
UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

Øvelsesoppgave i: ECON1410 – Internasjonal økonomi 

 

Dato for utlevering: 15.03.2013 

 

Dato for innlevering: 04.04.2013 

 

Innleveringssted: Fronter 

 

Øvrig informasjon: 

 Denne øvelsesoppgaven er obligatorisk.  Kandidater som har fått den obligatoriske 

øvelsesoppgaven godkjent i et tidligere semester skal ikke levere på nytt.  Dette gjelder 

også i tilfeller der kandidaten ikke har bestått eksamen. 

 Denne oppgaven vil IKKE bli gitt en tellende karakter.  En evt. karakter er kun veiledende 

 Du må benytte en ferdig trykket forside som du finner her: 

http://www.sv.uio.no/econ/studier/admin/eksamen/obligatorisk-aktivitet/.     

 Det skal leveres individuelle besvarelser.  Det er tillatt å samarbeide, men identiske 

besvarelser (direkte avskrift) vil ikke bli godkjent! 

 Sammen med besvarelsen skal du levere et erklæringsskjema som du finner her: 

http://www.sv.uio.no/econ/studier/admin/eksamen/obligatorisk-aktivitet/  

Besvarelser uten erklæringsskjema vil ikke bli rettet!  

 NB!  Du finner informasjon om innleveringsoppgaver og kildebruk på 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/index.html.  Du finner informasjon 

om konsekvenser ved fusk på http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/   

 Det er viktig at øvelsesoppgaven blir levert innen fristen (se over).  Oppgaver levert etter 

fristen vil ikke bli rettet.*)   

 Alle øvelsesoppgaver må leveres på innleveringsstedet som er angitt over.  Du må ikke 

levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller ved e-post. 

 Dersom øvelsesoppgaven ikke blir godkjent, vil du få en ny mulighet ved at du får en ny 

oppgave som skal leveres med en svært kort frist. (Merk:  Å levere ”blankt” gir ikke rett 

til nytt forsøk.)  Dersom heller ikke dette forsøket lykkes, vil du ikke få anledning til å 

avlegge eksamen i dette emnet.  Du vil da bli trukket fra eksamen, slik at det ikke vil bli et 

tellende forsøk. 

 
*)  Dersom en student mener at han eller hun har en god grunn for ikke å levere oppgaven innen fristen (for 

eksempel pga. sykdom) bør han/hun søke instituttet om utsettelse.  Normalt vil utsettelse kun bli innvilget 

dersom det er en dokumentert grunn (for eksempel legeerklæring). 
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ECON 1410, Obligatorisk øvelsesoppgave, Vår 2013 
 
 
Oppgave 1: 
 
Vi betrakter økonomien Lilleland, hvor det produseres to goder, olje (O) og næringsmidler 
(N). For å produsere disse to godene trengs arbeidskraft og kapital. Oljeproduksjon er relativt 
kapitalintensivt mens næringsmidler er relativt arbeidsintensivt.  
 

a. Tegn og forklar landets produksjonsmulighetskurve. 
b. Tegn og forklar ved hjelp av diagrammet hvordan en mulig autarkilikevekt vil se ut. 
c. Anta at landet åpner for handel og at den relative prisen for olje på verdensmarkedet er 

lavere enn den relative oljeprisen under autarki. Tegn og forklar ved hjelp av 
diagrammet fra a. og b. hvordan produksjon, konsum, og handel i henholdsvis olje og 
næringsmidler endrer seg. 

d. Anta at landet åpner for handel og at den relative prisen for olje på verdensmarkedet er 
høyere enn den relative oljeprisen under autarki. Tegn og forklar ved hjelp av 
diagrammet fra a. og b. hvordan produksjon, konsum og handel i henholdsvis olje og 
næringsmidler endrer seg. 

e. Diskuter velferds- og fordelingseffekter av endringene i handelsregimet skissert i c. og 
d. på grunnlag av teori om internasjonal handel.  

 
 
Oppgave 2: 
 

a. Gjør rede for hva vi mener med begrepet et lands bytteforhold. 
b. Gjør rede for hvordan Norges bytteforhold har utviklet seg de siste 10-15 årene. 

Bruk gjerne figur eller diagram for å illustrere utviklingen. 
c. Hva har vært viktige drivkrefter bak utviklingen i Norges bytteforhold disse årene? 

Begrunn ditt resonnement på bakgrunn av teori om internasjonal handel. 
d. Hvordan har Norges bytteforhold utviklet seg sett i forhold til andre europeiske 

land? Gjør rede for bytteforholdsutviklingen i et utvalg europeiske land, og 
sammenlikn med Norge. Forklar hvilke forhold som har bidratt til at de har 
utviklet seg likt/forskjellig i lys av teori om internasjonal handel. 

e. Hva sier økonomisk teori oss om hvilken virkning bytteforholdsutviklingen har på 
nasjonalinntekt og velferd? Kommenter utviklingen av norsk nasjonalinntekt og 
velferd i lys av hva teorien sier.   

 
 
Oppgave 3: 
 
På grunn av EØS-avtalen har Norge siden 2004 har opplevd en sterk økning i 
arbeidsmigrasjon. Denne har i særskilt grad kommet fra Øst-Europa. 
 

a. Gjør rede for utviklingen i arbeidsmigrasjon til Norge over de siste ca. 10 årene 
(se www.ssb.no). 

b. Bruk teori om migrasjon og handel til å forklare bakgrunnen for denne økningen. 
Forklar hvilke grupper vi typisk regner med at vil tape og vinne på en slik 
migrasjonsbølge. Tegn figurer for å illustrere resonnementet ditt. 

http://www.ssb.no/


c. Sammenlikn utviklingen i arbeidsmigrasjon til Norge med utviklingen i andre 
europeiske land. Forklar likheter og forskjeller gjennom å anvende teori om 
migrasjon. 

d. På bakgrunn av teori om internasjonal handel ville vi anta at denne migrasjonen vil 
ha effekt på norsk næringsstruktur (dvs. fordelingen av sysselsetting på tvers av 
norske næringer). Hva slags effekt? Finn data og gjør rede for utviklingen i norsk 
næringsstruktur de ca. 10 siste årene. I hvilken grad finner vi spor av effekter 
predikert av teorier om internasjonal handel? 

 
 
 
Nyttige websider som det kan være aktuelt å bruke er Eurostat, OECD, SSB (Statistisk 
sentralbyrå).  
 
Bruk gjerne tabeller og figurer for å illustrere utviklingstrekk. Men lag de fortrinnsvis selv – 
ikke kopier de rett fra nettet. 
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