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Oppgave 1 

Gjør rede for hva som ligger i begrepet frihandel (free trade). Hvilke argumenter er vanlige 
for avvik fra frihandel? Gi eksempler på barrierer mot fri internasjonal handel og diskuter 
hvordan finanskrisen kan føre til økt grad av proteksjonisme.  
 
 

Oppgave 2 

Med utgangspunkt i en mulig internasjonal ekspansjon av en bedrift, grei ut om ett (og kun 
ett) av følgende områder:  

• Etikk og sosialt ansvar  
• Kultur 
• Valuta, regnskap og skatt 

Gi eksempler på bedrifter som har lykkes og / eller hatt utfordringer innen området du har 
valgt.  
 
 

Oppgave 3 

Forklar hvilke fortrinn internasjonale selskap kan nyte godt av (som ikke er tilgjengelige for 
nasjonale selskap?). Gi eksempler på selskap som har lykkes i å utnytte disse fordelene. 

BOKMÅL:  



 
 
 
 

 
 
 

Oppgåve 1 

Gjer greie for kva som ligg i omgrepet frihandel (free trade). Kva argument er vanlege for 
avvik frå frihandel? Gje døme på barrierar mot fri internasjonal handel og diskuter korleis 
finanskrisen kan auke graden av proteksjonisme.  
 

Oppgåve 2 

Med utgangspunkt i ein mogleg internasjonal ekspansjon av ei bedrift, grei ut om eitt (og 
berre eitt) av følgjande område:  

o Etikk og sosialt ansvar  
o Kultur 
o Valuta, rekneskap og skatt 

Gje døme på bedrifter som har lykkast og/eller hatt utfordringar innan området du har valt.  
 
 

Oppgåve 3 

Forklar kva fortrinn internasjonale selskap kan dra nytte av (som ikkje er tilgjengeleg for 
nasjonale selskap). Gje døme på selskap som har lykkast i å dra nytte av desse fortrinna.  

NYNORSK: 



 
 
 
 
 

 
 
 

Question 1 

Discuss what the term “free trade” means. What arguments are commonly used for deviations 
from free trade? Give examples of barriers to free International trade and discuss how the 
financial downturn could enforce protectionism.  
 

Question 2 

Based on a potential international expansion of a firm, discuss one (and only one) of the 
following subjects:  

• Ethics and Social responsibility  
• Culture 
• Currency, accounting and taxation 

If possible, give examples of companies that have had success and/or difficulties within the 
topic you have chosen.  
 

Question 3 

Explain what advantages international companies can exploit (that are not available for 
domestic companies). Give examples of companies that have succeeded because of these 
competitive advantages. 
 

 

ENGLISH:  


