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Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk.
Eksamen består av to oppgaver som begge skal besvares, oppgave 1 teller 2/3 og oppgave 2
teller 1/3
Oppgave 1
a)
b)
c)
d)
e)

Vis hvordan toll påvirker tilpasningen i et marked.
Drøft velferdseffekten av toll og hvem som vinner og taper.
Forklar forskjellen på virkningen av toll i en liten og en stor økonomi.
Vis hvordan toll virker i et marked med monopol.
Importkvote er et alternativ til toll, vis hvordan importkvote påvirker tilpasningen i et
marked og drøft velferdseffekten.
f) Sammenlign virkningen av toll og importkvote ved monopol.
g) Drøft argumentene for og imot toll og importkvote og spesielt valget mellom toll og
importkvote.

Oppgave 2
Drøft økonomiske virkninger av økt internasjonal mobilitet av arbeidskraft og kapital.
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SØK2006 – International Trade

The exam consists of two questions, both questions are to be answered, question 1 has weight
2/3 and question 2 has weight 1/3

Question 1
a)
b)
c)
d)
e)

Show how tariff influences the adjustment of a market.
Discuss the welfare effect of tariff and who wins and who loses.
Explain the different effects of tariff in a small and a large economy.
Show how tariff works in a market with monopoly.
Import quota is an alternative to tariff, show how import quota influences the adjustment of
a market and discuss the welfare effect.
f) Compare the effects of tariff and import quota under monopoly.
g) Discuss the arguments pro and contra tariff and import quota and in particular the choice
between tariff and import quota.

Question 2
Discuss economic effects of increased international mobility of labor and capital.
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