i landenes produksjonsmulighetskurver (PMK), som 
representerer landenes produksjonskapasiteter.

E l d PMK b d l i ilb d k2. Et lands PMK bestemmer dets relative tilbudskurve

3. Nasjonale relative tilbudskurver gir oss verdens relative tilbud. 
Med internasjonal handel blir likevektspris og likevektsmengdeMed internasjonal handel blir likevektspris og likevektsmengde 
bestemt av verdens relative tilbud og relative etterspørsel. 



Hvordan bestemmes relative priser?Hvordan bestemmes relative priser?



Verdien av produksjonVerdien av produksjon

P d k j b k i PMK i åProduksjonen bestemmes av økonomiens PMK og prisene på 
godene som produseres.

En økonomi maksimerer produksjon og inntekt når verdien avEn økonomi maksimerer produksjon og inntekt når verdien av 
produsert mengde, V, ligger på PMK.

V = PCQC + PF QF beskriver verdien av produksjonen i en 2 goder CQC F QF p j g
modell. 

Relativt prisforhold: – (PC /PF)



Verdien av produksjon: IsoverdilinjerVerdien av produksjon: Isoverdilinjer



Verdien av produksjon:
S h ll i tilb dSammenhengen mellom pris og tilbud



Verdien av konsumVerdien av konsum

Verdien av økonomiens konsum er begrenset til verdien av 
økonomiens produksjon:
P D + P D = P Q + P Q = VPC DC + PF DF = PC QC + PF QF = V

Hva bestemmer konsumets innretning (etterspørselen)?Hva bestemmer konsumets innretning (etterspørselen)? 
Konsumet (konsumentenes valg) bestemmes av Konsumentenes 
preferanser og prisene.
Konsumentenes preferanser kan illustreres vha indifferenskurverKonsumentenes preferanser kan illustreres vha indifferenskurver.
Indifferenskurver = kombinasjoner av goder som gir konsumentene 
samme nytte totalt



Verdien av konsum: IndifferenskurverVerdien av konsum: Indifferenskurver



Verdien av konsum: IndifferenskurverVerdien av konsum: Indifferenskurver

Indifferenskurvene heller nedover for å vise at en konsument kanIndifferenskurvene heller nedover for å vise at en konsument kan 
være like tilfreds med mindre mat dersom han samtidig får mer tøy. 
Jo lenger fra origo en indifferenskurve ligger, jo større mengder med 

t t t d i d d tt k tmat og tøy representerer de, og gir med dette konsumentene 
høyere nytte (velferd). 
Indifferenskurvene er flatere i endene, og reflekterer dermed at 

di k t h t t (t ) t j t ( t)verdien av en ekstra enhet mat (tøy) er større jo mer tøy (mat) en 
konsument i utgangspunktet konsumerer. 



Priser og konsumPriser og konsum

Prisene bestemmer verdien av konsum.
Når prisen på tøy øker relativt til prisen på mat, så øker 
velferden til en tøyeksporterende økonomi.

Vi beveger oss til en høyere indifferenskurve. 

En høyere pris på tøy 

gjør at vi kan importere mer mat.gjø p

påvirker konsumentenes kjøp av tøy relativt til mat: 
etterspørselen etter tøy synker og etterspørselen etter mat 
øker. 



Prisendringer og konsumPrisendringer og konsum



Prisendringer og konsumPrisendringer og konsum

Inntektseffekt (IE) = C-A

Substitusjonseffekt (SE) =B-A

A  B  C

Total effekt = IE-SE = C-B 



Priser og verdien av konsumPriser og verdien av konsum

I t kt ff kt Nå d l ti i å t dInntektseffekt: Når den relative prisen på et gode 
endres gir dette en endring i velferd dvs. inntekt. 

Inntektseffekten illustreres grafisk ved et skift fra enInntektseffekten illustreres grafisk ved et skift fra en 
indifferenskurve til en annen. 

Substitusjonseffekt: Når den relative prisen på et godeSubstitusjonseffekt: Når den relative prisen på et gode 
endres, endres også den relative etterspørselen etter 
dette godet.

Substitusjonseffekten illustreres grafisk ved at vi flytter oss 
langs en indifferenskurve. 



Exkurs:
Tilb d tt lTilbud og etterspørsel



Virkning av handel i partiell likevekt:
Tilb d tt lTilbud og etterspørsel

Antar pris 2000:Antar pris 2000:
Konsumentoverskudd = 
Total nytte av varen – Betaling for varen= 
(c+t+u) - (t+u) = c(c+t+u) - (t+u) = c

Prisendring fra 2000 til 1000: 
Endring i KO = t+dEndring i KO  t+d

Antar pris 1000:
Produsentoverskudd =Produsentoverskudd 
Totale inntekter – Kostnader ved produksjon=
(e+z) – z = e

Prisendring fra 1000 til 2000:
Endring i PO =w+v



Virkning av handel i partiell likvevekt:
Lik kt d lik kt iLikevektsmengde og likevektspris

Uten handel
Konsumenter og 
produsenter tjener påprodusenter tjener på 
handel
KO = c
PO = h
Total velferd for 
økonomi av at markedetøkonomi av at markedet 
eksisterer= c+h



Virkning av handel i partiell likevekt:
Lik kt d k j k k t i tLikevektsproduksjon, konsum, eksport og import



Virkning av handel i partiell likevekt:
Velferdsvirkninger



Virkning av handel i partiell likevekt:
VelferdsvirkningerVelferdsvirkninger

VELFERD USA RoW

Handel Autarki A til H A til H

Konsumenter a+b+c+d c a+b+d - (j+k)

Produsenter e a+e - a j+k+n

Totalt for land a+b+c+d+e c+a+e b+d n

Handel gir
tap for innenlandske produsenter i importkonkurrerende virksomhet;
gevinst for konsumentene;
tapet til produsentene blir mer enn oppveid av gevinstentapet til produsentene blir mer enn oppveid av gevinsten 
konsumentene får ved handel.


