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1 Oppgave 1 (teller 50 %)
Kina, som er det landet i verden med størst befolkning, har nå (2017)
også en av verdens største økonomier. Så nylig som på 1970-tallet var
Kina et økonomisk fattig land.
 
a) Pek på og drøft politisk-økonomiske endringer som Kina har
gjennomgått etter 1970-tallet og som har gjort det mulig for Kina å endre
seg fra et fattig til et ganske velstående land.
 
b) Vis noen utviklingslinjer som har preget endringene i næringene jordbruk
og industri i Kina i det aktuelle tidsrommet.
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2 Oppgave 2 (teller 50 %)
De vedlagte tekstene er hentet fra artikkelen Fra jordbruk til tjenester,
side 53 i Statistisk sentralbyrås publikasjon Økonomiske analyser
5/2013.
 
a) Hva er de viktigste trekkene i den informasjonen som gis i de to
tekstene? Svar med egne ord på dette spørsmålet.
 
b) Gjør kort rede for hva du forstår med disse begrepene:

Sysselsetting
Arbeidskraft
Produksjon av varer
Produksjon av tjenester

c) Forklar på lignende måte som du vil gjøre når du skal være lærer i
samfunnsfag i grunnskolen, hvorfor vi i dag bruker arbeidskraften i landet til
å produsere andre varer og andre tjenester enn før - for eksempel for 100
eller 50 år siden
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 Vedlagte tekster til oppgave 2
Skoglund, Tor (2013). Fra jordbruk til tjenester. Økonomiske analyser
5/2013 (SSB), 53
 
Norsk økonomi har gjennomgått store endringer de siste 100 årene. På
begynnelsen av 1900-tallet var 38 prosent av landets totale sysselsetting,
370 000 personer, sysselsatt i jordbruket. I dag står denne næringen for
under 2 prosent av den totale sysselsettingen, tilsvarende om lag 48 000
personer. I samme periode har helse- og omsorgstjenester hatt en
formidabel sysselsettingsvekst fra 12 000 til 550 000 personer. En
«moderne» næring som informasjon og kommunikasjon hadde 5 000
sysselsatte i 1900, mens antallet i dag er nær 90 000.
 
[...]
 
Ved begynnelsen av 1900-tallet hadde primærnæringene en dominerende
stilling i norsk økonomi. Jordbruk, skogbruk og fiske sto for nesten
halvparten av sysselsettingen. I årene etter har det skjedd en omfattende
overgang av arbeidskraft til industri og andre sekundærnæringer, og til
tjenesteytende virksomhet. Industrien nådde toppen på 1970-tallet og
veksten i sysselsetting har de siste årene kommet i tjenesteytende
virksomhet. Dette er utviklingstrekk som vi finner i alle vesteuropeiske land.
Viktige drivkrefter har vært endringer i forbruksmønsteret og økt
internasjonal handel. Dessuten har primær- og sekundærnæringene, blant
annet som følge av teknologiske framskritt, over tid hatt en betydelig
sterkere vekst i arbeidsproduktivitet enn de tjenesteytende næringene.
 
 
 
 


