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Faglig kontakt under eksamen: Torberg Falch
Tlf.: 73 59 67 57

Eksamensdato:

18.12.2014

Eksamenstid (fra-til):

4 timer (09.00-13.00)

Sensurdato:

19.1.2015
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Målform/språk:

Bokmål og nynorsk
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1
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SØK2006 – Internasjonal handel
Bokmål
___________________________________________________________________________________________
Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt.
Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

Oppgave 1(teller 1/3)
Beskriv kort hva som menes med følgende begrep.
a) Alternativkostnad
b) Internasjonalt bytteforhold
c) Produksjonsmuligheter
Oppgave 2 (teller 2/3)
Betrakt Hjemland som produserer to tjenester. Produksjonsteknologien for begge tjenestene
inkluderer to produksjonsfaktorer.
a) Utled produksjonsmulighetskurven og beskriv produksjonen og konsumet i dette landet.

Hjemland handler med Utland, og Utland er mye større enn Hjemland
b) Diskuterer hvordan verdensmarkedsprisene på tjenestene blir bestemt.
c) Beskriv produksjonen, konsumet og handelsmønsteret i en situasjon uten noen handelsrestriksjoner.
d) Anta at nye oppdagelser fører til at tjenesten som eksporteres fra Hjemland kan produseres med lavere
ressursinnsats enn tidligere. Begge land tar i bruk den nye teknologien. Hvilken effekt har dette på
handelsmønsteret og velferden i de to landene?

Nynorsk
Oppgåve 1(teller 1/3)
Beskriv kort kva som menes med følgjande begreip.
a) Alternativkostnad
b) Internasjonalt bytteforhold

c) Produksjonsmuligheiter
Oppgåve 2 (teller 2/3)

Betrakt Heimland som produserer to tenester. Produksjonsteknologien for begge tenestene inkluderer
to produksjonsfaktorar.
a) Utled produksjonsmuligheitskurva og beskriv produksjonen og konsumet i dette landet.

Heimland handlar med Utland, og Utland er mye større enn Heimland

b) Diskuterer korleis verdsmarknadsprisene på tenestene blir bestemt.
c) Beskriv produksjonen, konsumet og handelsmønsteret i ein situasjon utan noen handelsrestriksjonar.
d) Anta at nyvinningar fører til at tenesta som eksporteras frå Heimland kan produseras med lågare
ressursinnsats enn tidligare. Begge land tar i bruk den nye teknologien. Korleis effekt har dette på
handelsmønsteret og velferda i dei to landa?

