
ECON3010 utsatt eksamen V20 

Du skal velge en av oppgavene nedenfor 

 

Oppgave A 

Diskuter hvordan internasjonal handel kan bli påvirket av korona-krisen 

Du finner stoff om korona-krisen i en egen modul på kursets Canvas-side 

Handelen kan bli rammet på flere måter: (i) Direkte hindre pga nedstengningen. Mange 

produsenter nevner at det er vanskeligere å få tak i en del varer. Mangel på leveranser stopper 

produksjon som ellers kunne gått som normalt (ii) Lavere etterspørsel etter varer og tjenester pga 

lavere inntekter. Modellen av Mehlum og Torvik er en modell for en lukket økonomi, men kan 

likevel brukes for å si noe om hvordan stans i produksjonen i en sektor (nedstengning) påvirker 

også andre sektorer i økonomien. Man kan tenke seg at prisforhold også påvirkes: I mange land vil 

noen sektorer rammes langt hardere enn andre – det betyr at produksjonsmulighetskurvene kan 

skifte og endre helning.  

 

Oppgave B 

Diskuter noen tiltak som kan motvirke reduksjoner i sysselsetting og produksjon som følge av 

korona-krisen. 

Du finner stoff om korona-krisen i en egen modul på kursets Canvas-side 

Denne oppgaven kan besvares nokså likt som oppgave A på ordinær eksamen – men selvsagt med 

mer diskusjon av tiltak. Det gir ikke mening å lage en momentliste på en så vid problemstilling. 

Mange vil nok bruke artikkelen «Etterspørsel og tilbud i coronaens tid» av Mehlum og Torvik (En 

versjon publiseres i Samfunnsøkonomen). Denne ligger på canvas, og ble også grundig gjennomgått 

av Halvor på en zoom-forelesning. Den tar for seg makro-økonomiske implikasjoner av nedstengning 

i en del av økonomien, og diskuterer både penge- og finanspolitikk. På modulen om korona-krise 

ligger også en del artikler om de tiltakene som har blitt brukt – og med noe kritikk ab den innretning 

de har fått. Spesielt kan det være aktuelt å diskutere at tiltakene gjør det mer attraktivt å permittere 

arbeidskraft, og at støtten til bedriftene gir for lite insentiv til å holde omsetningen oppe.  

 

 


