När ni skickar in svaren till denna tentamen, skall ni namnge
filen så att den innehåller ert namn och de sex första siffrorna i
ert personnummer.
Exempelvis om du heter Anders Andersson och de sex första
siffrorna i ditt personnummer är 123456 skall du kalla filen
för:
AndersAndersson123456.pdf
Notera även att när du ansökte om dispens lovade du att följa
ett antal regler (se länken ”Regler och dispens – Hemtenta”
som du finner under FAQ på sidan ”Tenta” i Live@Lund).
Notera speciellt att:
1) Hemtentamen skall skrivas för hand.
2) Vi tillåter ej andra filformat är PDF.
3) Man skall ladda upp sina handskrivna svar i Live@Lund i
en scannad PDF‐fil. Vi beaktar inte svar som är inskickade i
separata dokument – svaren måste skickas in i ett dokument
(det finns info i Live@Lund om hur man sammanfogar
separata PDF‐filer till ett dokument, se FAQ på sidan ”tenta”)
Hemtentor skall göras individuellt. Du får inte under några som helst omständigheter samarbeta i
grupp och du får inte ta hjälp av någon annan för att göra tentamen. Om du samarbetar eller tar hjälp
av någon annan så ses detta som fusk. Misstänkta fall av fusk kommer att utredas vidare eftersom
universitetet ser mycket allvarligt på detta. Vi tvekar aldrig att rapportera misstänkta fall av fusk till
universitetet (vilket vi tyvärr har tvingats göra i princip varje termin).

Tentamen. Internationell Ekonomi. Distanskurs, NEKA54, 24 Maj 2014.
Tentamen består av 4 frågor. Maximal poäng på tentamen är 80 poäng.
Krav för godkänd på kursen är sammanlagt 50 poäng (tentamenspoäng plus bonuspoäng)
varav minst 36 poäng på denna tentamen.
OBS! Motivera alla dina svar och beräkningar noggrant

Lycka till!
Fråga 1 (15 poäng)
Anta en värld med två länder där arbetsåtgången för att producera päron och kaffe i länderna
A och B är följande:

Land A
Land B

Päron
12
10

Kaffe
6
8

a) Vad är relativpriset på päron i termer av kaffe i de båda länderna i avsaknad av
handel,(PP)/(PK)? Rita den relativa utbudskurvan (RS-kurvan) på världsmarknaden.
b) När länderna inleder handel blir jämviktspriset på världsmarknaden, (PP)/(PK)V, lika
med 1,5. Beskriv handelsmönstret.
c) Anta nu att det även finns ett tredje land, C, med arbetsåtgången 12 för päron och 4 för
kaffe. Rita den nya RS-kurvan på världsmarknaden. Beskriv handelsmönstret om
(PP)/(PK)V är lika med 1,5.

Fråga 2 (30 poäng)

Anta att det finns två länder. Hemlandet utbud och efterfrågan för en viss vara ges av
D=800-50P och S=50+50P. För utlandet har vi att D*=400-30P och S*=200+20P.
a) Härled importefterfrågan och exportutbud. Vad blir jämviktspriset på
världsmarknaden?
b) Anta att importlandet inför en tull på 1.50 kronor. Beräkna det nya
världsmarknadspriset och det nya inhemska priset när tullen införs.
c) Förklara vad som händer med producentöverskott, konsumentöverskott och möjliga
effekter på välfärden i det land som infört tullen.
d) Hur förändras väldfärdseffekterna av en tull om utlandet varit mycket större än
hemlandet?

e) Trots att handel leder till välfärdsvinster använder många länder olika
handelsbegränsande åtgärder. Redogör för argument som finns för att avvika från
frihandel.

Fråga 3 (20 poäng)
Förklara vilka vinster respektive kostnader som uppkommer vid handel i
a) Ricardo-modellen
b) Heckscher-Ohlinmodellen (HO)
c) Modellen för inombranschhandel.
d) Hur kommer skillnader i antaganden mellan Ricardo- och HO-modellerna att leda till
olika handelsmönster?

Fråga 4 (15 poäng)
a) En av författarna till läroboken på denna kurs tilldelades 2008 Riksbankens pris till Alfred
Nobels minne (”Nobelpriset i ekonomi”). Han belönades för sin forskning om internationell
handel och ekonomisk geografi. I en artikel i tidskriften Journal of International Economics
från 1979 lanserade han en ny teori kring varför likartade länder handlade med varandra.
Denna beskriver varför handel uppkommer mellan länder som är lika varandra med avseende
på teknologi och faktortillgångar. Hur kan man förklara uppkomsten av denna typ av handel?
Ange de förutsättningar som måste gälla på såväl produktions- som konsumtionssidan för att
inombranschhandel ska uppstå.
b) Beskriv hur företagens val i termer av att använda sig av utlokalisering av produktion
utomlands till ett annat företag eller att bygga upp egen produktionsverksamhet inom
företaget i utlandet kan se ut. Hur kan dessa val skilja sig åt mellan enkel varuproduktion och
produktion av högteknologiska varor?

