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Om ECONnect: 

ECONnect er en frivillig studentorganisasjon for studentene på samfunnsøkonomi- og 

finansøkonomistudiet ved NTNU. Vi arbeider for økt faglig kompetanse blant våre studenter samt 

tettere kontakt med næringslivet. Det gjør vi ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger, 

bedriftspresentasjoner m.m. I dag går det ca. 200 studenter på bachelornivå (1.-3. klasse) og ca. 70 

studenter på masternivå (4.-5. klasse). Studentene på masternivå er fordelt på de to linjene 

samfunnsøkonomi (ca. 50 stk) og finansiell økonomi (ca. 20 stk). Mer om ECONnect og aktuelle 

arrangementer på www.econnect-ntnu.no. 

ECONnect består av følgende personer ved utgivelsestidspunkt: 

 

Caroline Lesiewicz(Leder)                           caroline@econnect-ntnu.no 

Mariell Toven(Økonomiansvarlig/kandidattreffet) mariell@econnect-ntnu.no 

Daniel Johansson (Bedriftsansvarlig) daniel@econnect-ntnu.no  

Johan Berg Fossen(Fagdagsansvarlig) johan@econnect-ntnu.no 

Georg Næsheim georg@econnect-ntnu.no 

Ellen Normann ellen@econnect-ntnu.no 

Ragnhild Grøv ragnhild@econnect-ntnu.no 

Martine Ødegård(Faktoransvarlig)                           martine@econnect-ntnu.no 

Inga Friis                           inga@econnect-ntnu.no 

Ida Charlotte Engebretsen   ida.charlotte@econnect-ntnu.no  

 

Post- og besøksadresse: Organisasjonsnummer: Hjemmeside: 

ECONnect, NTNU Dragvoll NO 994 625 314 www.econnect-ntnu.no 

Institutt for samfunnsøkonomi 

Bygg 7, Nivå 5 

7491 Trondheim 

 

 

Merk: Eksamensbesvarelsene  har i varierende grad feil og mangler, både oppsett og innhold. De vil også 
kun vise en av flere mulige fremgangsmåter. ECONnect står ikke ansvarlig for selve faginnholdet. 
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Eksamensoppgave SØK2006 Internasjonal Handel høsten 2011 – kandidat 10099 

Oppgavesettet bestod av to oppgaver. Ved sensur ble oppgave 1 vektet 70% og oppgave 2 

30%. Dette er en besvarelse som er meget god på begge oppgavene. 

Oppgave 1 

Kandidaten begynner med å utlede produksjon- og konsumtilpasningen i tilfellet med en 

lukket økonomi, før økonomien åpnes for internasjonal handel. Dette er en fin måte å 

disponere oppgaven på.  

Tilpasningen under autarki utledes på en ryddig måte. Kandidaten viser hvordan 

produksjonsmulighetene begrenses av tilgangen på land og arbeidskraft, hvordan optimal 

produksjon av de to godene bestemmes og at konsum er begrenset av (innenlands) produksjon 

i tilfellet med en lukket økonomi.  

Deretter presenterer kandidaten sammenhengen mellom relative produktpriser og relative 

faktorpriser. Dette er selvsagt nødvendig for senere å kunne si noe om fordelingseffekten av 

internasjonal handel. Det er fint at kandidaten viser til Stolper-Samuelson teoremet her. 

Presentasjonen av en lukket økonomi avsluttes med sammenhengen mellom relative 

faktorpriser og relativ faktorbruk. Det er fint at kandidaten presiserer hva som menes med 

landintensiv og arbeidsintensiv produksjon her.  

Etter å ha presentert modellen for en lukket økonomi, illustrerer kandidaten grafisk at relativt 

tilbud av vare X (landintensivt gode) i vår økonomi er høyere enn relativt tilbud av X i 

utlandet for gitte relative priser. Her kunne kandidaten nevnt Rybczynski teoremet og/eller 

brukt produksjonsmulighetskurven til å begrunne hvorfor relativt tilbud av den landintensive 

varen er størst i den økonomien som er relativt rik på land. Kandidaten kommer imidlertid inn 

på dette på en fin måte senere (se oppgave 1b side 14-15). Kandidaten kunne også gitt en 

forklaring hvorfor relative priser konvergerer ved internasjonal handel.  

Det er et pluss at kandidaten illustrerer og forklarer den positive generelle velferdseffekten av 

at det åpnes for internasjonal handel. Kandidaten påpeker fordelingseffekten; landeierne 

kommer bedre ut, mens arbeiderne kommer dårligere ut. Her kunne imidlertid kandidaten ha 

vist til figuren på side 8 og Stolper-Samuelson teoremet.   

Når kandidaten ser på effekten av vekst i utlandet, er det et pluss at kandidaten analyserer 

effekten av både eksport- og importvridd vekst i utlandet. Dette er viktig – det viser at 



kandidaten forstår oppgaven og forstår at effekten på hjemlandet avhenger av i hvilken sektor 

utlandet har vekst. Kandidaten gir en grundig og god besvarelse her. 

Oppgave 2 

Modellen som benyttes forklares godt. Det er fint at kandidaten forklarer hva som menes med 

avtakende grenseproduktivitet og viser at grenseproduktiviteten er lik reallønna. Det er også et 

pluss at kandidaten forklarer intuisjonen i resultatet som utledes av figuren på side 24. Dette 

er viktig – det viser at kandidaten forstår hvordan modellen virker. Kandidaten viser fint at 

produksjonen i de to landene sett under ett øker når vi tillater mobil arbeidskraft. Dette er den 

samfunnsøkonomiske gevinsten av arbeidskraftmobilitet som oppgaven spør om. Kandidaten 

presenterer også fordelingseffekten av arbeidskraftmobilitet. Dette er imidlertid ikke en del av 

oppgaven og derfor ikke nødvendig.  



Merk! Det blir sendt automatisk varsel om sensur på e-post. Du kan se hva som er registrert ved å gå inn på Stud.web. 
Evt andre telefoner om sensur må rettes til instituttet. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.  
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EKSAMENSOPPGAVE  I  SØK2006 
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Faglig kontakt under eksamen: Anne Borge Johannesen 
Tlf.: 9 05 29 

Eksamensdato:  Onsdag 7. desember 2011 
Eksamenssted: Dragvoll 
Eksamenstid:  4 timer 
Studiepoeng:  7,5  
Tillatte hjelpemidler: Flg formelsamling: Knut Sydsæter, Arne Strøm og Peter Berck  
    (2006): Matematisk formelsamling for økonomer, 4utg. Gyldendal  
    akademiske. Knut Sydsæter, Arne Strøm, og Peter Berck (2005):  
    Economists’ mathematical manual, Berlin. 
    Enkel kalkulator Citizen SR-270x el. HP 30S. 
Sensur:  9. januar 2012 

Eksamensoppgaven består av 2 oppgaver. Begge skal besvares. Oppgave 1 teller 70 % og 
oppgave 2 teller 30 %.  Oppgaveteksten er skrevet på bokmål, nynorsk og engelsk. 

 

Oppgave 1 

Betrakt en økonomi hvor det produseres to varer med arbeidskraft og land som 

innsatsfaktorer. I forhold til utlandet er den økonomien vi ser på relativt rik på land. 

a)  Gjør rede for velferds- og fordelingseffekter av at det åpnes for internasjonal handel i de 

to varene landet produserer.  

b)  Analyser effekten på hjemlandet av vekst i utlandet.  

c)  Diskuter mulige virkninger på norsk velstand av den sterke økonomiske veksten i Kina.  

 

Oppgave 2 

a)  Gi en analyse av den samfunnsøkonomiske gevinsten av mobil arbeidskraft mellom land. 

b)  Norge har de siste årene opplevd atskillig arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. En stor 

andel av innvandrerne har blitt sysselsatt i bygg- og anleggssektoren i Norge. Diskuter 

mulige økonomiske konsekvenser av slik innvandring.  



Merk! Det blir sendt automatisk varsel om sensur på e-post. Du kan se hva som er registrert ved å gå inn på Stud.web. 
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Nynorsk              SØK2006 Internasjonal handel 

Oppgåve 1 

Betrakt en økonomi kor to varar produseras med arbeidskraft og land som 

innsatsfaktorar. I forhold til utlandet er den økonomien vi ser på relativt rik på land. 

a)  Grei ut om velferds- og fordelingseffektar av at det opnas for internasjonal handel i dei to 

varane landet produserer.  

b)  Analyser effekten på heimlandet av vekst i utlandet.  

c)  Diskuter moglege effektar på norsk velstand av den sterke økonomiske veksten i Kina.  

 

Oppgåve 2 

a)  Gi ein analyse av den samfunnsøkonomiske gevinsten av mobil arbeidskraft mellom land. 

b)  Noreg har dei siste åra opplevd atskillig arbeidsinnvandring frå Øst-Europa. Ein stor del 

av innvandrarane har blitt sysselsatt i bygg- og anleggssektoren i Noreg. Diskuter 

moglege økonomiske konsekvensar av slik innvandring.  

 

English 

The exam consists of two exercises, both exercises are to be answered. Exercise 1 has weight 

70%  and exercise 2 has weight 30%. 

 

Exercise 1 

Consider an economy where two goods are produced with labor and land as inputs. The 

economy has relatively much land compared to the rest of the world.  

a) Demonstrate the overall welfare- and distributive effects of free international trade in the 

two goods produced by this country. 

b) Analyze how growth in the rest of the world affects this country. 

c) Discuss possible effects on Norwegian welfare of the strong economic growth in China. 

 

Exercise 2  

a) Give an analysis of the overall economic benefit of labor mobility across countries. 

b) Norway has experienced labor immigration from Eastern Europe during the past years.  

A large fraction of the immigrants are employed in the construction sector in Norway. 

Discuss possible economic consequences of such immigration. 

 


























































