Hemtenta
NATIONALEKONOMI
1. För att kunna producera en vara eller tjänst krävs vissa saker. Vilka är dessa produktionsfaktorer?
2. Förklara vad multiplikatoreffekten är.
3. Du ska starta två företag. Ett företag som säljer varma mackor utanför Tetra Pak på lunchen. Ett annat företag som ska
tillverka städrobotar. Städrobotarna kan också läsa godnattsagor för barn. Vilken företagsform väljer du för de båda
företagen? Varför?
1.Vad kännetecknar den sovjetiska vägen till planekonomi?
4. Den sovjetiska planekonomin hade betydande framgångar mätt som ekonomisk tillväxt under 30-talet och 50-talet. Varför
fortsatte inte dessa framgångar, och rentav förbyttes i stagnation på 80-talet?
5. Markera om följande saker utgör en fast eller rörlig kostnad i en biograf. [markera med F eller R]
Filmduk
Biljettrullar
Stolar
Elektricitet
6. En vanlig uppfattning är att liberalism och marknadsekonomi hör ihop. Kan vi förvänta oss ett liberalt, demokratiskt Kina inom
en snar framtid? Går det att föreställa sig ett demokratiskt land med planekonomi?
7. När vi skulle ha filmkväll sade Tora att hon skulle köpa russin för att mysa lite. Jag rynkade lite på näsan. Jag ville såklart ha
en substitutvara. Som vad?
8. Den f.d. finansministern, och f.d ordföranden i riksbankens styrelse, Kjell-Olof Feldt, gav på 90-talet ut sina memoirer. I hans
memoirer ”Alla Dessa Dagar” finns en berömd samhällskunskapslärare med på bild. Vad har han i handen?
Ett tombolahjul
Ett svärd
En pruttkudde
En kaninballong
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9. Ge exempel på en vara med låg priskänslighet. [motivera ditt svar]
10. På väg till skolan passerar jag butiken Hemmakväll, urban DeStress - ett spa, en spelbutik för brädspel, en bio med 10
salonger , flera restauranger med mera. För 15 år sedan när jag började jobba på Katte fanns av ovanstående nästan bara
bion men då hade den bara en salong. Det fanns då också tre livsmedelsbutiker, en affär för hushållsmaskiner, flera banker
med mera. På vilket sätt kan Maslows behovstrappa hjälpa mig att förstå vad det är som har hänt.
11.I landet Kalasistan/Kalasiland ökar BNP med 10 % och invånarnas inkomster stiger med lika mycket. Vid årets slut hörs jubel
från restaurangbranschen. I potatisodlarnas riksförbund är det samma dystra tongångar som förra året. Hur kommer det sig
att för försäljarna av vissa varor ledde BNP-ökningen till jubelsång och hos försäljarna av andra varor ledde BNP-ökningen till
klagosång? [Det räcker med ett ord för rätt svar – men rätt ord]
12.Förklara med hjälp av ett utbuds- och efterfrågediagram vad som händer om en vara prissätts under jämviktspriset till
exempel som hyresbostäder.
13.I dagarna har oppositionen presenterat sitt budgetförslag, och regeringen har ju också lagt en budget. Välj antingen
regeringen eller oppositionen. Förklara med hjälp av det ekonomiska kretsloppet hur de har tänkt förbättra Sveriges ekonomi.
[detta svar kan bli oändligt långt, men du får bara skriva max en halv sida text utöver eventuella bilder]
14.Jag har aldrig förr gjort en hemtenta på detta avsnitt. Du får därför gärna ge mig råd om utformningen av denna hemtenta.
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