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SØK2006 – Internasjonal handel/International Trade
BOKMÅL

Oppgavesettet består av en oppgave.

OPPGAVE 1
Anta at vi har en økonomi som har tre produksjonsfaktorer, for eksempel arbeidskraft, kapital og
land. Økonomien vi ser på produserer to forskjellige goder. Det ene godet er produsert ved hjelp av
arbeidskraft og kapital, det andre er produsert ved hjelp av arbeidskraft og land. Arbeidskraften er
mobil mellom de to produksjonssektorene, mens kapital og land ikke er mobile. Diskuter effektene av
internasjonal handel, med særlig vekt på effektene på inntektsfordelingen.

ENGLISH
The exam consists of one question.

QUESTION
Suppose we have an economy that has three factors of production, for instance labor, capital and land.
The economy produces two different goods. One of the goods is produced with labor and capital,
while the other is produced with labor and land. Labor is mobile between the two sectors of
production, while capital and land are not. Discuss the effects of international trade, and in particular
the effects on the distribution of income.

