Ujian Tengah Semester Genap
Tahun Akademik 2015-2016
MK Ekonomi Perdagangan Internasional (ECEU603202)
Pengajar: Maddaremmeng A Panennungi/Mari E Pangestu
Closed Books/Notes

Jawablas semua soal di bawah ini!
1.Jelaskan apa yang dimaksud konsep/teori di bawah ini yang ada kaitannya dengan perdagangan
internasional (20%)
a. Linder Hypothesis
b. Life Cycle Product
c. Intra Industry Trade
d. Theory of the second best (terkait adanya distorsi)
e. Pro-competitive gains from trade

2. Diketahui ada dua Negara yaitu “Kami” dan “Kalian”. Keduanya memproduksi barang “Sandang”
dan “Papan” dengan faktor produksi “Kapital” dan “Labor”. Intinya kedua Negara memiliki kondisi
yang menjamin “tidak memungkinkan adanya perdagangan” yaitu (30%):
1.Fungsi Produksi yang identik bagi Negara Kami dan Kalian
2.Kedua Negara memiliki relative endowment yang sama
3.Kondisis produksi di kedua Negara bersifat Constant Returns to Scale
4. Kedua Negara memiliki selera yang identik dan homogen
5. Tidak adanya distorsi (misalnya pajak, subsidi, imperfect competition, dan sebagainya)
Rubahlah asumsi 1 atau asumsi 2 dan kemudian dari perubahan asumsi yang saudara pilih, dan
jawablah pertanyaan di bawah ini. (Jika saudara memerlukan perubahan sedikit dari soal, misalnya
perubahan pada faktor produksi silakan dilakukan):
(i)
(ii)
(iii)

Perubahan tersebut akan memungkinkan terjadinya perdagangan (causes of trade)
Tunjukkan bagaimana pola perdagangan yang terjadi (patterns of trade)
Tunjukkan keuntungan perdagangan yang didapatkan (gains from trade).

Petunjuk: tunjukkan dengan kurva/persamaan matematika lalu disertai dengan kata-kata

3. Berikut ini adalah kondisi Imperfect Competition yang ada di dalam negeri, tunjukkan adanya ProCompetitive gains from trade dari perekonomian yang memproduksi barang A dan B (25%):
a. Misalkan Monopolis memproduksi barang A pada saat autarki dimana negara tersebut adalah
small open economy. Tunjukkan pro-competitive gains from trade yang terjadi dengan adanya
integrasi ekonomi!
b. Misalkan ada dua negara (P dan Q) yang identk dan masing-masing ada Monopolis di produksi
barang A saat autarki di domestiknya. Tunjukkan apa yang terjadi kalau kedua negara berdagangan!

4. Jelaskan dampak dari adanya perdagangan dengan kondisi yang dijelaskan dalam artikel berikut
(25%)
(1) Dalam kondisi monopolistic competition dan adanya economies of scale, Krugman
menjelaskan bahwa integrasi ekonomi memberikan dampak keuntungan bagi perekonomian
(dalam Paul R, 1979, Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade,
Journal of International Economics (November), 9: 469-479). Jelaskan bagaimana dampak
perdagangan dalam kondisi monopolistic dan imperfect competition!
(2) Bahwa perusahaan merupakan perlaku utama dalam perdagangan internasional.
Perdagangan memperikan implikasi yang serius bagi kondisi perusahaan (dalam Melitz, Marc
J., and Daniel Trefler. 2012. "Gains from Trade When Firms Matter." Journal of Economic
Perspectives, 26(2): 91-118). Jelaskan bagaimana dampak perdagangan pada perusahaan!

