
 

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 

 
 

 Copyright © Forfatterne og Nyt fra samfundsvidenskaberne 

 

6.1 

Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 

 

6.2 

Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske 

bestræbelser for at forbedre virksomhedernes konkurrence i et givet land, samt redegør for forskelle og 

ligheder imellem disse politikker. 

 

6.3 

Forklar, hvilke poster på betalingsbalancen og kapitalbalancen (jf. figur 6.2 i bogen), der påvirkes af 

følgende transaktioner: 

 

 Et dansk trykkeri køber en trykmaskine i Tyskland for 2 mio. kr. Leverandøren giver tre 

måneders kredit på hele beløbet 

 I dag. 

 Om tre måneder. 

 Et dansk rederi køber sig ind i en containerterminal i Nigeria for 600 mio. kr. Pengene betales 

kontant til sælger, som bor i London. 

 Nationalbanken tager et treårigt lån hos ECB på 300 mio. euro (kurs 1 euro = 7,46 danske 

kroner). 

 ATP køber for 100 mio. kr. amerikanske aktier på børsen i New York. Aktierne betales kontant. 

 

6.4 

Tabel 6.1 viser, hvordan verdenshandelens fordeling mellem de vigtigste aktører har ændret sig. 

 

 Hvilken udvikling i samhandelen er tallene udtryk for? 

 Hvilke faktorer har henholdsvis fremmet og hæmmet denne udvikling – måske især i de senere 

år? 

 Hvilken rolle har WTO/GATT spillet i ovennævnte sammenhæng? 

 

6.5 

Følgende faktorer påvirker danske virksomheders konkurrenceevne og afsætningsmuligheder. 

Kommentér kort, i hvilket omfang de er styret fra udlandet, fra Danmark eller begge dele. 

 

 Råvarepriser 

 Det danske renteniveau 

 Lønniveauet 

 Efterspørgslen i udlandet 

 Kursen på den danske krone 

 

6.6 

Nævn tre eksempler på lande, som har absolutte fordele over for andre lande på specifikke produkter. 

 

 

6.7 

Forklar, hvorfor international handel tenderer mod at udjævne forskellene mellem priserne på 

produktionsfaktorerne imellem landene. 



 

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 

 
 

 Copyright © Forfatterne og Nyt fra samfundsvidenskaberne 

 

 

6.8 

Smiths og Ricardos teorier om gevinsterne ved frihandel har i dag vundet almen anerkendelse. Hvorfor 

forsøger mange lande alligevel at lægge begrænsninger på den frie varehandel? 

 

6.9 

Vurdér følgende udsagn: ”Et land, hvis befolkning sulter, burde ikke producere diamanter og 

champagne til eksport, men burde i stedet producere flere fødevarer.” 

  

6.10 

Hvorfor er arbejdskraften forholdsvis immobil internationalt set? 

 

6.11 

Giv eksempler på barrierer, der begrænser de internationale investeringer (FDIs): 

 

 Lovgivningsmæssigt 

 Samfundsøkonomisk 

 Virksomhedsøkonomisk 

 Psykologisk  

 

6.12 

Nedenstående tabel viser arbejdsproduktiviteten for to varer i to lande. 

 

Produktion pr. mand pr. dag 

 Ris antal kg Sko antal par 

Land A 10 1000 

Land B 15 1200 

 

a) Beregn, hvilket land der har en komparativ fordel i risdyrkning, og hvilket land der har i 

skoproduktion. 

b) Beregn da den daglige produktion af begge varer i de to lande, idet det antages, at 

arbejdsstyrken i begge lande er på 1000 mand, hvoraf 500 laver sko og 500 dyrker ris. 

c) Det antages, at handelen mellem landene nu bliver givet fri, således at det land, der har en 

komparativ fordel i risdyrkning, specialiserer sig 100 % heri, mens det andet land, der har en 

komparativ fordel i skoproduktion, producerer netop så mange sko, at de to landes samlede 

skoproduktion fra spørgsmål b fastholdes, mens resten af ressourcerne bruges til risdyrkning. 

Beregn produktionen af ris og sko under disse forudsætninger.  

 

Du kan bruge nedenstående skema til dine beregninger i spørgsmål b og c. 

 

 Produktion FØR handel åbnes Produktion EFTER handel åbnes 

 Ris antal kg Sko antal par Ris antal kg Sko antal par 

Land A     

Land B     

Samlet 

produktion 
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6.13 

Danmark står i de kommende år over for et demografisk problem, idet antallet af personer i den 

erhvervsaktive aldersgruppe vil falde i forhold til de ikke-erhvervsaktive (børn, unge og ældre). 

Samtidig mangler erhvervslivet allerede arbejdskraft inden for en række af de erhvervsfaglige og 

højtuddannede professioner. Desuden mener nogle danskere, at indvandringen kan true 

sammenhængskraften i den danske befolkning, idet en del af indvandrerne ikke tilhører samme 

kulturkreds som de etniske danskere. 

 

Man har ofte diskuteret, hvorvidt vandring af arbejdskraft mellem landene i f.eks. EU medfører et tab 

af kompetencer (brain drain) eller en tilførsel af kompetencer (brain gain) til Danmark. 

 

 Vurdér med udgangspunkt i nedenstående bilag, hvorvidt vandringerne (ind og ud af 

Danmark) alt andet lige vil medvirke til at løse det demografiske problem. 

 Vurdér med udgangspunkt i nedenstående bilag, hvorvidt vandringerne (ind og ud af 

Danmark) alt andet lige vil medvirke til at løse det uddannelsesmæssige problem. 

 I figurerne ses udelukkende på den erhvervsmæssigt aktive indvandring. Kan man ud fra figur 

6 afgøre, om sammenhængskraften er truet? 

 Vurdér ud fra bilagene, om der er tale om et brain drain eller et brain gain. 
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Kilde: Brain Drain eller Brain Gain? DEA 2016. 

 

 
Kilde: DEA, Brain drain or brain gain. 
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6.14 

På baggrund af nedenstående resumé og figur fra Tænketanken Europa bedes du besvare følgende 

spørgsmål: 

 

 Hvorfor har globaliseringen bidraget til at øge velstandsniveauet i EU? 

 Hvorfor er protektionistiske holdninger for øjeblikket på vej frem til trods for de økonomiske 

fordele, som globaliseringen har medført? 

 Hvorfor skaber USA’s kursskifte på handelsområdet øgede muligheder for EU? 

 Hvorfor ser danskerne generelt mere positivt på globaliseringen end befolkningerne i det 

øvrige EU?  
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Kilde: EU som handelsstormagt kan skaffe global gevinst, Tænketanken Europa, Notat 29/5-2017 

 

 

6.15 

Den amerikanske præsident Donald Trump har lovet sine vælgere at genskabe job i mineindustrien og 

i den arbejdskraftsintensive industriproduktion. 

 

Med udgangspunkt i nedenstående graf bedes du analysere: 

 

 Hvorfor har erhvervsstrukturen ændret sig i de udviklede lande og i mellem- og 

højindkomstlandene? 

 Er det realistisk at vende udviklingen, så de rige lande får genskabt arbejdspladser og 

produktion i mine- og industrifagene? 
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Kilde: The Economist, 14/1-2017. 

 


