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INLÄMNINGSTID DISKUTERAS PÅ
LEKTIONEN DEN 30 SEPTEMBER
1. Priset på ett lyxhotell i Miami är
5.000 kronor per natt. Sven har
tänkt åka dit och bo fem nätter.
Om Sverige devalverar valutan
med 20 %, hur många nätter har
Sven råd att bo i Miami då?
2. Vad betyder NIC-land? Ge ett exempel på ett NIC-land.

fekter av att ha en rörlig växelkurs.

10.Du ska svara på två av de nedan-

6. Den brittiske nationalekonomen
David Ricardo har utvecklat en
teori om de komparativa fördelarna som ett incitament för handel . Redogör för vad denna teori
innebär.

a. Mellan rika industriländer och
fattiga U-länder finns stora skillnader. Diskutera i vilken utsträckning internationell handel
har bidragit till denna skillnad.

PRODUKT

! påse
Riesen

ARBETSKRAFTS-ÅTGÅNG
Land lila

Land gul

12 h

8h

3. En devalvering har liknats vid att
1 säck ris 10 h
9h
kissa i byxan för att hålla värmen. Redogör för vad som gör en
devalvering dålig på lång sikt.
7. Markera från tabellen ovan vad
land Gul och land Lila bör tillver4. Förklara översiktligt hur det syka, enligt Ricardos teori
stem för att organisera frihandeln som brukar kallas Bretton
8. Antag att Sverige har en fast
Woods-systemet fungerade. [unväxelkurs. Under sommaren börgefärlig svarslängd: 2-5 meningjar så svenska företag investera i
ar]
franska obligationer. För att behålla valutans värde kommer

5. Under större delen av föregående
sekel har Sverige haft en fast
växelkurs. I snart tio år har vi
dock haft en rörlig växelkurs.
Redogör för två fördelaktiga ef-

riksbanken att höja, eller sänka,
räntan? Motivera ditt svar!
9. Varför har länder tullar?

stående fyra frågorna

b. De flesta länder i Latinamerika
har under lång tid tillämpat en
politik som brukar kallas importsubstitution. Denna politik innebär att man sätter upp höga tullmurar för att skydda den inhemska industrin. I Asiens nya
snabbväxande ekonomier har
man istället valt att försöka exportera varor och har successivt
infört frihandel på alltfler varor.
Diskutera fördelar och nackdelar
med de kontinenternas olika
handelspolitik.
c. Under senare år har några länder
lyft sig ur fattigdomen och närmat sig de rika länderna i välstånd. Diskutera orsakerna till

fattigdom och de vägar till ökat
välstånd som finns.
d. Diskutera argument för och emot
ett fullt svenskt medlemskap i
EMU.

