Tentamen i Nationalekonomi A
Delkurs 2: Globalisering, 7,5 hp
Datum: 2015-08-18

Ansvariga lärare: Patrik Karpaty
Johan Karlsson

Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare
Maximal poängsumma: 26
För betyget G krävs: 13
För VG krävs: 19,5
Antal frågor: 11
Skriv KOD på samtliga inlämnade blad och glöm inte att lämna in svar på
flervalsfrågorna!
Frågorna 1-8 är flervalsfrågor, där du inte behöver redogöra för dina lösningar, utan endast
ska ange ett svarsalternativ. Använd svarsformuläret längst bak i ”tentan” för de frågorna!
På frågorna 9-10 ska du redovisa eventuella beräkningar samt motivera dina svar för att få
poäng. Om du använder figurer glöm inte att ange vad axlarna och kurvorna visar. Om
beräkningar/figurer och motivation saknas utgår poängen även om rätt svar är angivet!
Fråga 11 utgörs av två artiklar där båda skall analyseras!

Fråga 1

(1 poäng)

Beakta följande data i tabellen nedan som anger produktivitet för två varor i två olika länder,
dvs. antal enheter producerade per arbetsdag.
Land Datorer Vetesäckar
A
10
50
B
15
30
Enligt tabellen ovan så har Land A en absolut fördel i produktionen av:
a) datorer.
b) vete.
c) både datorer och vete.
d) vare sig datorer eller vete.
Fråga 2

(1 poäng)

Enligt tabellen ovan så har Land B en komparativ fördel i produktionen av:
a) datorer.
b) vete.
c) både datorer och vete.
d) vare sig datorer eller vete.
Fråga 3

(1 poäng)

Betrakta bilden som visar handelsmönster mellan USA och Europa. Antag att handel lett till
fullständig prisutjämning mellan länderna. P utgör relativpriset Pmat/Pkläder som råder vid
internationell handel.
Kläder
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Vilket påstående är korrekt?
a) Då Europa konsumerar i punkt H’ exporteras mat till USA och kläder importeras.
b) USA har komparativa fördelar i produktion av kläder.
c) Då Europa konsumerar i punkt K’ kommer kläder exporteras till USA och mat
importeras.
d) Handel uppstår därför att preferenser skiljer sig åt mellan Europa och USA.

Fråga 4

(1 poäng)

Om land A har relativt gott om arbetskraft och land B har relativt gott om kapital, så kommer
handel mellan A och B innebära att lönerna tenderar att _____ i land A och _____ i land B.
a) falla; falla
b) stiga; stiga
c) falla; stiga
d) stiga; falla
Fråga&5&

(1&poäng)&

Beakta&figuren&nedan&som&beskriver&marknaden&för&bananer&för&ett&land&som&importerar&denna&
vara.&Världsmarknadspriset&för&bananer&uppgår&till&23&kronor&per&kilo&om&det&inte&förekommer&
några&handelshinder.&
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Anta& att& landet& inför& en& tull& på& 5& kronor& per& kilo.& Vilket& av& följande& svarsalternativ& är& korrekt&
efter&införandet&av&tullen?&
a) Om&importlandet&är&ett&litet&land&så&kommer&välfärdsnettot&att&uppgå&till&(+eEdEf),&vilket&
enligt&figuren&är&positivt.&
b) Om&importlandet&är&ett&stort&land&så&kommer&välfärdsnettot&att&uppgå&till&(+jEdEf),&vilket&
enligt&figuren&är&positivt.&
c) Om& importlandet& är& ett& stort& land& så& kommer& ytan& (b)& att& motsvara& en& ökning& av&
välfärden& för& importlandet& som& uppkommer& på& grund& av& ett& förändrat&
världsmarknadspris.&
d) Om& importlandet& är& ett& litet& land& så& kommer& välfärdsnettot& att& uppgå& till& (EdEf),& vilket&
enligt&figuren&är&negativt.&
Fråga&6&

(1&poäng)&

Terms&of&trade&för&ett&land&är&kvoten&mellan&________&och&________&
a) Volymen&av&exporten,&volymen&av&importen.&
b) Exportpriser,&importpriser.&
c) Landets&växelkurs,&omvärldens&växelkurs.&
d) Landets&alternativkostnad,&omvärldens&alternativkostnad.&

Fråga 7

(1 poäng)

Inombranschhandel kan förklaras med ...
a) Ricardos teori om komparativa fördelar.
b) Smiths teori om absoluta fördelar.
c) Heckscher-Ohlin (H-O) teorin.
d) Vernons produktcykelteori.
Fråga 8

(1 poäng)

Kvoter utgör ett större hot mot konkurrens eftersom:
a) kvoter tillåter import men till ett högre pris.
b) tullar är frivilliga men inte kvoter.
c) kvoter hindrar ytterligare import oavsett pris.
d) tariffer hindrar inte import men kvoter gör det.
&

På&följande&frågor&krävs&utförliga&svar&
&

Fråga 9
(4 poäng)
Antag att två länder producerar en homogen vara. Land A har dock lite högre
marginalkostnader än land B. Produktionen av varan innebär att lokala utsläpp uppstår i bägge
länder, dvs utsläppen är geografiskt avgränsade och påverkar endast miljön i respektive land.
a) Illustrera tänkbara handelsflöden mellan de bägge länderna om endast land B inför en
miljöskatt på produktionen.
b) vad menas med skenbara komparativa fördelar och vad kan sådana fördelar leda till på
lite sikt?
Fråga 10

(4 poäng)

a) Redogör för kompositions-, storleks- och inkomsteffekter på miljöutsläpp som visats
uppstå som en effekt av Uruguayrundan.
b) Illustrera i en figur hur ett sådant samband skulle kunna se ut och ange i figuren (den
s.k. Kuznetskurvan) var man kan förvänta sig att höginkomst- respektive
låginkomstländer befinner sig.
Fråga 11

(10 poäng)

Analysera de två artiklarna nedan. Använd grafer där så är möjligt och motivera svaren. Kom
ihåg att märka upp axlar och kurvor!
a) Definiera problemet/frågeställning i vardera artikeln utifrån kursinnehåll.
b) Bestäm er för en lämplig modell utifrån kursen.
c) Koppla modellen till artikeln.
d) Gör sedan relevanta antaganden.
e) Rucka på antaganden om det behövs.
f) Analysera kort artikeln med modellen du valt.
g) Avsluta med en kort summering och fundera kort på svagheter i den teoretiska
modellen och vilket resultat du skulle kunnat få om du ändrar på ett eller flera
antaganden.
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AUSTRALIEN OCH KINA SKRIVER UNDER HANDELSAVTAL

Australien och Kina har på onsdagen undertecknat ett viktigt
handelsavtal efter samtal under ett decennium. Avtalet väntas ge
fart åt tillväxten och sysselsättningen genom att avskaﬀa tullar inom
en rad sektorer, skriver AFP.
"Ledarna för våra två länder har fäst stor vikt vid undertecknandet
av detta dokument. Det är en milstolpe i de bilaterala
förbindelserna", kommenterar Kinas handelsminister Gao
Hucheng.Australiens premiärminister Tony Abbott kallade samtidigt
avtalet för "en betydelsefull och historisk dag för våra två länder".
Kina är Australiens största handelspartner och värden på 123
miljarder dollar flödar fram och tillbaka mellan de två länderna varje
år. Enligt det nya avtalet kommer över 85 procent av varorna från
Australien kunna skickas till Kina utan några tullar och siﬀran ska
stiga till 95 procent under de kommande åren.Australien har tidigare
tecknat liknande avtal med både Japan och Sydkorea.
FinWire Social Media

http://www.di.se/artiklar/2015/6/17/australien-och-kina-skriver-under-handelsavtal/?print=&timestamp=1434844800270
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Dags att se migration som en positiv kraft
Under våren är Migrationsverket ut på turné i Sverige och nu har turen kommit till Göteborg. Syftet är
att öka kunskapen om Migrationsverkets uppdrag och migrationen till Sverige. Vi tror att det är viktigt
med öppenhet och insyn i en verksamhet som ofta står i fokus för den allmänna debatten, skriver
generaldirektör Dan Eliasson.

Vi möter inte sällan rädsla och oro för att migrationen ska vara en börda för Sverige eller
den egna orten. Det leder ibland till njugghet och misstänksamhet i mötet med dem som
söker sig hit. Alltför få ser att den drivkraft som får människor att bryta upp från sina
hemländer är en stor tillgång som det gäller att ta tillvara.
Varje år söker omkring 150 000 personer tillstånd för arbete, studier eller bosättning i
Sverige. Antalet asylsökande ligger mellan 25 000 och 30 000 om året.
Migration är en positiv kraft
På Migrationsverket har vi förnyat våra strategier för att kunna möta de krav som en ökad
rörlighet för med sig. Vår utgångspunkt är att migrationen är en positiv kraft som det gäller
att dra nytta av i en allt mer globaliserad värld. Vi kan bidra till det genom att stå för en
effektiv och god hantering av ansökningarna från människor som av olika skäl vill komma
till Sverige.
Vi, som ofta är den första kontakten med Sverige, ska stå för en välkomnande attityd. Alla
som uppfyller villkoren ska snabbt och enkelt få sin ansökan beviljad efter en korrekt och
omsorgsfull prövning i enlighet med gällande rätt.
Under turnén berättar vi om vårt omfattande och systematiska utvecklingsarbete för att skapa
ökad öppenhet, tillgänglighet och service. Det sker bland annat genom ett ökat inslag av etjänster. Vi inför också nya arbetssätt som kortar väntetiderna. Vid slutet av året räknar vi till
exempel med att alla som då söker asyl ska kunna få besked inom tre månader. Det är en
remarkabel förbättring jämfört med tidigare.
Vill ha en saklig och allsidig diskussion
Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna med den ökade rörligheten mellan länder.
Rätt hanterad gör migrationen inte bara vårt land starkare och mer konkurrenskraftigt utan får
också ursprungsländer att växa. Den erbjuder också enskilda individer möjlighet att utvecklas
och förverkliga livsprojekt.
Naturligtvis finns det också avigsidor. Utmaningen är att ta tillvara migrationens positiva
kraft och samtidigt motverka dess negativa effekter. Jag hoppas och tror att alla som är
berörda av frågan är beredda att anta den utmaningen. Genom att öppna Migrationsverkets
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.358527-dags-att-se-migration-som-en-positiv-kraft?m=print
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dörrar hoppas vi bidra till en saklig och allsidig diskussion om hur Sverige kan ta tillvara
migrationens positiva kraft.
Dan Eliasson
generaldirektör
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