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1. Indledning  

1.1 Baggrund for handelskrigen1  

Generelt ses der en tendens til, at der sker en øget protektionisme, og at verdenen bliver mere og 

mere lukket. Denne øget protektionisme har bl.a. været medvirkende til handelskrigen mellem USA 

og Kina. Dette ses ved en flad eksport/BNP samt at det globale kapitalflow og de direkte 

udenlandske investeringer er faldende. Endvidere ses der en tendens til at der stilles restriktioner og 

krav til de direkte udenlandske investeringer samt til de sociale, arbejds- og miljøstandarder.  

 

Denne tendens ses på baggrund af finanskrisen, som har vist et farligt indbyrdes 

afhængighedsforhold mellem nationerne og bankerne. Dette på baggrund af, at nationerne skulle 

redde bankerne, som havde lånt penge til debitorlande til en global lav rente. Da debitorlandene 

ikke kan tilbagebetale lånet, har bankerne derfor ikke tjent på at låne penge ud til landene. Dermed 

har den finansielle krise været med til at afføde restriktioner og reguleringer på kapitalflow i mange 

lande, hvilket gøres i et forsøg på at kontrollere globaliseringen. Dog kan der stilles spørgsmålstegn 

til, om regeringen reelt kan kontrollere globaliseringen ved eksempelvis at regulere kapitalen. 

 

Alt dette fører til en øget protektionisme, hvilket ses af handelskrigen mellem USA og Kina, hvor 

Trump ønsker at rykke produktionen tilbage til USA, samt sætte restriktioner på mængden af 

importvarer fra Kina. Denne øgede protektionisme kan endvidere opstå mere indirekte ved 

eksempelvis favorable eksportkrediter, subsidier mm. Dette ses ved tvungne teknologioverførsler, 

problemer i forhold til ophavsrettigheder, tvungne joint ventures samt gennem 

sikkerhedsbekymringer i forhold til data. Dette udgør en af baggrundene for handelskrigen, da USA 

mener, at Kina ulovligt kopirer USA’s teknologi og bryder ophavsrettighederne, samt USA er 

bange for deres datasikkerhed. 

 

Derudover forlanger USA og EU, at vækstøkonomier, såsom Kina, skal gå på kompromis i 

forhandlinger om samhandel, hvilket gør forhandlingerne sværere, da der opstår en regionalisering, 

Denne regionalisering kan potentielt skade globaliseringen bl.a. ved, at USA og EU kræver sociale-, 

miljø- og arbejdsstandarder, hvilket vækstmarkederne har svært ved at leve op til, da de ikke er lige 

 
1 PP, Gated Globe, Slide. 1-8 
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så udviklede som USA eller EU. Dette er også med til at øge protektionismen og mindske 

globaliseringen. 

 

1.2 Problemidentifikation 

For at opnå en bredere forståelse for handelskrigen, er det vigtigt at undersøge årsagerne til denne 

for at finde frem til selve problemet. Her spiller forskellige parametre ind såsom den eksterne 

handelsbalance, produktivitet, ressourcebehandling, sårbarhed og den nye handelsstruktur. 

 
1.2.1 Ekstern handelsbalance/handelsunderskud 

Ud fra de to landes handelsbalancer i graf 1 ses det, at USA har et underskud på deres balance i 

2018 på ca. 3% af deres BNP, hvor Kina havde et overskud på ca. 1% af deres BNP. Derudover ses 

det af grafen, at Kina siden 2000 har haft overskud på deres balance, hvor USA har haft underskud i 

samme periode.  

 
Graf 1 – udvikling i USA og Kinas handelsbalance som % af BNP, 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.RSB.GNFS.ZS?locations=US-CN  

 

Ekstern balance på varer og services (% af BNP) – USA, Kina
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Knækket på den kinesiske handelskurve viser, at ubalancen har været større før 2016. Faktisk er 

forskellen mellem de to landes handelsbalancer blevet mindsket betydeligt fra 2008 og frem. Derfor 

ses der en udligning i de to landes handelsbalancer også før handelskrigens begyndelse i 2016. 

 

1.2.2 Produktivitet 

En anden væsentlig årsag til handelskrigen mellem USA og Kina er de to landes 

løn/produktivitetsrate. Disse beskriver arbejdsmarkedets produktivitet kontra lønningerne i et land. 

USA har en højere produktivitet end Kina. Til gengæld har Kina haft den fordel, at deres lønninger 

er væsentlig lavere end amerikanernes.  

Dermed kan Kina producere og sælge deres varer billigere, da deres marginale lønomkostninger er 

lavere end USA. Disse lavere marginale lønomkostninger giver kineserne en konkurrencefordel.  

 

I figur 1 nedenfor ses det, at udviklingen mellem de relative lønforskelle mellem de 2 lande er 

større end udviklingen i den relative produktivitet. 

 
Figur 1, BCG, s. 7 

 
Det ses af figuren, at der er sket en udligning i lønforskellen mellem USA og Kina. I 2000 var 

kinesernes lønninger væsentlig lavere end amerikanernes, men de stigende kinesiske lønninger gør, 

at lønforskellen i 2015 kun har en ratio på 2.3/1 sammenlignet med 4.6/1 i 2005. 

Der er samtidig sket en udligning i forhold til de to landes produktivitet, men denne udligning er 

ikke nær så stor som udligningen i lønforskellene.   
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1.2.3 Ressourcebeholdning 

De to landes relative ressourcebeholdninger har stor betydning for handelskrigen og dennes 

problematik.  

Nedenfor i tabel 1 ses et udsnit af forskellige varekategorier, som de to lande eksporterer samt 

hvilket faktorudrustning som anvendes til fabrikationen af varekategorierne. 

Kina – 
varekategorier, der 
eksporteres 

Faktorudrustning USA – varekategorier 
der eksporteres 

Faktorudrustning 

Low-tech Arbejdsintensiv  High-tech Kapitalintensiv 
Billige biler Arbejdsintensiv Dyre biler Kapitalintensiv 
Tøj Arbejdsintensiv landbrugsvare Land  
Stål Arbejdsintensiv Innovation Kapitalintensiv 

Tabel 12 – Kina og USA’s varekategorier holdt op med deres faktorudrustning 

 

Kinas primære faktorudrustning er arbejdskraft, hvilket ses af de varegrupper de producere. Dette 

betyder, at de varegrupper, som Kina eksporter, kræver en høj arbejdsintensitet, hvilket Kina har 

grundet deres store befolkning. Dette har gjort, at Kina står som en fabrikations-superpower og har 

gjort det siden 2015. Her har kinesiske fabrikker stået for mellem 60-90% af verdenens fabrikation. 

Dog består deres fabrikation primært af forurenende, energikrævende og low-tech produkter, hvor 

innovation, udvikling og teknologi er lav. Fokus er til gengæld på at få produceret så mange varer 

som muligt og så billigt som muligt. Dette giver en komparativ fordel i forhold til USA, da de kan 

eksportere deres arbejdsintensive varegrupper til USA.3  

 

Det, at Kinas faktorudrustning primært består af en relativ arbejdskraft, gør Kina afhængige af deres 

arbejdsstyrke, når de handler med omverden. Dette gør Kina udsat, da Kina kun har en 

faktorudrustning. Skulle Kina miste deres relative arbejdsstyrke, vil de miste deres 

konkurrencemæssige fordel, hvilket må forventes at have en negativ effekt på deres eksport. I 

værste tilfælde kan Kina ende med ikke at have flere handelspartnere. Dette sat på spidsen, men det 

gøres for at illustrere en af Kinas svagheder i forhold til handel.  

 

USA’s faktorudrustning består af kapital og land, hvilket USA har relativt meget af i forhold til 

Kina. Her eksporterer USA særligt varegrupper indenfor disse ressourcebeholdninger. Dermed 

 
2 Schism, kap. 8: Part like it’s 2025 
3 Schism, kap. 8: Part like it’s 2025 
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sikrer USA også risikospredning i forhold til eksport og samhandel, da de står stærkere i forhold til 

deres faktorudrustning og opnår en komparativ fordel. 

 

USA’s fordel er deres råvarer, innovation og avanceret teknologiudvikling, hvilket er en af Kinas 

svagheder. Dermed opstår der her en komparativ fordel, da USA eksporterer disse varer til Kina, 

hvilket Kina har behov for.  

 

Dog har USA outsourcet meget af deres fabrikation, hvilket har skabt mindre af den 

lavteknologiske fabrikation i USA. Dette har gjort USA sårbar i forhold til fabrikation og 

fabrikationsvirksomheder, som er blevet outsourcet. Dette har også indflydelse på handelskrigen, da 

Trump ønsker at få flere fabrikationsvirksomheder, og dermed en større arbejdsintensiv 

faktorudrustning, tilbage til USA, for at stille USA stærkere.  

 

Således har et lands relative ressourcebeholdning betydning for handelskrigen. Der er stor forskel 

mellem de to landes ressourcebeholdning, hvilket giver nogle strukturforskelle i de to lande.  

De to lande benytter hinandens komparative fordele ved, at Kina eksporterer arbejdsintensive 

varegrupper til USA, og USA eksporterer kapital og land til Kina. 

 

1.2.4 Sårbarhed 

Endnu et element som er årsag til handelskrigen er landenes sårbarhed i forhold til deres 

afhængighed af udenrigshandel. 

 

USA og EU har gennem de sidste år outsourcet mange af deres underleverandører til eksempelvis 

Kina grundet den billigere arbejdskraft. Dette leder til lavere marginale lønomkostninger, hvilket 

giver billigere produkter til forbrugerne. Outsourcingen må antages at være et forsøg på at 

konkurrere med de kinesisk importerede produkter. Dette bevirker nu, at USA og EU står til at have 

outsourcet store dele af deres fabrikationsbase, hvilket er kritisk og har gjort USA og EU sårbare. 

 

Derfor vælger Trump at ressource den billige arbejdsintensive arbejdskraft tilbage til USA. Det gør 

et land for sårbart, hvis de kun har high-tech virksomheder, da der også skal være 

fabrikationsvirksomheder i landet og der derfor ikke opstår ubalance i de produktive ressourcer. 

Derfor ønsker Trump at øge kapital ved at få fabrikker tilbage til USA, således ubalancen minskes. 
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Denne udligning var dog allerede ved at ske inden handelskrigens begyndelse, og der kan stilles 

spørgsmålstegn til, hvorfor Trump vælger at føre handelskrig på dette tidspunkt, når en udligning er 

på vej. 

 

Kinas sårbarhed består i, at de ikke har den overordnede magt og systemet til at blive en 

vækstøkonomi. Kinas store styrke består i deres arbejdsintensive faktorudrustning, men dette er 

ikke nok til at skabe vækst. Det kræver bl.a. kapital samt land, hvilket Kina ikke har nær så meget 

af sammenlignet med USA og EU. 

 

Dog har Kina haft intensiv vækst i deres BNP, men dette kommer med en pris, hvilket Kina skal 

være opmærksomme på. Kinas intensive vækst de sidste år har medvirket til en øget statsgæld.4 

Fortsætter Kina i denne stil, kan det få konsekvenser for landet fremadrettet, da statsgælden kan 

blive så stor, at Kina ikke kan komme ud af denne igen. Derfor skal Kina være opmærksom på 

dette. 

 

Et andet aspekt, som kan have betydning for Kinas vækst i BNP og dermed deres sårbarhed er at 

havne i ”mellem indkomstfælden.” Kinas vækst er bl.a. bygget på deres billige low-tech varer, som 

de eksporterer til lande som USA og EU, hvilket har skabt vækst i landet. Kinas sårbarhed ligger 

lige nu i, at de rent teknologisk har nået et skel i forhold til at tilegne sig teknologisk viden fra andre 

high-tech lande som USA.  

 

Kina skal derfor selv begynde at udvikle mere avanceret teknologi, hvilket kræver en fundamental 

ændring i regeringens rolle i landet. Regeringen skal træde tilbage og i stedet skal den private sektor 

udvikles. Dermed kan den private sektor opnå viden gennem innovation og ressourcerne til at 

konkurrere i de mere højteknologiske markeder. 5 Her skaber Kinas store stat og et-partis system en 

stor sårbarhed for landet, for følger de ikke med udviklingen, vil de blive fanget i denne mellem 

indkomstfælde, hvilket også er set i andre latinamerikanske og mellemøstlige lande. 

 

EU har alle årene fra 2000-2018 været langt mere afhængige af handel, hvor USA har en mere 

stabil udenrigshandel i % af BNP. Dette er et tegn på, at USA længe har været en økonomisk 

 
4 OECD, Economic Outlook, S. 104 
5 Schism, kap 8: Party like it’s 2025 
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stormagt, hvor handel ikke betyder nær så meget for den amerikanske økonomi som eksempelvis 

EU’s økonomi. EU består af mange forskellige lande, som sammen med resten af verdenen kan 

forsyne hinanden, hvor et land som USA eksempelvis er strategisk langt stærkere end både Kina og 

EU. Dette på trods af, at EU længe har været større end USA og Kina både økonomisk og 

handelsmæssigt. Dermed har både Kina, USA og EU hver deres sårbarheder i forhold til 

udenrigshandel, som har haft indflydelse på handelskrigen opstandelse og udvikling. 

 

1.2.5 Den nye arbejdsdeling 

Der har de seneste år været en tendens til, at lande vil have virksomheder og industrier tilbage til 

hjemlandet og tættere på kunderne. Dette kan ses som en afledt effekt af, at der gennem outsourcing 

er sket en opsplitning af værdikæden. 

 

Direkte udenlandske investeringer bestemmes ikke længere af toldsatser, men de indgår som en del 

af en værdikæde og en del af en produktionskæde. Det er helt afgørende i forhold til at få 

virksomheder og industrier tilbage til hjemlandet, da det gør det svært for USA og Kina at udvikle 

sig. Dette fordi, at der er sket en opsplitning af værdikæden, som har givet en ny handelsstruktur.  

 

Denne struktur består i, at dele af værdi- og produktionskæden flyttes til underleverandører fremfor 

at der indgås i direkte udenlandske investeringer ved at outsource industrier, hvilket skaber 

intrahandler. Ved opsplitning af værdikæden mister industrierne deres stordriftsfordele og dermed 

deres konkurrencemæssige fordel. Dette gør industrierne sårbare, da de ikke selv kan styre hele 

deres værdikæde. 

 

Dog giver opsplitningen af værdikæden virksomhederne mulighed for at specialisere sig indenfor 

en lille del af værdikæden. Dog er dette sårbart, og derfor ønsker flere virksomheder at flytte deres 

produktion tilbage til hjemlandet, så de kan samle deres værdikæder og dermed opnå og forbedre 

deres konkurrencemæssige fordele. 

 

USA står i en udfordring, da store dele af deres produktion i værdikæden er outsourcet til 

eksempelvis Kina. Dermed opnår de amerikanske industrier ikke samme konkurrencemæssige 

fordel, da den konkurrencemæssige fordel mere og mere tilknyttes værdikæden, og outsourcing af 

store dele af netop værdikæden har gjort USA sårbar. 
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Dermed ønsker USA at få deres fabrikation tilbage til hjemlandet. For at eksemplificere dette ses 

flere industrier vende tilbage til USA, herunder møbler, plastik og gummi samt elektronisk udstyr.6 

 

1.3 Problemformulering 

Denne opgave vil, med udgangspunkt i de ovennævnte årsager til handelskrigen, give en 

dybdegående analyse og vurdering af handelskrigen set ud fra verdensøkonomien. Der vil i opgaven 

både blive foretaget en omverdensanalyse, en markedsanalyse samt en konsekvensanalyse. Dette vil 

munde ud i en analyse af følgevirkningerne af handelskrigen, hvor forskellige strategiske vejes 

betydning for handelskrigen analyseres. Til sidst laves der en vurdering af handelskrigens 

konsekvenser for verdenshandlen ud fra de strategiske veje analyseret i tidligere analyser.  

Ud fra ovenstående udeledes nedenstående problemformulering og undersøgelsesspørgsmål: 

 

Hvilken betydning har handelskrigen for verdenshandlen og hvad er konsekvenserne heraf? 

• Hvilken betydning har USA, Kina og EU’s eksterne forhold for verdenshandlen? 

• Hvordan vurderes handelsmønsteret mellem USA, Kina og EU? 

• Hvilken betydning har følgevirkningerne af de valgte strategiske tiltag på handelskrigen mellem 

USA og Kina?  

• Hvilke konsekvenser har handelskrigen for verdenshandlens fremtid? 

 

1.4 Afgrænsning  

1) Opgaven afgrænses i det omfang, at det er landene USA og Kina, som vil blive brugt i opgaven. 

Her vil EU blive inddraget som resten af verdenen for at give et eksempel på tredjelandevirkningen 

i opgaven. 

 

2) Derudover afgrænses opgaven, da opgaven primært vil fokusere på handelssektoren, og hvordan 

denne påvirkes. Dermed udelades andre sektorer som eksempelvis den finansielle sektor inkl. 

banksektoren, hvilket vil give et helt andet syn på handelskrigen samt en helt anden type opgave. 

Dermed udelukkes poster i finanssektoren, og fokus vil være på handelsbalancen i stedet. 

 

 
6 PP 6, Slide 32 
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3) Derudover vil der i opgaven findes anvendelse af toldteori og handelsteori. Dog vil der ikke blive 

foretaget en teoretisk gennemgang af handels og toldteori, men en fortolkning af disse teoriers 

relevans i forhold til handelskrigen. Den anvendte toldteori og handelsteori vil relatere til 

handelskrigen, men går ikke dybere end det. Dermed afgrænses opgaven ved, at der ikke gives en 

teoretisk gennemgang af disse. 

 

4) Opgaven afgrænser sig til at fokusere på de strukturforskelle, der finder sted særligt i forbindelse 

med outsourcing af bl.a. underleverandører. Her vil fokus være på, at særligt USA ønsker at trække 

deres underleverandører og fabrikation tilbage til USA, da outsourcingen har stillet dem sårbare. 

 

5) Der afgrænses også fra en dybere analyse af de forskellige handelsorganisationer som WTO og 

regionale toldunioner og hvordan de påvirkes af de strukturforskelle som indenfor verdenshandlen. 

 

6) Coronakrisen og dennes betydning for handelskrigen og verdenshandlen afgrænses der for i 

opgaven. Dette fordi, at betydningen og omfanget af krisen ikke kendes endnu. 

Ovenstående afgrænsninger foretages for at sikre en så fokuseret og dybdegående opgave som 

muligt. 

 

2. Teorivalg 
I dette teorivalg vil handelskrigen blive behandlet ud fra et teoretisk synspunkt. Gennem de 

udvalgte teorier, Ricardo-modellen, Hekscher-Ohlin modellen, stordriftsfordele, outsourcing og 

toldteori, vil handelskrigen blive behandlet ud fra en teoretisk tilgang. Derudover behandles 

betydning af valgte teoriers anvendelse. Teorierne vil blive behandlet enkeltvis nedenfor: 

 

2.1. Gundlæggende produktivitetsbetragtning (The Ricardian model of trade) 

Der er grundlæggende 3 årsager til at lande indgår samhandel: forskel i produktivitet, forskel i 

viden og forskel i størrelse. Ricardo modellen viser forskellene på to landes produktivitet, og 

hvordan denne spiller ind på handlen mellem to lande.  

 
Når to lande indgår i samhandel, så vil de to lande producere og handle med den vare, hvor der ses 

en komparativ fordel. Dermed kan en høj produktivitet øge et lands profitabilitet gennem vækst og 

bedre levestandarder.  
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For at illustrere dette laves en simpel Ricardo model for USA og Kina, hvor landene vil vælge at 

producere den vare, hvor de har den laveste offeromkostning og dermed en komparativ fordel. Her 

skal det siges, at for, at et land kan producere en bestemt vare, må de opgive at producere andre 

varer, som skal produceres med den samme ressource.  

 

Nedenfor, i tabel 2 er illustreret de to landes offeromkostninger for hhv. majs og 

husholdningsmaskiner. For USA kræver det fire arbejdsressourcer at producere majs og fem 

arbejdsressourcer at producere en husholdningsmaskine. Kina skal bruge fem arbejdsressourcer for 

at producere majs og to arbejdsressourcer for at producere en husholdningsmaskine. 

 Majs Husholdningsmaskine Offeromkostninger for 

majs 

Komparativ 

fordel i majs 

USA 4 5 4/5 (0,8) Ja 

Kina 5 2 5/3 (1,666) Nej 

Tabel 2 – komparativ fordel i majs 

 

Dermed ses det af tabel 2, at USA har en komparativ fordel ved at handle med majs, og at Kina har 

en komparativ fordel ved at handle med en husholdningsmaskine. Dette skyldes, at USA’s har de 

laveste offeromkostninger ved produktion af majs, og Kina har de laveste offeromkostninger ved 

produktion af en husholdningsmaskine. 

 

Da Ricardo modellen bygger på, at et land opnår komparative fordele ved at have de laveste 

offeromkostninger, må det antages, at USA har en fordel grundet deres højre produktivitet. Her skal 

det nævnes, at selvom et land har den absolutte fordel, så opnår de ikke nødvendigvis komparative 

fordele af handel. Dette har betydning for Kina, da de må antages at have den absolutte fordel 

grundet deres lave lønninger og lave produktionsomkostninger, hvilket gør deres relative priser 

lavere end USA’s. Dog er de ikke lige så produktive som USA, hvilket kan give Kina en potentielt 

højere offeromkostning på deres produktivitet. Derfor bliver de relative priser afgørende for Kinas 

samhandel med USA og resten af verdenen, da det er dette, som giver dem en komparativ fordel. 

 

Ved at to lande indgår i en handel opstår der således en komplet udligning i de relative faktorpriser 

på tværs af landende. Dette kaldes faktor-pris udligningen. Disse relative faktorpriser kommer til 
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udtryk i varepriser. Her vil det land med de laveste relative faktorpriser opnå varepriser, som er 

billigere end verdensprisen. Dermed er de relative faktorpriser med til at bestemme handlen mellem 

to lande. 

 

En afledt effekt ved handel er den gavn, som opnås gennem handel, da handel giver en stigning i 

forbrugsmulighederne som følge af at et givet land ved import, får et større udbud. Dette gør sig 

dog kun gældende såfremt efterspørgslen ikke bliver dækket af landets eget udbud. Dermed er 

Ricardo modellen en to-faktors model som består af land og arbejdskraft. Dermed er det de relative 

aflønninger, som er afgørende for teorien. 

 

Ovenstående er en generalisering, og der skal tages højde for, at der kan være forskel på forskellige 

varegrupper. Dog har produktivitet en stor indflydelse på handel imellem landene og dermed også 

på handelskrigen og dennes udvikling. 

 

Ses der på handelskrigen ud fra Ricardomodellen, vil nogle af konsekvenserne være, at det ikke er 

nok for et land at have den absolutte fordel, såsom lavere priser grundet lavere lønninger. Et land 

skal også have en komparativ fordel gennem lavere offeromkostninger såsom en højere 

produktivitetsrate. Er et lands produktivitet ikke høj, vil det øge det lands offeromkostninger og 

dermed mindske landets komparative fordele. Har et land ikke komparative fordele, vil der alt andet 

lige ikke blive handlet med det land, og dermed opnår landet ikke en øget profitabilitet gennem 

vækst og bedre levestandarder. 

 

Et lands priser og lønninger spiller også ind i forhold til at opnå komparative fordele, da de relative 

faktorpriser for en vare alt andet lige også har betydning for et lands handel. Har et land for høje 

lønninger og dermed for høje priser, kan det mindske deres komparative fordel, også selvom de har 

en højere produktion. Omvendt kan et land med en lav produktion miste deres komparative fordel 

grundet højere offeromkostninger, også selvom de har den absolutte fordel i forhold til de lavere 

priser grundet lavere lønninger. 

 

Her står Kina overfor en udfordring, da deres produktivitet er lavere end USA’s, hvorfor 

offeromkostningerne er højere. Til gengæld har de den absolutte fordel grundet deres lavere 

lønninger og relative faktorpriser. Omvendt er USA udfordret på deres højere relative faktorpriser, 
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men deres produktivitet er højere, hvilket giver dem lavere offeromkostninger og dermed en 

komparativ fordel. Igen er dette en generalisering og kan variere alt afhængig af varegruppe. 

 

2.2. Faktorudrustningens betydning for handel (Hekscher-Ohlin model) 

For at forstå et lands faktorudrustning kigges der på Hekscher-Ohlin teorem. Dette teorem 

beskriver, at et land vil eksportere de varer, som intensivt bruger landets rigelige faktorer og et land 

vil importere de varer, som intensivt bruger landets knappe faktor. 

Som tidligere beskrevet er Kinas rigelige faktor arbejdskraft, hvor USA’s rigelige faktor er kapital 

set ud fra teoremet. Dermed vil Kina eksportere arbejdssintensive varer og importere 

kapitalintensive varer og omvendt vil USA eksportere kapitalintensive varer og importere 

arbejdsintensive varer.  

I handelskrigssammenhæng er det vigtigt at analysere, hvor stærke forskellige landes rigelige 

faktorer er samt forstå den relative sammenhæng mellem produktivitet og pris.  

 

Det er vigtigt at se på, hvad der sker, når to lande handler med hinanden.  

Ifølge Hekscher-Ohlin vil der ved handel ske en priskonvergens mellem to landes priser. Denne 

priskonvergens sker på baggrund af udviklingen i de relative priser. Det er altså udviklingen i de 

relative priser, der bestemmer priskonvergensen og at priserne på de handlede varer udlignes. Dette 

skyldes, hvis der sker en prisstigning i en vares relative priser, vil det få prisen på den rigelige 

faktor til at stige samt få prisen på den knappe faktor til at falde.  

 

Her tages et eksempelvis med tøj og mad, hvilket illustreres i figur 2.

 
Figur 2, fra varepriser til valg af input, PP CH04, slide 10 
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Ud fra ovenstående figur ses det, at der sker en stigning i de relative priser på tøj fra (PC/PF)1 (PC 

er prisen på tøj. PF er prisen for mad) til (PC/PF)2. Dette vil give en stigning i både det relative løn-

kapitalforhold fra (w/r)1 (w værende løn og r værende kapital) til (w/r)2 samt en stigning i det 

relative land-arbejdsforhold for både tøj og mad (T værende land og L værende arbejde). Det 

relative land-arbejdsforhold vil stige fra (TC/LC)1 samt (TF/LF)1 til (TC/LC)2 samt (TF/LF)2. Her 

ses det, at uanset hvilket relativ løn-kapitalforhold, der er, så vil det relative land-arbejdsforhold ved 

produktionen af mad være større end ved produktionen af tøj. Derfor er produktionen af mad 

landeintensiv og produktionen af tøj er arbejdsintensiv.  

 

Nedenfor beskrives hvad en prisstigning på tøj relativt til en prisstigning på mad vil betyde for to 

lande. Her vil indkomsten for arbejderne stige relativt til indkomsten hos landejerne. Dette vil også 

få arbejdernes købekraft til at stige grundet den højere løn, og det vil få landejernes købekraft vil 

falde. Dette for begge varegrupper. Derudover vil den marginale produktion stige for begge varer 

på baggrund af en stigende relativ land-arbejdsforhold. 

 

Her eksporterer USA bl.a. fødevarer og high-tech til Kina, da landet er relativt rigt på både land og 

kapital. På baggrund af teorien og ovenstående eksempel, vil de amerikanske priser på 

landbrugsvarer falde ved en prisstigning på tøj. Omvendt vil de kinesiske priser stige ved en 

prisstigning på tøj, da Kina er relativt rigt på arbejdskraft, og produktionen af tøj er arbejdsintensiv. 

Kina ses her som et fabrikationsland, som fabrikerer mange arbejdsintensive varer og billigere end 

de kan blive fabrikeret t i USA. 

 

Omvendt sker der en priskonvergens ved handlen, som vil få de amerikanske priser på bl.a. 

landbrugsvarer til at falde og de kinesiske priser på bl.a. landbrug stige. Da lønningerne er højere i 

USA end i Kina, vil de amerikanske landmænd blive presset på deres løn, grundet de faldende 

priser.7 

 

Dermed sker det omvendte for Kina, end hvad der skete for USA ovenfor. Kinas priser vil med 

tiden stige, hvilket vil gøre kineserne rigere, skabe en stigende efterspørgsel og dermed skabe 

vækst. Dog når de et punkt, hvor priserne er konvergerede, og deres varer ikke længere vil være 

billigere end amerikanernes. Dermed kan de miste deres konkurrencemæssige fordel, hvis deres 

 
7 Schism, kap 3: Maximum Concenssions 
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hovedsagelige fordel er prisen og ikke produktiviteten eller produktkvaliteten. Dette er et 

udviklingspunkt for Kina for at øge deres produktivitet, hvis de fortsat skal bibeholde deres 

konkurrencemæssige fordel. Dermed opstår der en misforståelse i, at de lavere lønninger vil give en 

hårdere konkurrence. Dette er tilfældet på kort sigt, men på længere sigt vil denne fordel forsvinde 

grundet den konvergerede priser. Ydermere tages der ikke højde for transportomkostningerne 

forbundet med at producere i udlandet. Medtages disse omkostninger, vil den konkurrencemæssige 

fordel ved at have lavere priser blive mindsket, da priserne vil stige som følge af 

transportomkostninger. 

 

Et andet aspekt kan være, at medarbejderne i udlandet får lavere lønninger. Dette er til dels rigtigt 

på kort sigt, men på længere sigt vil lønningerne i bl.a. Kina stige og denne fordel mindskes som 

bevidst i Ricardo modellen. Lønstigningerne sker som en konsekvens af, at Kinas varer ved handel 

bliver dyrere, og dermed vil kineserne blive rigere. Dette grundet priskonvergens.  

 

For at opsummere, så kan Kina miste deres konkurrencemæssige fordel grundet den 

priskonvergens, som sker i forbindelse med handel, hvilket øger deres relative priser. Dette leder til 

en stigning i lønninger, og sker der ikke en tilsvarende stigning i produktiviteten sker der en 

forringelse af Kina løn/produktivitetsrate. 

Ses der på konsekvenserne ud fra faktorudrustningen betydning for handel, vil et land eksportere de 

varer, som produceres med landets rigelige ressourcer, og landet vil importere de varer, som 

produceres med landets knappe ressourcer.  

 

En stigning i de relative priser på en varegruppe, som bruger et lands rigelige faktor, vil betyde en 

stigning i produktionen af et lands rigelig faktor, dette kan bl.a. være arbejdskraft eller kapital. 

Dette leder til en eksport af denne varegruppe, da produktionen bliver højere end den domestiske 

efterspørgsel. Dermed vil de arbejdere, som arbejder indenfor de sektorer, som bruger et lands 

rigelige faktor, opleve fremgang og blive bedre stillede ved eksport af et lands rigelige faktorer.  

 

Samtidig vil de arbejdere, der arbejder indenfor de sektorer, som bruger et lands knappe ressourcer, 

være dårligere stillede, da landet nu vil importere disse varer for at frigive ressourcer til den 

stigende produktion indenfor de rigelige faktorer.  
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Når to lande indgår i handel, vil det endvidere betyde, at de relative priser vil konvergere, og 

dermed vil det ene lands varer blive billigere og det andet lands varer blive dyrere. Dette kan have 

betydning for landenes relative faktorpriser, da det ene lands relative faktorpriser vil stige, og det 

andet lands relative faktorpriser vil falde, hvilket igen vil påvirke de rigelige og knappe ressourcer. 

Ses der på USA og Kina, vil USA importere de varer, hvor deres rigelige faktor er arbejdskraft, da 

dette er USA’s knappe ressourcer, og de vil eksportere de varer, som bruger landets rigelige faktor 

såsom kapitaltunge varegrupper. 

 

Omvendt vil Kina importerer de varer, hvor deres rigelige faktor er kapital, da dette er Kinas 

knappe ressourcer, og de vil eksportere de varer, som bruger landets rigelige faktor, såsom 

arbejdstunge varegrupper. 

En konsekvens heraf vil være for de amerikanske landmænd, som oplever en nedgang i deres 

produktion, da landbrugsvarer rigelige ressourcer er arbejdskraft, og ved indgåelse af handel, vil de 

ejere af et lands knappe faktorer tabe ved handel. Dermed vil landmændene tabe, da de anvender 

USA’s knappe faktor i deres produktion. 

 

Omvendt vil Kina opleve, at de relative priser på deres varer stiger som følge af handel grundet en 

priskonvergens. Dette skyldes, at Kina alt andet lige vil blive rigere ved handel, hvilket vil få de 

kinesiske lønninger til at stige, og dermed give en stigning i de relative priser. Det vil dog også 

betyde en stigning i den arbejdsintensive produktion, som anvender Kinas rigelige faktor, 

arbejdskraft. 

 

2.3. Landes stordriftsfordele og deres betydning 

Et andet element som skal medtages i forståelsen af handelskrigen er fremkomsten af 

stordriftsfordele, som kan give en forklaring på både, hvorfor markedets størrelse har betydning, 

samt hvordan disse stordriftsfordele i forbindelse med handel har indflydelse på det internationale 

handelssamkvem. Her skal det nævnes, at der i dette afsnit vil blive taget udgangspunkt i de 

eksterne stordriftsfordele, som forholder sig til industriers størrelse fremfor de interne 

stordriftsfordele, som forholder sig på virksomhedsniveau. 

 

Stordriftsfordele opnås gennem monopolistisk konkurrence, da en virksomhed vil være den eneste 

på markedet, og dermed opnår stordriftsfordele gennem deres masseproduktion. Dette gør det svært 
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for mindre virksomheder at komme ind på markedet, hvilket skaber en uperfekt konkurrence. 

Dermed er ophævning af monopolistisk konkurrence en forudsætning for, at der kan opnås 

fuldkommen konkurrence. 

 

I forlængelse heraf, beskrives markedets størrelse, og hvorfor denne har betydning. Dette kan 

underbygges af EU og dennes sammensætning. Her går flere lande sammen i en fælles union og 

herigennem står landene økonomisk stærkere, end hvis landene stod enkeltvis. Ved at samle flere 

lande i et fælles EU opnås et større marked, som kan være med til at give en stærkere økonomisk 

position. 

 

Dette er med til at sørge for, at EU har en stærk position økonomisk, når der handles med lande 

såsom USA og Kina. Havde landene i EU handlet enkeltvis må det antages, at de økonomisk havde 

stået svagere end ved at indgå i EU-fællesskabet. Det konstateres derfor at der gennem et større 

marked og ved at indgå i et fællesskab, kan blive skabt stordriftsfordele. 

 

Et andet argument for, at markedsstørrelsen har betydning er, at markedet opnår en mere effektivt 

industriel struktur, hvor det er muligt at have færre, større og mere effektive virksomheder, som 

bliver mere konkurrencedygtige og opnår bedre konkurrencemæssige fordele. Her står særligt USA 

og Kina stærkt, da de to lande har en stor markedsstørrelse med mange monopolistiske koncerner. 

Her står EU ikke nær så stærkt, men dog står de enkelte EU-lande stærkere ved at indgå i EU-

fællesskabet, end hvis landene havde handlet enkeltvis med stormagter som USA og Kina.  

 

Dermed kan der her tales om monopolistiske stordriftsfordele i USA og Kina. Her vil der være tale 

om monopolistisk konkurrence, som også er kendt som uperfekt konkurrence. Uperfekt 

konkurrence betyder, at jo større en industris output er, jo lavere bliver prisen, hvor firmaer er 

villigere til at sælge deres varer. Dette skyldes, at jo større output et firma får jo mindre bliver deres 

gennemsnitlige omkostninger grundet stordriftsfordele. Dermed bliver det svært for mindre firmaer 

og industrier at konkurrere på et marked med monopolistisk konkurrence, da de grundet deres 

lavere produktion alt andet lige må have højere gennemsnitlige omkostninger. Dette gør det sværere 

for de mindre virksomheder at opnå stordriftsfordele grundet den uperfekte konkurrence. 
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Handlen påvirker stordriftsfordele, da denne er med til at øge markedsstørrelsen og dermed med til 

at øge stordriftsfordelene, som beskrevet ovenfor. Her er Kina et godt eksempel, hvilket ses af 

nedenstående figur 3.  

 

Her tages udgangspunkt i kinesisk producerede varer. Her har Kina en fremad faldende 

udbudskurve, hvilket betyder, at jo større outputtet bliver jo lavere bliver prisen, som firmaerne er 

villige til at sælge til. Dette giver uperfekt konkurrence og dermed en monopolistisk konkurrence. 

 

Grundet lavere priser og dermed en konkurrencemæssig fordel, vil den kinesiske industri udvide sig 

til det amerikanske marked, hvor det amerikanske marked overtages af det kinesiske marked. Dette 

vil fortsætte indtil Kina har overtaget produktionen af varerne. Dette gør sig gældende på baggrund 

af Kinas fremad faldende udbudskurve, som ved et øget output giver lavere priser, og jo mere Kina 

udvider, jo lavere bliver deres priser, hvilket giver dem en konkurrencemæssig fordel. 

Dette medvirker, at priserne vil blive lavere ved handel, end de var før handel – både i USA og 

Kina, hvilket også ses af figur 3 

  
Figur 3 – pris og produktion før og efter handel med Kina, PP 04, Slide 6+7 

 

I figur 3 står AC for de gennemsnitlige omkostninger, D står for efterspørgslen, P for pris og Q for 

mængde. Dermed ses det af figuren, at Kinas gennemsnitlige omkostninger (ACKina) vil falde jo 

større en mængde de producerer (Q1 -> Q2). Da Kinas priser (P2) er lavere end USA’s priser (P1), vil 

en større del af amerikanerne efterspørge (DUSA) varer fra Kina til kinesiske priser (P2). Dette vil 

give Kina lavere gennemsnitlige omkostninger (ACKina) grundet den øgede mængde (Q2) af 

producerede, efterspurgte varer. 
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Her skal også nævnes skalaafkast, som opnås, når et output er større end et inputt, samt når de 

gennemsnitlige omkostninger falder i forbindelse med en øgning af markedets størrelse. Dette gør 

sig gældende for Kina i ovenstående eksempel, hvor de, grundet deres fremad faldende 

udbudskurve, opnår skalaafkast. Dette skalaafkast er med til at give Kina konkurrencemæssige 

fordele grundet et større output end input og grundet faldende gennemsnitlige omkostninger. 

Dermed opnår Kina stordriftsfordele indenfor denne industri. Dette står dog i kontrast til den 

standard handelsmodel, som beskrevet under Hekscher-Ohlin modellen, hvor priserne vil 

konvergere, når to lande indgår i handel. 

 

Slutteligt skal specialiseringsargumentet nævnes, hvilket også kan skabe stordriftsfordele. Her kan 

bl.a. nævnes USA’s Silicon Valley i Californien, hvor mange siliciumchip firmaer er samlet. Disse 

firmaer er specialiserede indenfor produktion af siliciumchips, og dermed er der en fordel i at disse 

firmaer er samlet og producerer samme sted. Dette vil gøre produktionen langt mere effektiv. 

Derudover er der den fordel, at de anvendte maskiner er billigere og lettere tilgængelig derfra end 

fra andre produktionssteder.8 

 

Dermed har stordriftsfordele betydning for både markedets størrelse, men også på handlen, hvilket 

giver en god forståelse for Kina og USA's handel gennem ovenstående eksempel, hvor Kina 

udkonkurrerer USA med deres lavere priser og uperfekte konkurrence. 

 

I forhold til stordriftsfordele, så er en konsekvens for handelskrigen, at USA og Kina har 

monopolistiske koncerner og dermed har nemmere ved at opnå stordriftsfordele, da de gennem 

deres monopolistiske koncerner skaber monopolistisk konkurrence, hvilket samtidig skaber en 

uperfekt konkurrence. 

 

Her kigges også på, at markedets størrelse har betydning, hvor USA og Kina opnår store fordele 

gennem deres monopolistiske konkurrence. Samtidig kigges på EU samarbejdet, hvor flere små 

lande har valgt at indgå i en politisk og økonomisk union for at stå stærkere økonomisk og 

handelsmæssigt i forhold til samhandlen mellem USA og Kina. Dog består EU’s marked primært af 

mindre koncerner, hvilket kan gøre det svært for de koncerner at opnå stordriftsfordele, da de 

 
8 Schism kap 3: Maximum Concessions 
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monopolistiske koncerner står stærkere på markedet og danner monopolistisk og dermed uperfekt 

konkurrence. 

 
2.4. Outsourcingens udvikling gennem tiden9 

Outsourcing har stor betydning for handelskrigen og dennes motiv – selvom dette nødvendigvis 

ikke er en af hovedårsagerne.  

 

Outsourcing har generelt skabt nogle strukturforandringer i verdenen. I stedet for at flytte varer 

lande imellem, som tidligere eksempler bygger på, så flyttes kapital, hvilket skaber intrahandel 

mellem virksomheder.  

Outsourcing har gennemgået 3 faser. I første fase af outsourcingen har det været industrier, som er 

blevet flyttet, og hvor den globale konkurrence har ligget mellem virksomheder eller brancher. Her 

udgjorde udenlandske direkte investeringer en stor del af landenes outsourcing og dermed handel. 

 

I anden fase sker der en opsplitning af værdikæden, hvor det var forskellige dele af 

virksomhedernes værdikæder, der blev outsourcet. Dermed blev den konkurrencemæssige fordel 

tilknyttet værdikæden fremfor den individuelle virksomhed, der indgår som et led i værdikæden. 

Dermed er der tale om en helt ny handelsstruktur, som har stor betydning for handlen mellem Kina 

og USA. 

 

Den tredje fase består i, at arbejdsopgaver outsources. Dermed sker den globale konkurrence i 

stigende grad på opgaveniveau baseret på, hvor der er viden og læring. Dette betyder, at 

værdikæder går i opløsning og i stedet for, at produktionen foregår inden for den enkelte 

virksomheds ramme, er den nu et krydsfelt af relationer mellem forskellige leverandører til 

produktionen. Dermed bliver den konkurrencemæssige fordel tilknyttet værdikæden og ikke den 

enkelte virksomhed, der indgår som et led i værdikæden. 

 

Dermed ses det, at funktioner bliver outsourcet fremfor varer, hvilket betyder, at 

produktudviklingen ikke sker efter en vare/pris model som set under Hekscher-Ohlin. Dermed 

bliver flytning af kapital afgørende fremfor flytning af varer, da det oftere og oftere er individuelle 

kompetencer og opgaver, som outsources fremfor varer/industrier.  

 
9 Baldwin: Globalisation – the great unbundlings 



Afsluttende projekt Julie Høeg Stubberup 14-maj-2020 
HD 2 del, International Business  Copenhagen Business School 

 22 

Dog ses der en tendens til en større resourcing, hvor virksomheder igen flytter produktionen tættere 

på hjemlandet, bl.a. fordi løn/produktivitets-raten ikke er nær så fordelagtig som før grundet de 

konvergerende priser, som har gjort varerne og lønningerne dyrere som nævnt tidligere.10 Udover 

løn/produktivitets-raten er der også andre grunde til, at flere og flere lande resources. Her kan 

nævnes logistik/shipping omkostninger, valutaudsving og tiden som bruges på at få en vare på 

markedet/til forbrugerne. Der ses en tendens til, at flere ønsker at have deres produktion tættere på 

forbrugerne, så deres varer hurtigere kan nå disse. 

 

Ydermere ses der en tendens til at mere og mere bliver outsourcet til eksempelvis Indien og 

Bangladesh fremfor Kina. Dette bl.a. på baggrund af de stigende lønninger i Kina. Her kan nævnes 

eksempler som tøjproduktion til Bangladesh og de kendte service/call centre i Indien, som er en del 

af outsourcingens tredje fase. Dette gjorde sig også gældende i 80’erne, hvor Japans stigende 

lønninger gjorde, at deres konkurrencemæssige fordel blev mindsket, og dermed rykkede 

outsourcing til andre asiatiske lande heriblandt Kina.11 

 

Outsourcing spiller ind i det omfang, at USA har outsourcet store dele af deres 

fabrikationsvirksomheder på baggrund af de strukturelle forandringer, som outsourcing har skabt i 

verdenen. 

 

Disse strukturforandringer består i, at det nu primært er led af værdikæden, såsom fabrikationen, der 

outsourcet, og dermed sker der en opsplitning af værdikæden. 

Denne opsplitning har været med til få USA til at føle sig sårbare, og derfor har USA nu valgt at 

flytte dele af deres produktion tilbage til USA fremfor Kina. Dette både grundet den øgede 

sårbarhed samt at løn/produktivitetsrate ikke er nær så fordelagtig mere grundet stigende lønninger i 

Kina. De stigende lønninger i Kina har også resulteret i en stigende outsourcing til lande som 

Bangladesh og Indien fremfor Kina. 

 

2.5. Toldteoretiske overvejelser i forhold til handelsbarrierer 

Et af de midler, som bruges hyppigst i forbindelse med handelskrigen er indførelse af told som 

handelsbarriere. Derfor er det relevant at behandle handelskrigen ud fra et toldteoretisk synspunkt. 

 
10 International Projektledelse, s. 425-426 
11 PP 06, Slide 17 
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Hvad får de to lande til at indføre tolde fra start af? Det skyldes, at USA mener, at deres 

handelsbalance til Kina er skævvredet, da deres import er højere end deres eksport. Dette ønsker 

USA at rette op på ved at indføre told, og dermed gøre Kinas varer dyrere.  

 

Ved at de kinesiske varer bliver dyrere falder amerikanernes efterspørgsel for disse varer, hvilket 

får importen til at falde. Dermed bliver ligevægten mellem udbud og efterspørgsel lavere end før 

indførelsen af told.  

 

Det må altså antages, at amerikanerne vælger at købe de amerikanskproducerede varer fremfor de 

importerede varer, da de importerede varer er blevet dyrere grundet toldindførelsen. Dette kan ses 

af figur 4 nedenfor: 

 
Figur 4 - indførelse af told, PP 08, slide 12 

 

I figuren ses hhv. Kinas og USA priser op af Y-aksen (P) og hen ad x-aksen ses Kinas eksport (X) 

og USA’s import (M). Derudover ses der hhv. en eksport udbudskurve for Kina (XS) og en import 

udbudskurve for USA (MS). Ved ligevægten mellem pris og eksport for Kina og ved ligevægt 

mellem pris og import for USA sættes Kinas eksportudbudskurve lig med USA’s import 

udbudskurve (XS = MS). For USA ses der også en import efterspørgselskurve (MD).  

 

I figuren skabes der en ligevægt, der hvor importudbudskurven (MS) og importefterspørgselskurven 

(MD) skær hinanden, hvilket giver en pris før told (PFT) og en import før told (MFT) samt en eksport 

for told (XFT). Da der er ligevægt sættes XFT = MFT. 
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Indfører USA en told, hvilket giver en ny ligevægt mellem importudbudskurven (MS with T) og 

importefterspørgselskurven (MD). Denne ligevægt giver en højere pris grundet den indførte told 

skal pålægges prisen (P’) samt en lavere efterspørgsel, som fører til en lavere import (M’) set ud fra 

USA’s side. Dette fører også til en lavere eksportudbudskurve (X’) for Kina, da Kinas priser falder 

tilsvarende med den told som bliver indført (P’-T). Igen ses det, at den nye eksport og import er lig 

hinanden (X’ = M’) på baggrund af den nye ligevægt.  

Her ses det, at indførelse af told gør en importeret vare dyrere, hvilket får hjemmelandets import til 

at falde til (M’) samt udlandets eksport til at falde til (X’). Dermed falder efterspørgslen også, 

hvilket ses ud fra importefterspørgselskurven (MD), hvor ligevægten er lavere end før indførelse af 

told. Derfor må det antages, at hjemmelandet vælger at producere hjemme fremfor at importere, da 

indførelse af told gør varerne dyrere.  

 

Ovenstående betragtninger omkring indførelse af told forudsætter, at der er fuldkommen 

konkurrence på markedet.  

 

2.5.1. Indførsel af told 

Når vi taler told er det også vigtigt at kigge på tredjelandeeffekten, og hvordan tredjelandene bliver 

påvirket af dette. Her vil EU blive behandlet som tredjeland.  

Rent teoretisk sker der det, når USA vælger at indføre en ligeværdig told på en varegruppe, lad os 

sige stål, vil både Kina og EU blive påvirket ligeværdigt. Dette giver en effekt på ligevægten 

mellem udbud og efterspørgsel af importerede varer. Altså lægges der en amerikansk told på hele 

verdenen. Dette illustreret af figur 5. 

 
Figur 5 – hjem indførelse af told, PP 8, Slide 15 
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Her ses af figur 5, at EU (XSEU) og Kina (XSKina) eksporterer til USA til en pris før told (PFT). USA 

importerer varer fra både Kina og EU, og deres importudbudskurve (MS) er summen af hhv. EU’s 

importudbudskurve (XSEU) og Kinas importudbudskurve (XSKina). Prisen før told findes ved 

ligevægten mellem USA’s importudbudskurve (MS) og importefterspørgselskurve (MD). 

USA pålægger nu en ligeværdig told på import fra både EU og Kina. Dermed stiger prisen 

tilsvarende med beløbet på den indførte told til (P’). Dette giver en forskydning af USA’s 

importudbudskurve (MSMFN), hvilket giver ny ligevægt mellem USA’s importudbudskurve 

(MSMFN) og importefterspørgselskurve (MD). Denne nye ligevægt giver en ny pris (P’) og en ny 

import (M’). 

 

Derudover giver indførelse af told en lavere pris for EU og Kina (P’-T), som fører til en lavere 

eksport for begge lande (X’EU, X’Kina). Den indførte told rammer begge lande lige hårdt, og deres 

eksport formindskes ligeligt. 

Her ses det at en ligeværdig toldafgift på en vare vil få eksporten til at falde i hhv. EU og Kina, 

samt USA’s import falder tilsvarende det EU og Kinas eksport falder tilsammen. Derudover vil 

Kinas og EU's udbud samt priser falde grundet den lavere eksport og tilsvarende vil de amerikanske 

priser stige på importerede varer grundet den tilførte told. Dog vil dette også få den amerikanske 

efterspørgsel på importerede varer til at falde. 

 
2.5.2. Tredjelandeeffekten 

Begynder USA at diskriminere ved kun at pålægge told på varer fra Kina og ikke EU vil effekten af 

sådan en toldindførelse være anderledes en ved figur 5. 

 

Indfører USA kun told på kinesiske varer, vil Kinas eksport (X’Kina) falde med det samme som ved 

en ligeværdig indførelse af told.  

 

Til gengæld vil EU’s eksport stige (X’’EU), også mere end Kinas eksport vil falde (X’’Kina), da USA 

nu importerer fra EU frem for Kina. Den stigende import vil give en ny ligevægtspris i USA (P’’), 

som giver en højere efterspørgsel (MD), men et lavere udbud (MSPTA) grundet den lavere 

ligevægtspris (P’’) end ved den ligeværdige told. Denne nye ligevægtspris (P’’) er med til at få 

EU’s eksportudbud (XSEU) til at stige, da udbuddet er højere, grundet den højere pris (P’’) end ved 

den ligeværdige told for både EU og Kina.  
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Dette betyder, at USA nu primært importerer fra EU fremfor Kina, hvilket giver en ny ligevægt 

(MSPTA = MD), som ligger mellem ligevægtsprisen før og efter indførelse af en ligeværdig told. 

Derudover stiger USA’s import (M’’), da EU’s eksport (X’’EU) stiger mere end Kinas eksport falder 

(X’’Kina). Dette ses af figur 5. 

 
Figur 5 – hjem indførelse af told med diskrimination, PP 8, Slide 17 

 

Dog er det vigtigt at nævne at ovenstående toldmodeller er taget som en generalisering set ud fra et 

teoretisk synspunkt. Effekterne kan variere alt afhængig af, hvilke varegrupper, der er tale om, da 

der vil være stor forskel på, om der er tale om eksempelvis stål eller maskiner, hvori stål indgår som 

en del af maskinen. 

 

2.5.3. Dumping 

En anden handelsbarriere, som et land kan benytte sig af er dumping.  

I et marked med monopolistisk konkurrence, kan virksomheder vælge at sætte forskellige priser i 

forskellige markeder. Dette gøres på baggrund af deres marginale omkostninger. Hvis vi har et 

amerikansk og kinesisk firma, må det antages, at det kinesiske firmas marginale omkostninger er 

lavere end det amerikanske firmas marginale omkostninger grundet lavere lønninger og 

produktionsomkostninger i Kina.  

 

I forbindelse med udenrigshandel opstår der nogle handelsomkostninger, hvilket får de marginale 

omkostninger til at stige. Overstiger et lands marginale omkostninger prisen, forbrugerne vil betale 

for en given vare, er det ikke profitabelt for det land at eksportere.  

T

P´´ - T
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Her antages det, at det ikke er profitabelt for USA at eksportere deres varer, da deres marginale 

omkostninger overstiger salgsprisen. Dog vil det være profitabelt for Kina at eksportere til USA da 

deres marginale omkostninger inkl. handelsomkostninger må antages at være lavere en USA’s 

marginale omkostninger uden handelsomkostninger.  

 

Hvis et kinesisk firma på den baggrund går ind og sætter en lavere pris i USA end i Kina, kaldes 

dette for dumping. Her kan USA svare igen ved at tilføje anti-dumping afgifter svarende til den 

prisforskel på varens pris hjemme sammenlignet med prisen i udlandet. 

 

Kina er kendt for at benytte sig af dumping, da staten går ind og dækket underskuddet, som er 

opstået i forbindelse med de lave omkostninger. Dette ses bl.a. i de statsejede virksomheder. 

Dermed bliver konkurrencen endnu hårdere, da de kinesiske varer igen bliver billigere grundet 

dumping. Her kan et eksempel være Kina, som indfører dumping på amerikanske varer med en 

værdi på 60 mia. dollar.12 

 

Derudover har dumping – eller nærmere anti-dumping afgifter også haft betydning i forbindelse 

med USA’s indførelse af told. Da Kina allerede, før indførelse af told, havde fået pålagt anti-

dumping afgifter på importer stål, blev de kinesiske stålarbejdere ikke nær så påvirket af den ekstra 

told på kinesisk stål.13 Dette er yderligere et eksempel på, hvor minimal påvirkningen af at indføre 

en amerikansk told på stål har haft for eksempelvis Kina. 

Dermed kan dumping bruges som en anden handelsbarriere til at mindske et lands import. 

 

Dermed vil det land, som indfører told mod et andet land alt andet lige mindske importen fra det 

land, de indfører told imod. Her vil det lands, som indfører tolden, import falde tilsvarende hvad 

landet, hvor tolden indføres imod, eksport vil falde. 

 

Indføres der samme told mod flere lande, vil det land, som indfører tolden mindske deres import 

ligeligt fra begge lande, hvilket vil mindske importen mere, end ved kun at indføre told mod et land. 

Dog sker der også en prisstigning som følge af en toldindførelse, hvilket vil få landets import til at 

falde, men samtidig vil det også få landets efterspørgsel til falde grundet de højere priser. 

 
12 Scism, kap 10 Might Unmakes Right 
13 Scism, kap 10 Might Unmakes Right 
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Vælger et land at indføre told mod kun et land, og ikke mod et andet land, vil eksporten fra det land, 

hvor der ikke er indført told, stige, også mere end det land, hvor der indføres told, eksport vil falde. 

Dermed vil det land, som indfører told mod et land, og ikke mod et andet, begynde at importere fra 

det land, hvor der ikke er indført told. Dog vil denne import fra det land uden told vil stige relativ 

mere end importen relativt vil falde fra det land med en pålagt told. Dermed vil der ske en stigende 

import til landet, som har valgt at indføre told mod et land og ikke mod et andet. 

 

I forhold til USA og Kina så vil USA overordnet set være vindere af denne toldkrig, og Kina står 

som taber, da USA's import vil falde, og Kinas eksport vil falde grundet de stigende priser, som 

tolden medfører. 

 

Kigges på tredjelandeeffekten, hvor både USA, EU og Kina indgår, så vil USA stå som vinder, hvis 

de indfører en ligelig told i alle lande jf. figur 4, da deres import sammenlagt vil falde med det, EU 

og Kinas efterspørgsel falder.  

Indfører USA diskriminative toldpræferencer vil de stå som tabere, da USA’s import vil stige. Her 

vil EU, stå til at vinde, da EU’s eksport vil stige ved indførelse af told på kinesiske varer alt andet 

lige. Denne stigning vil være relativt større end det fald, der sker i eksporten fra Kina, og derfor 

stiger USA’s import jf. figur 5.  

 

Dog er der også den konsekvens ved indførelse af told, at varerne alt andet lige vil blive dyrere, og 

dette vil give en lavere efterspørgsel, og dermed må forbrugerne alt andet lige tabe ved en 

indførelse af told. 

 

3. Opgavestruktur og metode 

3.1. Opgavestruktur 

I opgavens struktur gives et overblik over, hvordan den analytiske del bliver struktureret. Samtidig 

redegøres for nogle generelle metodeovervejelser.  

 

Opgavens struktur opbygges ud fra diamantmetoden. Her udvælges relevante faktorer, som spiller 

ind på problemstillingen og til sidst laves en komparativ analyse ud fra de faktorer.  
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I forhold til handelskrigen mellem USA og Kina kigges der på relevante faktorer såsom omverdens-

, markeds- og konsekvensanalyse og derefter følgevirkningerne af handelskrigen. Denne struktur er 

forsøgt illustreret af nedenstående figur. 

 
Figur 6 - opgavestruktur  
 
Denne struktur kan bruges til at lave en komparativ analyse af omfanget af handelskrigen samt 

følgevirkningerne af handelskrigen. Dette munder ud i en konklusion omkring, hvilken betydning 

handelskrigen har for USA og Kina samt hvad konsekvenserne er heraf. 

Derudover skal det nævnes, at opgaven bygges op som en teoretisk opgave uden specifikke 

virksomheder eller brancher, og dermed anvendes der en industriøkonomisk teoretisk tilgang i 

opgaven. 

 

3.2. Metode 

Denne opgave udformes som en socialvidenskabelig undersøgelse med afsæt i et casestudie. Da der 

er tale om flere virksomheder eller flere industrier er der tale om en multipel casestudie. Da der ikke 

er tale om specifikke virksomheder eller industrier udformes opgaven som en industriøkonomisk 

opgave.  
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3.2.1. Overordnet metodebetragtning 

I opgaven vil der blive benyttet en deduktiv tilgang, hvor der opstilles nogle hypoteser og teorier til 

besvarelse af først undersøgelsesspørgsmålene og derefter problemformulering.  

For at kunne undersøge handelskrigen mellem USA og Kina og for besvare problemformuleringen i 

en konklusion udarbejdes 4 undersøgelsesspørgsmål, som skal lede til en besvarelse af 

problemformuleringen. 

Der vil løbende blive lavet opsamlinger efter hvert undersøgelsesspørgsmål. Dette gøres for at 

skabe et overblik og dermed sikre den røde tråd. Slutteligt vil disse opsamlinger blive opsummeret i 

en endelig konklusion på problemformuleringen. 

I opgaven foretages der metodetriangulering, da der anvendes både kvalitativt og kvantitativt data 

til at supplere hinanden i besvarelsen af opgaven. 

 

3.2.2. Datanehandling 

Der vil hovedsageligt blive benyttet sekundært kvalitative data. Disse vil komme fra nyhedsartikler 

og artikler fra The Economist og OECD samt fra Power Points og bøger som International 

Economies – Theory & Policy (P.R. Krugman, M. Obstfeld & M.J. Melitz (2018)) og Schism – 

China, America and the fracturing of the global trade system (Paul Blustein, (2019)). 

 

Derudover vil opgaven indeholde sekundær kvantitative data som primært vil stamme fra 

statistikker og grafer fra The World Bank Data.  

 
3.2.3. Reliabilitet og validitet 

Igennem opgaven vil der være fokus på reliabilitet og validitet. Reliabiliteten vurderes at være høj, 

da undersøgelsesspørgsmålene er opbygget således, at den røde tråd sikres gennem opgaven, og de 

alle linker tilbage til problemformuleringen. Derudover er teorierne nøje udvalgte, så disse 

understøtter empirien og den deduktive tilgang i opgaven. Derudover benyttes metodetriangulering, 

hvilket er med til at styrke den indsamlede empiri. Dette er med til at sikre, at det rigtige måles, og 

at det måles så præcist som muligt. 

 

Validiteten vurderes som værende middel til høj. Dette gøres på baggrund af, at det indsamlede data 

anses som værende valide data fra valide kilder såsom World Bank Data, The Economist og bogen 

International Economies – Theory and Trade. Derudover vil de løbende delkonklusioner sikre den 
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empiriske relevans grundet disse danner baggrund for konklusionen og besvarelsen af 

problemformuleringen. Dermed sikres det gennem en kildekritisk tilgang, at der undersøges det, der 

skal undersøges. 

En ting, der kan trække validiteten ned er, at der ikke anvendes primære data i opgaven. Dermed 

indgår der ikke data specifikt indsamlet til denne opgave og problemformulering, hvilket kan 

svække empiriens relevans.  

 
3.2.4. Kildekritik 

Ud fra det anvendte kildemateriale anses kilderne for værende troværdige og valide, da det er 

materiale fra bl.a. The Economist og OECD, som anses for værende valide datakilder. 

 

Der anvendes den nyudgivne bog Schism – China, America and the fracturing of the global trade 

system, som giver en god gennemgang af handelskrigen. Derudover har denne fået højere ratings, er 

bygget op om mange forskellige datakilder, samt den er skrevet af en anset journalist. Dermed anses 

denne for værende en troværdig kilde. 

 

Derudover må det også antages at lærebøgerne, artiklerne og de anvendte slides er troværdige og 

valide. Dette særligt, da det er dygtige og valide forfattere, der har skrevet bøgerne og artiklerne. 

Derudover anvendes de nyeste versioner af lærebøgerne, hvilket er med til at øge deres validitet. 

Disse kilder anvendes, både grundet deres troværdighed, men de anvendes også for at give opgaven 

en stærk empirisk evidens, som vil sikre, at opgaven opnår et højt empirisk såvel som teoretisk 

islæt.  
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4. Ekstern analyse af USA, Kinas og EU’s betydning for verdenshandlen 

 
 

Til besvarelse af denne analyse vil blive udarbejdet forskellige omverdensanalyser såsom politiske, 

makroøkonomiske, teknologiske og miljøanalyser, som vil blive sat ind i et PESTEL-framework. I 

disse analyser tages udgangspunkt i USA, Kina og EU, og hvilken betydning de har for 

verdenshandlen og dermed handelskrigen. Igennem analysen vil der blive identificeret muligheder 

og trusler, som USA, Kina og EU står overfor, og hvad disse muligheder og trusler betyder for 

verdenshandlen.  

Ydermere laves der i tillæg til PESTEL-frameworket en konsekvensanalyse af indførelse af told 

som handelsbarriere. Nedenfor vil de forskellige analyser blive behandlet enkeltvis.  

 
4.1. Politiske  

USA er en kompleks politisk foretagende, der bygger på demokrati, og som ledes af den 

republikanske præsident, Trump. 

Trumps præsidentperiode er præget af politisk usikkerhed, som har haft stor betydning for forholdet 

mellem USA og Kina. 
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Samhandelsmæssig har den politiske usikkerhed haft betydning for verdenshandlen. Dette ses bl.a. 

ved handelskrigen med Kina, som må siges at øge USA’s protektionisme og gøre landet mere 

lukket for handel med omverdenen. Dette kan bl.a. ses af den indførte told på importerede varer fra 

bl.a. Kina, hvilket også påvirker resten af verdenen. Derudover ønsker Trump også at melde USA 

ud af flere handelsaftaler såsom TTP og TTIP.14 Dermed er der her en politisk trussel for 

verdenshandlen og globaliseringen hvis et så stort land som USA øger protektionismen.  

 

Kinas stat og dermed den socialistiske præsident Jinping har stor magt i Kina, hvilket skyldes deres 

et-partis system. Derudover har Jinping, efter hans genvalg i 2018, fået ophævet den 

tidsbegrænsning af præsidentperioden, der tidligere har været. Det forventes derfor, at han forbliver 

præsident til efter 2023.  

Dette giver en stigende politisk usikkerhed i Kina, da mere og mere af magten bliver centraliseret 

omkring Jinping, hvilket fører til magtkampe internt i partiet.15 

Dog har der været kritik af Jinping i forbindelse med hans aggressive udenrigspolitik, som bl.a. har 

været medvirkende til handelskrigen mellem USA og Kina. 

 

Generelt møder Kina stor kritik for deres måde at handle med resten af verdenen på ved brug af en 

kunstig lav valutakurs, regeringssubsidier og dumping af priser på forskellige varekategorier. 

Derfor har flere regeringer, herunder USA, været inde og kritisere Kinas medlemskab af WTO, 

grundet deres uretfærdige handel. Denne kritik udgør en politisk trussel for Kinas samhandel med 

resten af verdenen, da en aggressiv udenrigspolitik kan resultere i, at andre lande ikke ønsker at 

handle med Kina. 

 
EU er en økonomisk og politisk union mellem 27 medlemslande (dette inden Brexit trådte i kraft) 

stiftet i 1993. Forgængeren til dette fællesskab blev opbygget i kølvandet på anden verdenskrig og 

for at styrke samarbejdet mellem de europæiske lande. 

 

Gennem EU’s frie handel, har dette betydet, at samhandel med resten af verdenen er blevet 

nemmere grundet de friere grænser for medlemslandene. Derudover styrker det EU landenes 

 
14 EIU, USA, S. 6 
15 EIU, China, S. 4 
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position overfor resten af verdenen, at de indgår i samhandel, da det stiller dem stærkere i 

samhandlen.  

EU bygger på demokrati, som skal sikre stabilitet, mobilitet, vækst og en fælles valuta. Dermed 

ønsker EU at gøre det frit for borgerene i EU at rejse mellem medlemslandene.  Dermed kan 

borgerene selv vælge, hvilke lande de vil arbejde i, studere i og gå på pension i.  

Udover frie grænseflader, så opstår der et indre marked mellem EU-landene, som giver fri handel 

blandt medlemslandene. Dermed kan varer, penge, tjenesteydelser og personer bevæge sig frit. 

 

Dog stiller EU også krav til deres medlemslande for, at de kan blive en del af unionen. Dette blandt 

andet indenfor menneskerettigheder, frihed, demokrati, ligestilling og retsprincippet. Dermed er EU 

gået fra at være en økonomisk union til at være en politisk organisation, som beskæftiger sig med 

både klima, miljø, sundhedm udenrigs- og sikkerhedspolitik samt migration. 

Dog er der, som tidligere nævnt usikkerhed i verdenshandlen, hvilket også kan ses i EU ved Brexit, 

hvor Storbritannien udgik af EU 31. januar 2020. Dog har disse forhandlinger været længe 

undervejs, og det vidner om, at det ikke har været en nem beslutning at gennemføre. 

 

En politisk mulighed er, at der i januar 2020 blevet underskrevet en handelsaftale mellem USA og 

Kina, hvor Kina skal købe amerikanske varer for op til 200 millioner dollars over de næste to år 

imod, at USA halvere de indførte toldsatser på import af kinesiske varer. Derudover planlægges en 

anden runde af forhandlingerne om en handelsaftale. Dermed opstår der en mulighed i, at parterne 

fortsat taler sammen.16   

 

Dog er handelskrigen langt fra overstået på trods af de forestående forhandlinger, og meget kan nå 

at ske endnu. Det er tidligere set, at forhandlinger mellem de to parter er brudt sammen og ikke har 

ført til noget på trods af lovende optakter. Derfor kan det forventes, at denne handelsstrid mellem 

USA og Kina kan fortsætte helt til det amerikanske præsidentvalgt i november 2020, og 

efterfølgende, hvis Trump bliver genvalgt som præsident. Udviklingen i handelskrigen kan derfor 

stadig nå at have stor betydning for verdenshandlen, og her vil dette års udvikling inklusiv det 

forstående præsidentvalg blive spændende at følge. 

 

 
16 https://www.dr.dk/nyheder/udland/usa-og-kina-underskriver-forste-del-af-handelsaftale 
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Dermed opstår der en politisk trussel for alle lande, hvis Kina og USA’s optrapper handelskrigen og 

fortsætter med deres misinformation og misforståelser. Dette vil underminere og true potentialet for 

at opnå en handelsaftale mellem parterne. Derudover er der en trussel i den politiske usikkerhed i 

verdenshandel, som har ført til en øget protektionisme fra USA’s side, kritik af Kinas 

udenrigshandelspolitik, som har været medvirkende til handelskrigen mellem USA og Kina, samt 

Brexit for EU’s vedkommende, som er endnu et tegn på den øgede protektionisme, som sker på 

verdensplan. En øget protektionisme udgør en trussel, da landene lukker sig mere om sig selv, og 

dermed mindsker verdenshandlen, hvilket kan skabe en deglobalisering og i værste tilfælde få 

verdenshandlen til at bryde sammen.  

 
4.2. Økonomiske afhængighedsforhold 

4.2.1. Landenes økonomiske vækst 

Under de økonomiske afhængighedsforhold er det relevant at analysere landenes BNP, som ses af 

graf 2. 

Muligheder (O) Trusler (T) 

O.1.1 Taler parterne fortsat sammen vil der opstå en 

mulighed at opnå en bilateral aftale, som vil gavne 

handlen mellem parterne 

T.1.1 Misinformation og misforståelser er med til at 

underminere og truer potentialet for at opnå en 

handelsaftale  

T.2.1 Politisk usikkerhed og en øget protektionisme 

skaber gensidige toldmurrer, som truer en handelsaftale 

og verdenshandlen 
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Graf 2 – USA, Kina, og EU’s BNP 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=US-CN-

EU&start=2000  

 

Her ses det, at USA og EU er større økonomier end Kina, men Kina har haft stor økonomisk vækst 

særligt efter finanskrisen i 2008 og frem. Kinas vækst i BNP har også været procentmæssigt større 

end USA og EU’s. 

 

Den økonomiske vækst i USA har haft opsving længe, men er nu ved at flade ud, hvilket bl.a. 

skyldes den indførte told samt de øgede spændinger på handelsområdet. Dette får indflydelse på 

opsvinget, da varer importeret til USA bliver dyrere, hvilket gør det dyrere for forbrugerne at købe 

varer. Dette skyldes, at forbrugerne kan vælge enten at købe dyre amerikanske varer eller dyrere 

importerede varer. Dermed vil det betyde et mindre privat forbrug og dermed en lavere vækst. 

 

Dermed er der en øget usikkerhed og en faldende efterspørgsel på amerikanske varer fra 

udenlandske markeder. Dermed forventes USA’s BNP at falde med 2% fra 2017-2021. Samtidig 

forventes regeringens forbrug at stige med 1.6% i 2021. Dermed forventes der en større statsgæld 

de kommende år, hvilket også kan have betydning for den amerikanske vækst. Den ekspansive 

BNP (US§ i nutidsværdi) . USA, Kina, EU



Afsluttende projekt Julie Høeg Stubberup 14-maj-2020 
HD 2 del, International Business  Copenhagen Business School 

 37 

finanspolitik med skattelettelser og et øget offentligt forbrug forventes at medføre en statsgæld på 

115,3% af BNP, hvilket giver en stigning i statsgælden, som udgør en trussel for USA’s vækst.17 

 

Som en ny vækstøkonomi, har Kina en robust vækst på omkring 6,2% af BNP. Dog er denne ikke 

lige så høj, som den tidligere har været. Væksten forventes også at falde yderligere til omkring 

5,5% af BNP i 2021, hvilket til dels skyldes handelsusikkerhederne i form af handelskrigen med 

USA samt globale usikkerheder.18 

 

Væksten har før været drevet af eksport og høje investeringer særligt indenfor infrastruktur og 

ejendomsprojektor. Derudover er det private forbrug støt stigende, hvilket ses på baggrund af en 

stigende indkomst.19 Dette er en god mulighed for Kina til fortsat at skabe vækst i landet på 

baggrund af det stigende forbrug. 

 

Dog har de høje investeringer givet en stigende statsgæld og en stigende gæld i de statsejede 

virksomheder, som er et tegn på, at væksten har været ubalanceret, hvilket er med til at øge 

usikkerheden. Dermed skal væksten i fremtiden ikke være nær så høj, men mere moderart og 

balanceret, samt der skal styr på statsgælden, så den ikke løber løbsk for Kina. I fremtiden vil Kina 

dermed fokusere på kvaliteten af væksten fremfor vækstens hastighed. 

 

Væksten i EU har været minimal og vil fortsætte sådan med en vækst i BNP på ca. 1.2% de 

kommende år. Dette skyldes en lav ekstern efterspørgsel, en global anspændthed i handlen som bl.a. 

kan ses af handelskrigen mellem USA og Kina samt en politisk usikkerhed som kan ses ved bl.a. 

Brexit. 

 

Dette giver en lavere eksport samtidig med, at det private forbrug er faldene på trods af et 

forholdsvis robust arbejdsmarked, hvilket gør det svært at skabe vækst i EU. Her er lande som 

særligt Tyskland og Italien påvirket af denne lave vækst, da de er afhængige af produktion samt 

Tyskland er særlig afhængige af at eksportere. 

 
17 OECD, Economic Outlook, s. 222-223 
18 EIU, China, s. 1 
19 OECD, Economic Outlook, s. 103-104 
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Derudover har EU ikke planer om at føre en ekspansiv finanspolitik, og derfor forventes 

investeringer, offentligt forbrug samt det private forbrug fortsat at være begrænset, og der ses en 

stigende opsparing.20 

 

Ved at der er en stigende opsparing indenfor EU, vil det også have betydning for verdenshandlen, 

da en stigende opsparing må antages at mindske importen til EU-landene, da folk sparer op fremfor 

at bruge penge. Dette udgør en trussel for væksten i EU, hvis befolkningen vælger at spare op 

fremfor at bruge penge og skabe vækst i samfundet. Derudover vil det true verdenshandlen, da 

denne mindskes på baggrund af en stigende opsparing. 

 

Omvendt ses det i Kina, hvor der er stigende lønninger, hvilket giver gode muligheder for vækst, 

hvis forbruget stiger på baggrund af de stigende lønninger. En anden mulighed for Kina er fremover 

at fokusere på kvaliteten af deres vækst fremfor vækstens hastighed. Dermed forsøger de fortsat at 

sikre vækst uden, at statsgælden løber løbsk. 

 
4.2.2. Handelsbalancens udvikling 

Trump ønsker også at forbedre USA’s handelsbalance til Kina bl.a. ved indførelse af told. Dog ses 

der allerede en forbedring af handelsbalancen, også inden handelskrigens opstart. Denne forbedring 

i handelsbalancen til Kina ses allerede under præsident Obama, hvor der i Obamas 

præsidentperiode fra 2008-16 allerede er sket en væsentlig forbedring, hvilket Trump nu bruger til 

hans fordel.  

 

USA’s arbejdsløshed er på sit laveste længe og denne forventes at falde fra 4,4% i 2017 til 3,7% i 

2021. Dette kan ses som en afledt effekt af, at Trump ønsker at få mere fabrikation tilbage til USA 

og dermed skabe yderligere arbejdspladser i den arbejdsintensive sektor igen. Denne 

tilbagetrækning af kapital og fabrikker til USA har også betydning for verdenshandlen, da der igen 

her sker en strukturel ændring og en deglobalisering set fra USA’s side. Dette er også med til at øge 

protektionismen for USA. 

 

 
20 OECD, Economic Outlook, s. 122+124 
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Et anden interessant aspekt at tage i betragtning er Kinas handelsbalanceudvikling, hvor de i 2007 

havde et overskud (ca. 9% af BNP i 2007) på deres handelsbalancen samtidig med, at USA havde et 

væsentlig større underskud (ca. 5% i 2007) på handelsbalancen end i dag, hvilket kan ses af graf 1.  

Dette giver en skævvredet handelsbalance mellem USA og Kina, da Kina har et overskud, hvor 

USA har et underskud, Dette underskud ønsker Trump at vende og således forbedre USA’s 

handelsbalance ved bl.a. at resource fabrikationen tilbage til USA.  

 

Kine står sårbart, da store dele af deres handel består af fabrikation. Bliver denne resourcet, kan 

Kina miste store dele af deres eksport og på den baggrund opleve et fald i deres økonomiske vækst. 

Dette kan udgøre en økonomisk trussel for Kina. 

 
4.2.3.  Skabelse af vækst gennem produktivitet 

Et sidste element, som skal nævnes under de økonomiske afhængighedsforhold er produktivitet. 

Her vil et land med en højere produktivitet opnå bedre profitabilitet og levestandarder gennem en 

højere vækst. Her er det bevist, at en øget produktivitet vil lede til flere jobs, hvilket vil skabe 

indkomst og en lavere arbejdsløshed og dermed give vækst i samfundet.  

 

Her siger teorien også, at en økonomi kan skabe vækst på 3 måder:21 

1 Ved at producere mere af de samme produkter, som de allerede producerer.  

2 Ved at opgradere deres produkter 

3 Ved at udvikle nye produkter. 

 

Ved punkt 1er Kina udfordret grundet deres lavere produktivitet, som redegjort ovenfor.  

Ved punkt 2 og 3 er Kina også udfordret grundet, at de kan havne i ”mellemindkomst-fælden.” 

Derfor er der gode udviklingsmuligheder for Kina, hvis de er klar til at gribe dem. Dette kan der 

dog stilles spørgsmålstegn ved grundet deres mindre private sektor og store stat. 

Ovenstående er et godt eksempel på, hvordan produktivitet spiller ind på handelskrigen.  

 

Samtidig er USA presset på deres priser og lønninger, hvilket får dem til at outsource produktion til 

lande som Kina, hvor lønnen er billigere, og de dermed kan få produceret deres varer billigere. Dog 

har denne outsourcing gjort USA sårbar, som nævnt tidligere, og dette forsøger Trump at afhjælpe 

 
21 PP 05, Sl. 15 
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ved at flytte produktionen tilbage til USA. Derudover er den løn/produktivitetsrate, som var 

baggrund for outsourcing i første omgang ikke nær så fordelagtig, da Kinas lønninger er steget, men 

deres produktivitet ikke er steget tilsvarende. 

Begynder flere og flere lande at tilbageflytte deres produktion tættere på hjemlandet, kan det have 

en negativ effekt på Kinas vækst, og de kan dermed ende som tabere, da den outsourcede kapital 

formindskes i Kina. 

 
For at opsummere er nogle af mulighederne under de økonomiske afhængighedsforhold for Kina at 

få deres produktivitet til at stige og dermed forbedre deres løn/produktivitetsrate. Derudover giver 

en priskonvergens Kina mulighed for vækst, da lønningerne i Kina vil stige, hvilket alt andet lige 

må antages at få forbruget til at stige. Dette skyldes, at Kinas arbejdskraft er deres rigelige faktor, 

og ved en priskonvergens sker der en stigning i den relative pris på den rigelige faktor. Derudover 

har USA muligheder for at få deres produktion tilbage til hjemlandet og derigennem skabe 

arbejdspladser og vækst som følge af den stigende resourcing, som ses i landet. Dette er også med 

til at mindske USA’s sårbarhed. 

 

Nogle af truslerne er et nulvækstscenarie, som vil true EU og verdenshandlen såfremt handelskrigen 

mellem USA og Kina fortsætter. Derudover kan en forringet løn/produktivitetsrate udgøre en trussel 

for Kina, da de kan miste deres konkurrencemæssige fordele. Til sidst vil en konvergens af de 

relative priser true USA, da deres lønninger vil falde hvilket vil true USA’s vækst. Dette skyldes, at 

deres knappe faktor er arbejdskraft, og ved en priskonvergens vil prisen på den knappe faktor falde. 

 

Muligheder (O) Trusler (T) 

O.2.1 En stigende produktivitet kan gøre det muligt for 

Kina at forbedre deres løn/produktivitetsrate  

O.2.2 En konvergens af de relative priser giver mulighed 

for vækst i Kina grundet stigende lønninger, som skaber 

et stigende forbrug 

O.2.3 Resourcing giver USA mulighed for at få 

produktionen tilbage til hjemlandet og skabe vækst 

gennem flere arbejdspladser 

T.2.1 Fortsætter handelskrigen mellem USA og Kina 

trues EU og verdenshandlen af et nulvækstscenarie 

T.2.2 En forringelse af løn/produktivitetsraten truer 

Kinas konkurrencemæssige fordel 

T.2.3 En konvergens af de relative priser truer USA’s 

vækst, da USA’s lønninger vil falde og skabe lavere 

levestandarder 
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4.3. Sociokulturelle forhold 

Nedenstående graf afspejler Hofstedes kulturdimensioner. Her ses nogle væsentlige kulturelle 

forskelle mellem USA, Kina og Tyskland. Her vil Tyskland blive medtaget som repræsentant for 

EU, da det er EU’s største land. Nedenfor vil de væsentligste dimensioner blive gennemgået. 

 
Graf 3 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/china,germany,the-usa/ 

 

Allerstørst er forskellen mellem kollektivisme og individualisme, hvor USA er kendt for deres 

individualistiske tankegang med den amerikanske drøm, hvor alle er deres egen lykkes smed og 

selv skaber den amerikanske drøm. Tyskland er et forholdsvis individualistisk land, hvor forældre-

barn forholder er vigtigere end onkel-tante forholdet, og de tror på selvrealisering. Omvendt er Kina 

et meget kollektivistisk land, hvor de handler efter gruppens interesse. Her spiller den socialistiske 

tankegang ind, hvor staten styrer landet og styrer de statsejede virksomheder, hvilket udgør en stor 

del af landets grupper. 

 

Også magtdistancen er interessant at behandle for de tre lande. Både USA og Tyskland har en lav 

magtdistance, hvilket, kombineret med deres høje individualisme, vidner på, at de ønsker frihed og 

retfærdighed for alle. Her passer alle på sig selv og den nærmeste familie, uden at være for 

afhængig af myndighedernes hjælp. Derudover er der lige rettigheder for alle i både det tyske og 

amerikanske samfund, og landene har et lavt hierarki.22 Modsat har Kina en høj magtdistance, 

hvilket igen styres af deres store stat. Ulighed mellem samfundslagene er ikke ualmindeligt, hvilket 

 
22 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/china,the-usa/ 
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understreges af Kinas Hokou system. Derudover er magtanvendelse fra overordnede heller ikke 

unormalt.23 

 

Til sidst skal nævens den langsigtede/kortsigtede orientering. Her scorer USA lavt, hvilket ses ved, 

at USA måler deres performance på kort sigt. Dette får individuelle til at arbejde mod hurtige 

resultater og ud fra en ”kan godt”-attitude, hvilket igen understøttes af tanken om den amerikanske 

drøm. 

Kina og Tyskland derimod scorer højt på deres langtidsorientering, hvilket skyldes deres 

pragmatiske tankegang, hvor sandheden afhænger af situationen og konteksten. Derudover er begge 

lande et traditionsrigt land, hvor traditioner er vigtige for landet.24 

 

Ses på uligheden, er der en voksende ulighed i USA, hvilket kan ses af en stigende GINI koefficient 

som fra 2010 til 2016 er steget med 1 og nu ligger på 41,5.25 Dette ses af graf 4. 

 
Graf 4 – GINI koefficient, USA, Kina, EU 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2016&locations=US-CN-EU&start=2000  

 
23 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/china,the-usa/ 
24 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/china,the-usa/ 
25 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2016&locations=CN-US-EU&name_desc=true&start=2000 

GINI koefficient (verdensbankestimat) – USA, Kina, EU 
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Skal USA beholde deres konkurrencemæssige fordel i verdenshandlen, er de nød til at tilbyde de 

amerikanske medarbejderne en lavere løn såfremt amerikanernes job ikke skal outsources til 

eksempelvis Kina og Indien. Dermed er der et pres på at finde billig arbejdskraft, hvilket kan have 

betydning for uligheden i USA, da amerikanerne er nødsaget til at godtage den lavere løn samt 

lavere levestandarder, hvis de vil bibeholde deres job.26 Det kan potentielt udgøre en trussel for 

amerikanernes levestandarder og den stigende ulighed, hvilket kan resultere i, at amerikanerne ikke 

har råd til at købe udenlandske varer og varer i det hele taget, hvilket vil true verdenshandlen. 

 

Der er høj ulighed blandt befolkningen i Kina, som har en GINI koefficient på omkring 39 i 2015. 

Dog er regeringen godt klar over denne ulighed, og det prøver de at ændre på ved at løsne op i 

forhold Hokou systemet, som særligt er med til at skabe økonomisk og social ulighed. Dette ses ved 

et fald i GINI koefficienten fra 44 til 39 indenfor de sidste 5 år.27  

 

Den faldende ulighed kan også ses som, at levestandarderne er blevet bedre i Kina på baggrund af 

den stigende indkomst i landet, som har skabt vækst i landet. Dog er Kinas lønninger stadig lavere 

end USA’s og dermed kan de presse de amerikanske arbejdere. Dette har betydning for 

verdenshandlen både fordi, at det giver Kina en konkurrencemæssig fordel i forhold til handlen. 

Dog ses der stigende lønninger i Kina, hvilket potentielt kan udgøre en trussel for Kinas samhandel 

med resten af verdenen, da de kan miste deres konkurrencemæssige fordel. 

 

EU bygger på at øge den økonomiske, sociale og territorielle samhørighed samt solidaritet mellem 

medlemslandene. Dermed er den sociale effekt vigtig for EU. 

Dette har også betydning, når medlemslande skal optages. Her kan bl.a. nævnes Tyrkiet, som længe 

har ønsket at blive en del af EU, men uden held, da de ikke lever op til det sociale og demokratiske 

ansvar, som er ønsket fra EU’s side. 

 

Derudover må de frie grænser påvirke det sociale element positivt, da arbejdskraft frit kan flytte 

mellem medlemslandene, hvilket sikre et robust arbejdsmarked. Dette understøttes af, at arbejderne 

skal have lige rettigheder, rimelige arbejdsvilkår samt social beskyttelse og sikres inklusion, hvis de 

søger arbejde i et andet EU-land.28 

 
26 https://www.thebalance.com/u-s-productivity-what-is-it-how-to-calculate-it-3306227 
27 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2016&locations=CN-US-EU&name_desc=true&start=2000 
28 https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_da 
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Ydermere skal der være en kulturel og sproglig respekt mellem medlemslandene i EU.29 Dette må 

antages at være et af de sværeste punkter at overholde, da medlemslandene har mange forskellige 

sprog og kulturer, hvilket alt andet lige kræver en del tilpasning. Det er nok på denne sociale 

parameter, at EU er mest udfordret i forhold til samhandel landene imellem. Dette kan potentielt 

udgøre en trussel for EU. 

 

En sociokulturel mulighed er den faldende ulighed i Kina, som har skabt vækst gennem bedre 

levestandarder og stigende lønninger. Derudover skaber USA’s kortsigtede orientering mulighed for 

en stigende produktivitet og en bedre løn/produktivitetsrate, da USA’s performance måles på kort 

sigt, og der arbejdes imod hurtige resultater. 

 

En trussel i det sociokulturelle aspekt er den stigende ulighed mellem amerikanerne, der må 

acceptere lavere lønninger grundet en hård konkurrence fra eksempelvis Kina og Indien. Her 

udfordres særligt amerikanernes tanke om frihed og den amerikanske drøm, hvor alle har samme 

muligheder for at opnå succes. Dette bliver modarbejdet af den stigende ulighed, da det er et tegn 

på, at alle ikke har de samme muligheder. Derudover påvirker den stigende ulighed også landenes 

stordriftsfordele i og med, at de lavere lønninger betyder, at købekraften og dermed efterspørgslen 

vil falde. Slutteligt truer Kinas høje magtdistance og langsigtede orientering Kinas 

løn/produktivitetsrate, da deres lange arbejdsgange sænker produktiviteten og dermed forringer 

denne. 

 
 
 
 
 

 
29 https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_da 

Muligheder (O) Trusler (T) 

O.3.1 En faldende ulighed har skabt stigende lønninger 

og bedre levestandarder i Kina, hvilket giver mulighed 

for vækst  

O.3.2 USA’s kortsigtede orientringet og giver mulighed 

for en stigende produktivitet og en bedre 

løn/produktivitetsrate 

T.3.1 Stigende ulighed truer USA’s stordriftsfordele og 

vækst grundet lavere lønninger og en faldende 

efterspørgsel 

T.3.2 Kinas høje magtdistance og langsigtede orientering 

giver lav produktivitet og truer Kinas 

løn/produktivitetsrate 



Afsluttende projekt Julie Høeg Stubberup 14-maj-2020 
HD 2 del, International Business  Copenhagen Business School 

 45 

4.4.  Teknologikapløbet 

Her står USA stærkt både indenfor teknologi og udvikling, hvor de er hhv. nr. 6 og 2 ud af 140 

lande i WEF’s konkurrencerapport på.30  

Dermed er USA en af frontløberne indenfor teknologi og udvikling, hvilket er en stor del af deres 

konkurrencemæssige fordel, og det er bl.a. indenfor disse varekategorier, de skaber deres eksport. 

 

Derfor er det vigtigt, at USA forbliver innovative g udvikler teknologi for at bibeholde deres 

konkurrencemæssige fordel i forhold til verdenshandlen. Her kan nævnes USA’s teknologi center, 

Silicon Valley, hvor mange af de store teknologivirksomheder er samlet for at samarbejde og 

udvikle teknologi. Udover det benytter de sig af specialiseringsargumentet ved at samle 

teknologivirksomheder, hvilket giver gode muligheder for USA’s samhandel, da de gennem 

specialiseringsargumentet kan opnå stordriftsfordele. 

 

Samtidig mener USA, at Kina har brugt ulovlige og uretfærdige metoder til at få adgang til USA’s 

mere avancerede teknologi på som f.eks. kopiering, hvilket har betydning for verdenshandlen og 

handelskrigen.31 

 

Kina står væsentlig svagere end USA indenfor både teknologi og udvikling, hvor de er hhv. 28 og 

73 ud af 140 lande i WEF konkurrencerapport på. Dog har Kina gennem direkte udenlandske 

investeringer fået ny teknologi til landet, hvilket har gjort Kina stærkere indenfor teknologien32  

Ønsker Kina fortsat vækst, skal de være opmærksomme på ikke at ende i ”mellemindkomst-

fælden.” For at overkomme denne, skal de fortsat teknologiudvikle, hvilket kan være med til at få et 

lands produktivitet til at stige. Dermed er der her en god mulighed for vækst i Kina og for at 

forbedre deres position indenfor verdenshandlen, hvis de teknologiudvikler rigtigt og ikke ved 

kopiering som nævnt ovenfor. Dog kan det være en udfordring for Kina, da de ikke har en stærk 

faktorudrustning indenfor kapital, og det kan gøre det svært for dem at udvikle sig indenfor high-

tech, da det kræver kapital.  

 

 

 
30 WEF, (2018) S. 302 
31 https://www-tandfonline-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/doi/full/10.1080/19186444.2019.1682409 
32 WEF, (2018) S. 90 
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Her kan USA og Kina sammenlignes ved, hvem der har high-tech produktionen. Dette har USA, og 

dermed har de også rettighederne til at producere high-tech. Her bliver de udfordret af Kinas 

kopivarer, og derfor truer Kina her USA’s immaterielle rettigheder, hvilket også er et af de store 

spørgsmål indenfor WTO. 

I forhold til EU, så er teknologi et vigtigt element. Her mener EU, at innovation er vejen frem, og at 

denne skal være åben, så de kan dele den med resten af verdenen. De mener, at vidensdeling kan 

være med til at skabe nye markeder og dermed vækst.33 Dette kan skabe en god mulighed for 

samhandel landene imellem og dermed give en bedre verdenshandel grundet en 

samhørighedsfølelse på baggrund af vidensdeling. 

 

Derudover ønsker EU at teknologiudvikling skal gøres rentabel, og dette gøres bedst gennem et 

åbent samarbejde og gennem partnerskaber mellem erhvervslivet og myndighederne.34  

Kigger vi på WEF konkurrencerapport, så bruges EU og Nordamerika som en gennemsnitlig 

sammenligning overfor andre lande, og her ligger dette gennemsnit også ganske fint på 

teknologifronten. Dog skal det nævnes, at USA ligger over gennemsnittet og må formodes at have 

en bedre teknologiudvikling end EU.35 

 

En mulighed indenfor teknologikapløbet er EU’s åbenhed og fokus på vidensdeling på verdensplan, 

hvilket skaber en mulighed for at teknologiudvikle og en samhørighedsfølelse landene imellem. 

Derudover er der en mulighed i at benytte sig af specialiseringsargumentet, som USA gør ved at 

samle teknologivirksomheder i Silicon Valley og dermed skabe stordriftsfordele. 

 

En trussel indenfor teknologikapløbet er, at sker der en uhensigtsmæssig overførsel af teknologi, 

kan det starte en krig i forhold til fabrikshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Her kan et 

eksempel være, at USA beskylder Kina for at kopiere deres varer. Derudover er der også en trussel 

for Kina, hvis de ikke formår at udvikle sig teknologisk, og de dermed ikke formår at overkomme 

”mellemindkomst-fælden.” 

 

 

 
33 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy_da 
34 https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_da 
35 WEF, (2018) S. 302 
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4.5. Miljøpolitiske handelsfaktorer 

Kina har generelt en høj forurening, og de ligger højt sammenlignet med andre OECD-lande.36 En 

af årsagerne hertil kan være Kinas høje kulreserve, og de kan dermed producere meget af deres 

energi selv, men det er ikke godt for miljøet, og der ses en stigende forurening særligt i storbyerne.  

Med det stigende fokus på miljø kan det påvirke Kina negativt i forhold til verdenshandlen, hvis 

eksempelvis der bliver pålagt CO2 kvoter på varer fra Kina grundet deres høje forurening. Dermed 

kan det på sigt blive en trussel for Kina, hvis de ikke forbedre dette. 

 

Miljø er vigtig for EU og deres samhandel med verdenen. De spiller en vigtig rolle i forhold til 

fremme bæredygtig udvikling på globalt plan, og dermed må det siges, at de tager ansvar for 

miljøet. 

Dermed har EU også nogle af verdens højeste miljøstandarder, som borgere i medlemslandene kan 

nyde godt af. Dermed stiller EU også krav til sine medlemslande om at leve op til disse standarder. 

Dermed har det betydning for handlen mellem landene, da der stilles krav til miljø for at kunne 

blive en del af den frie handel indenfor EU.37 Dette er en mulighed for verdenshandlen at følge 

EU’s eksempel og dermed forbedre miljøet globalt fremfor mere regionalt. 

 

Dog har de høje miljøkrav for handel også en negativ effekt og udgør en trussel. Her bliver EU bl.a. 

udkonkurreret af USA i Kina. Et eksempel kan være genmodificeret kød, som ikke må blive 

produceret og solgt i EU, men Kina ønsker at købe genmodificeret kød. Derfor handler Kina med 

USA i stedet for at få deres genmodificeret kød. 

 

 USA har, ifølge Parisaftalen, store miljømæssige problemer, da de gerne vil handle med 

genmodificeret fødevarer, hvilket ifølge EU er forbudt. Dermed opstår der her en bilateral 

 
36 WEF, (2018) S. 90 
37 https://europa.eu/european-union/topics/environment_da 

Muligheder (O) Trusler (T) 

O.4.1 Vidensdeling gør det muligt at teknologiudvikle 

og forbedre samarbejdet mellem USA, Kina og EU 

O.4.2 Specialiseringsargumentet giver mulighed for at 

skabe stordriftsfordele  

T.4.1 Uhensigtsmæssig overførsel af teknologi kan starte 

en krig i forhold til fabrikshemmeligheder og 

immaterielle rettigheder 

T.4.2 Manglende teknologisk udvikling truer Kinas 

mulighed for at overkomme mellemindkomst-fælden 
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handelskrig mellem USA og EU. Andre miljømæssige problemer for USA er også deres kul og olie 

forbrug, som er højt og imod EU’s regler.  

 

En mulighed er at følge EU’s eksempel og indgå i regionale miljøaftaler, hvilket kan skabe en 

standardisering af miljøstandarder regionalt, hvilket vil være godt for miljøet. Dog kan høje 

miljøstandarder true EU og deres handel, da USA og Kina ikke kan leve op til disse krav og dermed 

ikke vil handle med EU. Ydermere kan EU’s miljøkrav, særligt på kul og kød, true EU og USA's 

samarbejde, da Kina efterspørger eksempelvis genmodificeret kød, hvilket USA sælger til dem 

udenom EU. Dermed kan der opstå en bilateral handelskrig mellem USA og EU. 

 
4.6. Handelslovgivningsforhold 

Her er første vigtige element, at EU, USA og Kina alle er underlagt samme lovgivning i forhold til 

handel, nemlig WTO-organisationens lovgivning. 

 

Ved at indføre told på importerede varer sætter USA en handelsbarriere op for den frie handel, 

hvilket er i modstrid med WTO’s åbne, markedsorienterede politik. Dermed lukker USA sig mere 

om sig selv og bliver mere protektionistiske. Paradoksalt nok kritiserer USA Kina for, at Kina ikke 

lever op til den politik, der bliver ført i WTO. Nu er USA på vej til selv at gøre det, de kritiserer 

Kina for, hvilket må siges at være dobbeltmoralsk.38 

 

Dog er det heller ikke svært at forestille sig, at hvis WTO modsagde sig USA’s ulovlige 

toldbarrierer, så kunne USA finde på at melde sig ud af WTO i arrigskab over, at udefrakommende 

skal bestemme over USA’s handel. Samtidig ses der en kæmpe brist i WTO’s regelsæt, hvis de 

vælger at accepterer USA's indførelse af told.39 Dette må siges at sætte WTO i noget af et dilemma, 

 
38 https://www.berlingske.dk/internationalt/usa-tiden-er-inde-til-at-overveje-kinas-plads-i-wto 
39 Schism, kap. 10 Might Unmakes Right 

Muligheder (O) Trusler (T) 

O.5.1 Indgåelse af regionale miljøaftaler kan gøre 

samhandel nemmere, da f miljøkrav atl andet lige vil 

blive standardiseret regionalt  

T.5.1 EU’s miljøkrav truer USA og EU’s samarbejde og 

kan skabe en bilateral handelskrig 

T.5.2 Høje miljøstandarder truer EU’s handel med USA 

og Kina, da USA og Kina ikke kan leve op til disse krav 

og dermed ikke vil handle med EU 
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hvor der kan stilles spørgsmålstegn ved hele set-uppet og deres lovgivning. Derudover viser dette, 

hvor stor en rolle USA spiller, samt hvor stærkt USA står i den internationale handel. 

 

Dermed ligger der her en kæmpe trussel for WTO i og med, at der er en kæmpe brist i regelsættet, 

herunder også i forhold til de immaterielle rettigheder. Kan et land som Kina vælge at bryde disse 

rettigheder, og kan så stor en spiller som USA vælge at melde sig ud, truer det WTO’s opbygning 

og dermed WTO’s eksistensberettigelse. 

 

På den modsatte side er der muligheder for at indgå regionale aftaler, som vil give et stærkere 

samarbejde sammenlignet med WTO-samarbejdet. Dette benytter USA og EU sig af, hvor Kina er 

bagud på denne front. 

 
4.7. Konsekvensanalyse ved indførelse af told som handelsbarriere 

For at give et overblik over toldforløbet i handelskrigen er lavet nedenstående tabel, som viser en 

tidslinje over indførelse af told fra hhv. USA og Kinas sides. 
Tid Told 

1. Marts 2018 USA ligger told på 25% stål og 10% aluminium for alle 

lande 

19. Marts 2018 USA forbereder toldpakke, hvor der ligges told på 

kinesiske varer for 60 mia. dollar. 

1. April 2018 - Kina ligger told på 128 amerikanske varekategorier  

3. April 2018 USA varsler straftold på 1300 kinesiske varegrupper 

4. April 2018 Kina varsler som modspil straftold på 106 amerikanske 

varer 

1. December 2018 90 dages våbenhvile uden indførelse af nye toldsatser 

8. Maj 2019 USA vil igen hæve toldsatser på kinesiske varer. Samtidig 

er Kina bakket helt ud af den amerikansk-kinesiske 

handelspagt. 

1. August 2019 Ny told fra USA på kinesiske varer pålydende 300 mia. 

dollars 

Muligheder (O) Trusler (T) 

O.6.1 Indgåelse i regionale aftaler skaber mulighed for 

vækst og samarbejde 

T.6.1 USA og Kinas overskridelse af WTO-regelsæt 

truer WTO’s opbygning og dermed WTO’s 

eksistensberettigelse 
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5. August 2019 Kina stopper indkøb af amerikanske landbrugsvarer 

Tabel 340 – tidslinje over indførelse af told I forbindelse med handelskrigen 

 

Som nævnt tidligere indfører USA told mod Kina, da de kinesiske varer udkonkurrerer de 

amerikanske varer med billige priser. Derudover ønsker USA at forbedre deres handelsbalance til 

Kina. Det ses af tabel 3, at USA indfører told på alt importeret stål og aluminium for alle lande, 

men over tiden er det kun kinesiske varer, USA indfører told på. Dermed rammer de Kina hårdest 

med deres toldindførelse, men det må alt andet lige antages at påvirke hele verdenshandlen. 

 

Kina svarer igen ved at ligge told på amerikanske varer samt helt stoppe indkøb af bl.a. 

landbrugsvarer. Dermed opstår der told og mod-told imellem de to lande, som kan køre i ring indtil 

et af landene kan svare igen mere. Her vil en forsigtig antagelse være, at Kina må bakke ud først, da 

det historisk set er sket før, nemlig i maj 2019, samt Kina ressourcemæssigt er afhængige af særligt 

landbrugsvarer fra USA som nævnt tidligere. Dette skyldes, at USA er en af Kinas største 

handelspartnere, og Kina dermed er afhængige af handlen med USA.41 

 
EU påvirkes også af den amerikanskindførte told, og de går ind og svarer igen ved at ligge told på 

essentielle amerikanske varer såsom Kentucky Bourbon, Harley-Davidson motorcykler, jeans samt 

svinekød og ost.  

Til gengæld truer USA med at indføre told på bilimport fra EU. Her ses igen sanktioner samt 

gengældelse af disse blot mellem USA og EU. Dermed bliver EU også påvirket af USA’s told mod 

Kina, som EU vælger at svare igen på. Dermed bliver varer dyrere, da de pårørende lande 

tilsvarende vælger at lægge told på varer fra USA. Dette kan have en stor negativ konsekvens for 

verdenshandlen, da det skaber kunstigt høje priser, hvilket må antages at ville få efterspøgslen til at 

falde, hvilket vil påvirke væksten på verdensplan, da forbruget alt andet lige vil falde.42 

 

Overordnet set kan der argumenteres for, at indførelse af told vil beskytte USA’s økonomi, 

arbejdspladser mm. Det må antages, at forbrugerne vil vælge at købe amerikanske varer fremfor 

kinesiske, da de kinesiske varer bliver dyrere. Dermed stiger efterspørgslen for amerikanske varer, 

hvor den vil falde for kinesiske varer, hvilket vil få den kinesiske eksport til USA til at falde. 

 
40 https://jyllands-posten.dk/international/ECE11534475/Overblik-Handelskrigen-mellem-Kina-og-USA/ 
41 https://finans.dk/artikel/ECE6502521/her_er_kinas_10_st%F8rste_handelspartnere/?ctxref=ext 
42 Schism – kap. 10: Might unmakes Right 
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Ved at amerikanerne efterspørger flere amerikanske varer, vil det øge produktionen af amerikanske 

varer, hvilket vil skabe flere arbejdspladser og dermed vil flere amerikanere komme i arbejde. Dette 

vil give forbrugerne et større rådighedsbeløb, og dermed vil efterspørgslen igen stige. Alt dette vil 

skabe økonomisk vækst i USA. 

 

Dog kan det diskuteres, hvor effektivt toldindførelsen har været for USA, da deres import fra Kina 

kun er faldet med 2%, så den økonomiske betydning er minimal. 

Efterspørgslen efter amerikanske varer vil stige, men ved at indføre af told, bliver de kinesiske varer 

dyrere samtidig med, at de amerikanske varer også er dyrere, end de importerede varer uden told. 

Dermed vil varerne alt andet lige blive dyrere, hvilket vil få forbruget til at falde. Her bliver 

amerikanske varer dyrere for forbrugeren, og de kan dermed købe mindre for deres penge. Dette 

kan have en negativ effekt på væksten i USA, da forbrugerne vil forbruge mindre, og efterspørgslen 

vil falde. Dermed taber forbrugerne ved indførelse af told, da deres købekraft bliver mindsket.  

 

Her vil særligt lavindkomstbefolkningen blive ramt, da deres andel af importerede varer er relativt 

større end højindkomstbefolkningen, der mere investerer i ejendomme, services mm. Dermed vil 

lavindkomstbefolkningen tabe mere af deres købekraft ved indførelse af told på kinesiske varer end 

højindkomstbefolkningen.  

Det paradoksale er, at Trumps stemmer primært kommer fra lavindkomstbefolkningen, og dem går 

han imod ved at tilføje told på importerede varer og dermed mindske deres købekraft. 

 

Som nævnt tidligere, så er indførelse af told imod WTO’s lovgivning, da det mindsker den frie 

handel. Dermed går USA imod en øget protektionisme, hvilket må antages at skade samhandlen 

overordnet set og dermed taber alle på den lange bane. Dette er også en konsekvens ved indførelse 

af told, da den øgede protektionisme giver mindre frihandel, og lande som USA kan vælge selv at 

opfylde landets efterspørgsel.43 

Dette er nogle af de overordnede konsekvenser ved toldindførelse. Nedenfor vil de specifikke 

varegrupper blive gennemgået enkeltvis, og hvordan indførelse af told på de forskellige varegrupper 

har påvirket disse.  

 
43 https://www.berlingske.dk/internationalt/usa-tiden-er-inde-til-at-overveje-kinas-plads-i-wto 
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4.7.1. Stål 

Nogle af de første varer, som blev pålagt told er stål og aluminium. Her har USA valgt at pålægge 

for 25% på stål- og 10% på aluminiumimport fra alle lande, og ikke kun fra Kina.  

Dermed opstår der en tredjelandeeffekt, hvor hele verdens eksport til USA vil falde samtidig med, 

at USA’s import vil falde tilsvarende. 

 

For at komme mere ind på Kina, og hvordan indførelse af told på stål og aluminium vil påvirke 

dem, så er Kinas ståleksport noget af det, som vil blive ramt særlig hårdt. Dette skyldes, at USA er 

Kinas største handelspartner samtidig med, at noget af det, som Kina eksporterer mest af til USA er 

stål. Dog viser det sig ikke at være tilfældet. Kinas ståleksport blev nemlig ikke synderlig påvirket 

grundet høje anti-dumping afgifter.44 

 

Selvom den indførte told på stål og aluminium var tiltænkt at ramme Kina, så har den også ramt 

resten af verdenen, herunder EU. Dette har ledt til, at EU og andre lande, såsom Canada og Mexico, 

er gået sammen og har lagt told på deres import af essentielle amerikanske varer såsom jeans, ost og 

Harley Davidsons.45 

Dermed har indførelse af told på stål ført til mod-toldafgifter fra andre lande, og Kinas eksport af 

stål til USA er blevet påvirket minimalt. Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvor effektiv 

denne indførelse af told har været for USA’s import, hvis deres eksport bliver påvirket negativt 

grundet mod-told på amerikanske varer, og importen på stål fra Kina falder minimalt. Dermed 

påvirkes samhandlen på en anden måde end ønsket set fra USA’s side af. 

 
4.7.2. Primære produkter 

De primære produkter er en af de importvarer fra USA, som Kina er afhængige af. Dette, fordi en af 

USA’s rigelige ressourcer er de primære produkter, hvilket er en af Kinas knappe ressourcer. Derfor 

er import af de primære produkter og råvarer fra USA vigtige for Kina. 

 

Omvendt er de amerikanske landmænd afhængige af eksporten af deres varer såsom soyabønner, 

sorghum og svinekød. Dermed blev de amerikanske landmænd særlig hårdt ramt, da de kinesiske 

 
44 Schism, Kap 10: Might Unmakes Right 
45 Scism, Kap 10: Might Unmakes Right 
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myndigheder, i modsvar til told på kinesiske varer, har lagt told på de amerikanske råvarer. Dermed 

har de amerikanske landmænd mistet et af deres største markeder.  

Foruden det, så er konkurrencen rigtig hård på landbrugsområdet, og de amerikanske landmænd 

mister jobs, da de prismæssigt ikke kan konkurrere med importerede råvarer fra andre lande. Ved at 

lande såsom Kina vælger at pålægge told på de amerikanske råvarer, gør bestemt ikke situationen 

bedre for de amerikanske landmænd. Tværtimod gør det kun situationen værre, da deres i forvejen 

dyrere varer, bliver yderligere fordyret ved indførelse af told, og det mindsker de amerikanske 

landmænds konkurrenceevne yderligere.  

 

Dette er et godt eksempel på, hvordan en tredjepart i handelskrigen mellem USA og Kina mærker 

konsekvenserne ved indførelse af told. Dette er et eksempel på, hvordan en toldkrig kan give 

bagslag for USA, da uskyldige tredjeparter kan blive ramt af det, hvilket vil stille USA dårligere, da 

deres arbejdsløshed vil stige og deres konkurrenceevne vil falde indenfor råvareområdet.  

 

4.7.3. Teknologi 

Teknologi er en af de varer, som er mere indviklede i forhold til toldindførelse. Dette skyldes 

forskellige årsager, som beskrives nedenfor. 

 

Først og fremmest, så indgår kinesiske low-tech varer som en del af den amerikanske produktion af 

high-tech varer. Her kan eksempelvis nævnes iPhone, hvor en del af produktionen, og dermed 

omkostningerne til produktionen, ligger i Kina. Begynder USA at lægge told på disse varer, vil 

iPhone, som er en amerikansk produceret vare, blive dyrere grundet toldafgifterne. Dette også 

selvom, iPhone ikke er en kinesisk importeret vare, men fordi dele af den er produceret i Kina.46 

 

Derudover er computer og elektronikindustrier nær et vendepunkt, hvor de resources igen. Her 

tæller den kinesiske import for 122 milliarder dollars, og tipper denne industri, vil det betyde en stor 

nedgang i Kinas import til USA, hvilket vil have en negativ effekt på Kinas vækst. Ved USA’s 

toldafgifter, må det antages, at dette kunne få industrien til at vende og blive resourcet igen, da en 

toldindførelse kan give det sidste skub til resoucingen. Dermed har handelskrigen også betydning 

 
46 International Projektledelse, s. ????? 
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for de teknologiske varegrupper, da indførelse af told kan lede til en resourcing, hvilket er endnu en 

konsekvens, som kan påvirke Kina negativt og på sigt verdenshandlen.47 

 

USA gør også oprør med Kinas misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder ved at ligge told på 

varer fra Kina, hvor Kina overskride de intellektuelle ejendomsrettigheder disse og kan have 

kompromitteret USA’s nationale sikkerhed. Her gør USA også op med Kinas piratkopiering og 

kopivarer, som strider imod amerikansk lovgivning. Dog har Kina ikke på samme måde en 

lovgivning, som beskytter imod dette.  

 

Også Kinas teknologiske udvikling halter bagefter, og de har længe kunne benytte sig af andre 

landes udviklede teknologi ved at adoptere denne teknologi til landet. Dette kan de dog ikke mere, 

og de er derfor nød til at gøre noget, hvis de ikke skal havne i ”mellemindkomst-fælden.” Derfor 

har Kina som led i deres ”Made in China 2025” strategi sat fokus på udvikling af teknologi. Dog 

mener USA, at Kinas handlinger og politiker har skadet USA intellektuelle ejendomsrettigheder og 

har frarøvet dem høsten af deres teknologiske innovationer.48 

Derfor er det et udviklingspunkt for Kina, men USA går også ind og rammer Kina ved at ligge told 

på teknologiske varer fra Kina som straf for bl.a. at overtræde USA’s intellektuelle 

ejendomsrettigheder, hvilket på sigt kan skade Kina. Derudover ønsker USA at sikre deres nationale 

sikkerhed, hvilket yderligere er et argument for indførelse af told på teknologiske varer. 

 
4.7.4. Olie 

Olie er en vare, som ikke direkte indgår i handlen mellem USA og Kina, men har et mellemled i 

form af Mellemøsten. Derfor er det her interessant, at kigge på, hvem der styrer olieruterne og 

dermed olieforsyningen til Kina.  

 

Først skal nævnes, at USA er 100% selvforsynende i forhold til olie, hvor Kina importerer 90% af 

deres olie fra de mellemøstlige lande. USA styrer olieruterne til og fra de mellemøstlige lande. 

Dermed er det USA, som forsyner Kina med olie.  

Kina er derfor afhængige af olie, og da USA styrer Mellemøstens olieforsyning, er det et en vare, 

hvor USA kan ramme Kina hårdt ved en toldbarriere. 

 
47 BCG, S. 9 
48 Schism, Kap 10: Might Unmakes Right 
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Oliepriserne har også lidt et fald som følge af handelskrigen. De er faldet fra 0,6% til 2,0% som 

følge af, at Trump har optrappet handelskrigen og varslet ekstra told på kinesiske varer. 

Handelskrigen og USA’s indførte straftold på kinesiske varer, har altså haft betydning for 

oliepriserne. Her ses endnu en konsekvens af handelskrigen i form af de faldende priser.49 

 

Dermed er der flere trusler ved indførelse af told. Dette kan starte en toldkrig, hvor det land, som 

bliver ramt af tolden svarer igen ved at ligge en modtold på deres eksportvarer, hvilket truer 

frihandlen. Dette vil alt andet lige føre til dyrere varer, en lavere efterspørgsel og dermed en lavere 

vækst, da forbrugernes købekraft mindskes. Derudover trues indførelse af told også af høje anti-

dumping afgifter som set ved stål og aluminiumtolden, hvor den indførte told ikke havde den 

ønskede virkning. Derudover truer handelskrigen Kinas olieforsyning i og med, at USA styrer 

Kinas olieruter, og Kina er afhængig af at importere olie. Ydermere kan told på landbrugsvarer true 

de amerikanske landmænd og deres eksport til Kina, da de er afhængige af eksporten til det 

kinesiske marked da det er et af deres største markeder. 

 

Omvendt ses der en mulighed for USA i at forbedre deres handelsbalance og styrke deres egen 

økonomi, men meget tyder på, at den indførte told ikke har den ønskede virkning. Derudover kan en 

stigende resourcing styrke USA ved at få flere arbejdspladser tilbage til USA. Indførelse af told på 

teknologivarer, som er nær vendepunktet, har sat skub i den stigende resourcing tilbage til USA, 

hvilket alt andet lige styrker USA økonomisk. 

 

 
49 https://finans.dk/okonomi/ECE11571472/kina-svarer-igen-i-handelskrigen-aktier-og-olieprisen-dykker/?ctxref=ext 
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4.8. Opsummering af eksterne muligheder og trusler  

Nedenfor samles de identificerede muligheder og trusler fra ovenstående afsnit op i en tabel over de 

eksterne forhold. Derudover er de opstillet i prioriteret rækkefølge baseret på en vurdering af 

vigtigheden af de eksterne muligheder og trusler. 

EKSTERNE FORHOLD 

Muligheder (O) Trusler (T) 

O.1.1 Taler parterne fortsat sammen vil der opstå en 

mulighed at opnå en bilateral aftale, som vil gavne 

handlen mellem parterne (5) 

O.6.1 Indgåelse i regionale aftaler skaber mulighed for 

vækst og samarbejde (4) 

O.5.1 Indgåelse af regionale miljøaftaler kan gøre 

samhandel nemmere, da miljøkrav atl andet lige vil blive 

standardiseret regionalt (4) 

O.2.1 En stigende produktivitet kan gøre det muligt for 

Kina at forbedre deres løn/produktivitetsrate (3) 

O.3.2 USA’s kortsigtede orientringet og giver mulighed 

for en stigende produktivitet og en bedre 

løn/produktivitetsrate (2) 

O.2.2 En konvergens af de relative priser giver mulighed 

for vækst i Kina grundet stigende lønninger, som skaber 

et stigende forbrug (2) 

O.2.3 Resourcing giver USA mulighed for at få 

produktionen tilbage til hjemlandet og skabe vækst 

gennem flere arbejdspladser (1) 

O.3.1 En faldende ulighed har skabt stigende lønninger 

og bedre levestandarder i Kina, hvilket giver mulighed 

for vækst (1) 

O.4.1 Vidensdeling gør det muligt at teknologiudvikle og 

forbedre samarbejdet mellem USA, Kina og EU (1) 

O.4.2 Specialiseringsargumentet giver mulighed for at 

skabe stordriftsfordele (1) 

O.7.1 Indførelse af toldafgifter kan forbedre USA’s 

handelsbalance og styrke deres økonomi (1) 

O.7.2 Told på teknologivarer nær vendepunktet kan få 

USA's resourcing af disse varer til at stige, hvilket alt 

T.1.2 Politisk usikkerhed og en øget protektionisme 

skaber gensidige toldmurrer, som truer en handelsaftale 

og verdenshandlen (5) 

T.2.1 Fortsætter handelskrigen mellem USA og Kina 

trues EU og verdenshandlen af et nulvækstscenarie (5) 

T.2.3 En konvergens af de relative priser truer USA’s 

vækst, da USA’s lønninger vil falde og skabe lavere 

levestandarder (5) 

T.7.1 En gensidig toldkrig vil true frihandlen og dermed 

væksten grundet stigende relative priser og en faldene 

købekraft hos forbrugerne (4) 

T.1.1 Misinformation og misforståelser er med til at 

underminere og truer potentialet for at opnå en 

handelsaftale (3) 

T.4.1 Uhensigtsmæssig overførsel af teknologi kan starte 

en krig i forhold til fabrikshemmeligheder og 

immaterielle rettigheder (3) 

T.5.1 EU’s miljøkrav på kød og kul truer USA og EU’s 

samarbejde og kan skabe en bilateral handelskrig (3) 

T.6.1 USA og Kinas overskridelse af WTO-regelsæt 

truer WTO’s opbygning og dermed WTO’s 

eksistensberettigelse (3) 

T.2.2 En forringelse af løn/produktivitetsraten truer 

Kinas konkurrencemæssige fordel (2) 

T.5.2 Høje miljøstandarder truer EU’s handel med USA 

og Kina, da USA og Kina ikke kan leve op til disse krav 

og dermed ikke vil handle med EU (2) 

T.3.1 Stigende ulighed truer USA’s stordriftsfordele og 

vækst grundet lavere lønninger og en faldende 

efterspørgsel (1) 
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5. Analyse af handelsmønsteret mellem USA, Kina og EU 

 
Til besvarelse af denne analyse laves en markedsanalyse af handelsmønsteret mellem USA, Kina og 

EU. Her vil der blive kigget på forholdene i de forskellige lande, og der vil blive lavet en 

benchmarking landene imellem. Her vil der blive taget højde for de styrker og svagheder, som kan 

opstå i forbindelse med USA, Kina og EU’s handelsmønster. Ydermere vil der være fokus på USA, 

Kina og EU’s åbenhed, diversifikation samt produktsammensætning. 

 

andet lige vil skabe vækst i USA grundet flere 

arbejdspladser (1) 

T.3.2 Kinas høje magtdistance og langsigtede orientering 

giver lav produktivitet og truer Kinas 

løn/produktivitetsrate (1) 

T.4.2 Manglende teknologisk udvikling truer Kinas 

mulighed for at overkomme mellemindkomst-fælden (1) 

T.7.2 Antidumping afgifter truer effekten af USA’s 

toldafgift på stål (1) 

T.7.3 Kinas olieforsyning trues af handelskrigen, da 

USA styrer olieruterne til Kina (1) 

T.7.4 Told på landbrugsvarer truer USA’s eksport af 

landbrugsvarer og dermed de amerikanske landmænd (1) 
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5.1. Handelsudvikling 

Først analyseres hvor meget USA, Kina og EU’s handel udgør i BNP af %. Dette gøres for at få en 

forståelse for handelskrigen. Her medtages EU som resten af verdenen for at opbygge et 

sammenligningsgrundlag, hvilket vises af graf 3. 

 
Graf 3 - handel som procent af BNP for hhv. USA, Kina og EU, 
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2018&locations=US-CN-
EU&start=2000 
 
Her ses det, at Kina og USA’s handel i % af BNP er lav sammenlignet med EU. Dette har stor 

betydning for samhandlen og handelskrigen, da USA og Kina ikke er nær så sårbare samt bliver nær 

så påvirkede af de indførte handelsbarrierer som eksempelvis EU.  

Det skyldes, at EU’s handel udgør 85% af deres BNP, hvilket gør dem mere afhængige af handel, 

da handlen er størstedelen af deres BNP, hvilket stiller EU svagt i forhold til USA og Kina. Til 

sammenligning udgør USA’s handel ca. 27% af BNP og Kinas handel udgør ca. 38% af BNP set i 

2018 tal. Dermed påvirker de ekstra toldsatser EU’s BNP væsentlig mere, end det eksempelvis 

påvirker USA og Kinas BNP, da de to lande ikke er nær så afhængige af samhandlen med andre 

lande som EU er. 

Handel (% af BNP) - USA, Kina, EU
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Dermed opstår der en tredjelandevirkning, hvor EU må antages at blive betydelig mere påvirket af 

den amerikansk og kinesisk indførte told, da det rammer EU’s handel hårdere end eksempelvis 

USA og Kinas. EU’s afhængighed af samhandel med andre lande er altså en af EU’s svagheder, 

men det er en styrke for USA og Kina, da de ikke er afhængige på samme måde. 

 

Ydermere ses en udligning i handel som % af BNP mellem USA og Kina, hvilket styrker 

handelsbalancen og dermed USA og Kinas samhandel. 

USA’s faktorudrustning er en styrke da de har en komparativ fordel gennem deres høj produktive 

arbejdskraft, hvor dette omvendt er Kinas svaghed i og med, at de mangler en komparativ fordel 

grundet en lav løn/produktivitetsrate. Kina har også en svaghed i deres mangel på rigelig kapital, da 

de dermed kun har deres arbejdskraft som faktorudrustning. Til sidst står EU svagt, da de er 

afhængige af samhandel, da det udgør 80% af deres BNP. 

 
5.2. Handelsaftaler 

For at få en bedre forståelse for USA, Kina og EU’s handelsmønster, undersøges hvilke 

handelsaftaler USA, Kina og EU er medlem af, da dette siger noget om deres åbenhed og 

diversifikation. 

 

USA, Kina og EU er med i WTO, som er en stor global handelsorganisation, der forsøger at 

minimere handelsdiskrimination. Dog er der en ulempe ved WTO, som er, at det kan være 

udfordrende at samarbejde og skabe økonomisk integration i en så stor skala, som WTO forsøger.  

Derudover var Kinas optagelse i WTO været længe undervejs, og de kritiseres stadig den dag i dag 

for ikke at have frihandel. Dette grundet deres mange statsejede virksomheder og deres 

indflydelsesrige stat, som kontrollerer store dele af det kinesiske marked og dermed også den 

kinesiske handel. Dette kan på sigt udgøre en svaghed for Kina, hvis andre lande ikke ønsker at 

Stærke sider (S) Svage sider (W) 

S.1.1 Konvergensudviklingen i handelsbalancen styrker 

handelsbalancen og dermed USA og Kinas samhandel 

S.1.2 USA har en styrke i deres faktorudrustning, da de 

har en høj produktiv arbejdskraft, som giver dem en 

komparativ fordel  

S.1.1 Kina svaghed ligger i deres mangel på rigelig 

kapital  

S.1.2 Kina har en svaghed i deres mangel på en 

komparativ fordel grundet deres lave løn/produktionsrate 

S.1.3 EU står svagt, da de er meget afhængige af 

samhandel 
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handle med den grundet manglende frihandel. Dermed opstår der bilaterale samt regionale 

handelsaftaler, da det er nemmere at opbygge et samarbejde i mindre skalaer. 

 

5.2.1. USA 

USA er med i mange forskellige regionale aftaler herunder North America Free Trade Agreement 

(NAFTA), Asia Pacific Economic Coorporation (APEC) og Central America Free Trade 

Agreement – Dominican Republic (CAFTA-DR.) 

 

NAFTA er en frihandelsaftale indgået mellem USA, Canada og Mexico. Denne aftale er den 

økonomisk største aftale målt både på BNP samt BNP pr. indbygger i 2009 tal.  

NAFTA’s formål er at sikre et bedre samarbejde mellem USA, Canada og Mexico. Dette gøres ved 

at sikre fri handel uden told og afgifter mellem de tre lande. Dermed sikres adgang til de forskellige 

markeder uden at skulle bekymre sig om pålægning af told og andre handelsbarriere, hvilket har 

sikret fri bevægelig af varer landene imellem. Dette er en god mulighed for alle parter, da både 

Mexico og Canadas primære handelspartner er USA. Samtidig er USA’s største handelspartner 

Canada, og USA kan nyde godt af de lavere lønninger i Mexico uden, at lønningerne påvirkes af 

forskellige handelsbarriere.  

Dog skal det nævnes, at NAFTA ikke er en toldunion, hvilket betyder, at de interne toldafgifter er 

fjernet, men der er ikke sat en fælles ekstern toldafgift. Dette betyder, at flere lande laver direkte 

udenlandske investeringer i eksempelvis Mexico for at kunne handle toldfrit med USA og Canada.  

 

Ydermere kan det betyde, at eksportlande vælger at eksportere til eksempelvis Canada, hvis 

toldafgifterne er lavere der, og derigennem skabes der videreeksport til USA. Her er der indført et 

oprindelsesprincip, som skal bestemme den pålagte told på en vare. En vares oprindelse bestemmes 

af der, hvor varen tillægges mest værdi. Dette er dog anderledes sammenlignet med EU, hvor 

oprindelsesprincippet måles ud fra, der hvor produktet bliver til det, som eksporteres til EU. 

 

APEC er et samarbejde bestående af 21 lande fra Asien og America. Her kan nævnes lande som 

Canada, USA, Mexico, Peru, Chile, Kina og Japan. Dermed sikres et samarbejde på tværs af flere 

kontinenter.  
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Det er et samarbejde som bygger på en lang række aktiviteter indenfor handel, investering, energi, 

bæredygtighed samt anti-koroption. Dog kan dette ikke anses som en regional handelsaftale set fra 

et WTO-perspektiv, og derfor indgår denne ikke under regionale handelsaftaler. 

 

CAFTA-DR er en tredje samarbejdsaftale, som USA indgår i med resten af Central Amerika og den 

Dominikanske Republik. Denne aftale bygger på en frihandelsaftale, hvor den interne told fjernes, 

men ikke ekstern told. 

 

Derudover er der debat om denne frihandelsaftale er værdiskabende, for vil de mindre rige lande i 

Central Amerika tage arbejdspladser fra USA grundet billigere arbejdskraft. Dette vil lede til 

billigere produkter særligt indenfor produktion og landbrug, som kan true USA’s konkurrenceevne. 

Samtidig kan der også sættes spørgsmålstegn ved, om de fattigere CAFTA-DR lande får gavn af 

aftalen, eller om den kun fremmer USA’s eksport til disse lande. 

 

På den anden side er det også bevist, at ved at indgåelse i en sådan aftale, skabes der vækst i de 

lande, som aftalen omfatter. De fordele, der opstår for landene ved at indgå i en handelsaftale vil 

skabe gensidige fordele, som alle lande kan nyde godt af. Derfor kan det argumenteres for, at det er 

en succesful frihandelsaftale. 

 

USA indgår også i endnu et internationalt samarbejde, nemlig United Nation (UN). UN blev skabt 

for at fremme international fred, sikkerhed og for at bekæmpe anti-teorisme. Denne organisation 

består af mange medlemmer, herunder kan nævnes WTO, den internationale pengefund samt 

verdensbanken. Dermed må det antages, at USA er et meget diversificeret og åbent handelsland 

med mange aftaler på kryds og tværs af lande og kontinenter. Dermed er det en af USA's styrker, da 

USA får diversificeret deres handel, og de fremstår som en stærk handelspartner ved at indgå i de 

forskellige aftaler. 

 
5.2.2. Kina 

Kina ikke er medlem af andre frihandelsaftaler, såsom Associacion of Southeast Asian Nations 

(ASEAN), hvilket kan være et tegn på manglende frihandel fra Kinas side af.50 

 
50 International Business - Environments and Operations, Kap.8 
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På trods af dette er Kina en vigtig spiller for ASEAN-landene, da Kina har stor økonomisk vækst 

samt en stor arbejdsstyrke, der giver Kina nogle konkurrencemæssige fordele, som gør det 

interessant at handle med Kina. Dette kunne også forbedre ASEAN’s position på verdenshandlen, 

hvis Kina blev en del af handelsaftalen, da det kunne tiltrække større direkte udenlandske 

investeringer. For at tiltrække udenlandske investeringer skal ASEAN-landene samtidig forbedre 

deres infrastruktur samt styrke deres samarbejde landene imellem. 

Dermed har Kina indgået bilaterale handelsaftaler med landene i ASEAN samt til USA OG EU, og 

de er derfor stadig en stor handelsparter til disse områder. Dette grundet deres konkurrencemæssige 

position og deres store arbejdsstyrke. 

 

Dermed er indgåelse i de manglende regionale handelsaftaler en af Kinas svagheder. Deres 

indflydelsesrige stat og regering ikke ønsker at give andre lande fri adgang til Kinas marked, og 

dermed går Kina glip af at kunne handle frit med andre lande. Når det er sagt, så er Kina medlem af 

APEC-samarbejdet med 20 andre lande på tværs af kontinenter. Dermed viser Kina en interesse i at 

samarbejde med andre lande internationalt, og at de gerne vil åbne op i et eller andet omfang. 

Dog skal det igen her nævnes, at WTO ikke ser APEC-samarbejdet som en regional 

handelsaftalemen, og dermed kan det stadig valideres, at Kina ikke har indgået i nogle regionale 

frihandelsaftaler, men har indgået i bilaterale handelsaftaler. Dette er en svaghed for Kina, da de 

dermed ikke får samme fordele, som ved at indgå i et større regionalt handelssamarbejde. 

 

Dermed er Kina ikke åbent på samme måde som USA, og de er ikke nær så diversificerede som 

USA, hvilket kan stille dem sårbart i samhandlen, da de ikke opnår de regionale handelsfordele, 

som nævnt ovenfor. Dette gør Kina mere lukket grundet deres indflydelsesrige stat, hvilket kan 

hindre samhandel med andre lande. Dette er en af Kinas svagheder. 

 
5.2.3. EU 

EU’s handelsmønster er anderledes end Kina og USA’s, da EU ikke er et land, men en politisk 

union bestående af 27 lande. Dermed er EU en regional handelsaftale mellem deres medlemslande, 

som er en af de mest ambitiøse regionale handelsaftaler indgået.51 

 

 
51 International Business - Environments and Operations, Kap.8 
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Dette begrundes da unionen giver adgang til fri handel af varer, services, kapital og personer. 

Ydermere er der etableret en fælles valuta, euroen, som størstedelen af medlemslandene har 

indvilliget i. Derudover anvendes der i EU en fælles ekstern told mod ikke-medlemslande. Dermed 

opfylder EU kravene for at være et fælles marked, da de har en fælles toldunion samt frie grænser 

ikke kun for varer, men også for services, kapital og personer. 

 

Dette samarbejde er det største målt på indbyggertal og det andet største målt på BNP samt BNP pr. 

indbygger næstefter USA. Dette stiller EU i en stærkere position internationalt, end hvis de enkelte 

medlemslande skulle handlet individuelt med større lande såsom USA og Kina. Her vil mange af de 

østeuropæiske lande med en lille befolkning og lav økonomi stå svagt i en international handel, hvis 

de ikke indgik i dette regionale handelssamarbejde.  

Dog vil lande som Tyskland, der er EU’s største land med en god økonomi og en stor befolkning 

have bedre odds ved international handel end de føromtalte østeuropæiske lande. Dermed er EU en 

kombination af rigere vesteuropæiske lande såsom Tyskland og Frankrig, men også af de mere 

fattige østeuropæiske lande.  

 

De åbne grænser og frihandlen er en af EU’s styrker, da det skaber samhandel både mellem 

medlemslandene, men også på verdensplan, da landene som en union står stærkere, end hvis de stod 

individuelt. Dog har EU også en svaghed i forbindelse med de mere fattige østeuropæiske lande.  

Kan disse lande ikke leve op til deres eksterne gældsaftaler, kan det true banksystemet og dermed 

euroens fremtid, særligt under finanskrisen i 2008, hvor gældskrisen ramte flere af de europæiske 

eurolande såsom Grækenland, Spanien, Italien og Portugal. Dette har tvunget de stærkere 

europæiske lande til at redde de mere gældsramte lande fra konkurs og dermed redde euroen. Dette 

er en af svaghederne ved EU’s opbygning. 

 

Når det er sagt, så har EU også, udover den interne regionale handelsaftale, bilaterale handelsaftaler 

med lande udenfor EU-samarbejdet såsom USA og andre Central Amerikanske lande.  

Dermed må det siges, at EU er meget åben, da hele samarbejdet bygger på frie grænser indenfor 

både varer, services, penge og personer. Det må også sige at være et diversificeret samarbejde, da 

det består af både rigere vesteuropæiske lande samt fattigere østeuropæiske lande. 

Udover EU-samarbejdet indgår EU også i andre bilaterale samarbejder, hvilket kun gør dem mere 

diversificerede samt åbne. 
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En af styrkerne ved det nuværende handelsmønster er de forskellige handelsaftaler, som USA, Kina 

og EU indgår i. Her kan nævnes eksempelvis WTO og UN. Derudover indgår både USA i mange 

forskellige regionale og bilaterale aftaler såsom NAFTA, APEC og CAFTA-DR. Dermed har de en 

styrke ved, at de er åbne og har diversificerede handelsaftaler.  Også EU’s åbne grænser og 

frihandel udgør en styrke for EU, da EU står stærkere i samhandlen med resten af verdenen. 

Derudover er Kinas lave relative priser en styrke for Kina, da det giver landet en 

konkurrencemæssig fordel og skaber efterspørgsel efter kinesiske varer. 

 

Dog indgår Kina ikke i nær så mange frihandelsaftaler, som USA og EU, hvilket er en svaghed for 

Kina. Deres manglende frihandelsaftaler samt deres stat har stor indflydelse på det kinesiske 

marked og dermed på den kinesiske handel, kan medføre, at andre lande ikke ønsker at handle med 

Kina. Her vil det styrke Kinas frihandel, hvis de eksempelvis blev medlem af ASEAN-aftalen.  

En anden svaghed er WTO og deres set-up, da dette ikke afspejler virkeligheden, og dermed kan det 

være en svaghed ved at indgå i WTO fremfor eksempelvis regionale handelsaftaler.  

Også EU’s struktursammensætning skaber en svaghed for EU, da der er en ulighed mellem 

medlemslandene, hvor medlemslandene skal leve op til gældsaftaler, ellers kan det true 

banksektoren og euroens fremtid. Her er de rigere lande nød til at redde de gældsramte lande for 

ikke, at euroen skal gå konkurs. 

 
5.3. Handelsubalancer 

Et andet element i handelsmønsteret er ubalancer, eksempelvis USA's produktive ressourcer, 

hvilket har fået USA til at føle sig sårbar. USA føler sig sårbare, da de har outsourcet store dele af 

deres fabrikationsbase til Kina for at opnå en fordel ved de lavere lønninger i Kina. Dette for at 

kunne producere deres varer billigere, og dermed kunne konkurrer med de kinesiske fabrikanter. 

Dog betyder outsourcingen af den produktive base også, at hvis noget skal rettes op eller fikses, så 

kan de ikke gøre dette. Når det er sagt er Kina stadig interessant grundet deres store økonomiske 

vækst samt deres store arbejdsstyrke med lave lønninger, hvilket er en af Kinas styrker. 

Stærke sider (S) Svage sider (W) 

S.2.1 Indgå i regionale aftaler styrker USA og EU’s 

handel 

S.2.2 Kinas lave relative priser giver Kina en 

konkurrencemæssig fordel og er dermed en af Kinas 

stærke sider  

S.2.1 Kina indgår ikke i så mange bilaterale og regionale 

frihandelsaftaler hvilket stiller dem svagt i deres 

samhandel 

S.2.2 WTO afspejler ikke virkeligheden, hvilket er en 

svag side ved at indgå i WTO 
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Dog skal Kina være opmærksomme på, at de står med en lav produktivitet sammenlignet med 

eksempelvis USA. Dette kan skyldes, at de lige nu er på vej ind i en ”mellem indkomstfælde,” hvor 

de er nød til at udvikle sig fra at være et low-tech til et high-tech land for at overkomme denne 

fælde og fortsat sikre vækst i landet. Dog kræver dette en omstrukturering i markedet til at blive 

mere privatiseret for at skabe innovation og teknologisk udvikling. Denne privatisering bliver lige 

nu bremset af den store stat, hvilket udgør en svaghed for Kina.52 

 

Forskning viser også, at Kina oplever et pres på deres profitabilitet og dermed deres vækst, hvilket 

kan skyldes den lavere produktivitet.  Derfor vil Kina have fordel af at øge deres produktivitet og 

dermed opnå konkurrencemæssige fordele og vækst, ellers kan de risikere, at udviklingen går den 

modsatte vej, hvilket kan udgøre en trussel for Kinas fremtidige vækst.53 

 

Ydermere udgør infrahandler for mere end 50% af den amerikanske handelsbalance. Mere konkret 

betyder dette, at USA’s handelsbalance består af underleverancer, fra eksempelvis Kina, til 

amerikanske produkter. Det samme gør sig gældende for Kina, hvor store dele af deres handel 

består af underleverancer til færdigprodukter. Dermed er der ikke kun spørgsmål om den direkte 

handel, men nærmere et spørgsmål om underleverancer til den direkte handel. 

Dette betyder, at udveksles der ikke varer, så udveksles kapital, men dette fremgår på anden vis i 

handelsbalancen. Her er et eksempel, at Kina leverer high-tech produkter som en underleverance til 

USA’s high-tech produkter. Derfor har Kina noget kapitaludrustning, men set som en delmængde af 

et større amerikansk produceret high-tech produkt. 

 

En anden ubalance mellem USA, Kina og EU er de monopolistiske koncerner. Her er EU mere 

afhængig af handel grundet mangel på monopolistiske koncerner, hvilket der både er i USA og 

Kina. Her tænkes bl.a. på Apple, Google og Huawei. Monopolistiske koncerner har gennem deres 

store markedsandele og stordriftsfordele en større konkurrencefordel end mindre virksomheder. 

Dette gør EU’s virksomheder mindre konkurrencedygtige sammenlignet med de monopolistiske 

koncerner. Dermed er dette en svaghed for EU, men en styrke for USA, og Kina. 

 

 
52 Schism kap. 8, Party Like It’s 2025 
53 https://www.accenture.com/cn-en/insight-china-productivity 
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Nogle af styrkerne ved de handelsubalancer, som er mellem USA, Kina og EU er de monopolistiske 

koncerner grundet de stordriftsfordele, som det giver. Eller rettere sagt, så er det en styrke for USA 

og Kina, men ikke for EU.  

 

En svaghed for USA er outsourcingen af deres produktionsbase, da det har gjort dem sårbare, fordi 

det gør det sværere for dem at lave ændringer til produktionen, og de ønsker samtidig ikke at blive 

afhængige af olie og bilproduktion. 

 
5.4. Ny handelsstruktur 

Den nye handelsstruktur giver lande mulighed for at udnytte landets rigelige ressourcer og dermed 

outsource landets knappe ressourcer til et andet land, hvor denne ressource er en rigelige ressource. 

Eksempelvis er USA’s rigelige ressourcer er kapital, og deres knappe ressource er arbejdskraft. De 

har derfor outsourcet dele af værdikæden til lande, hvor arbejdskraft som en rigelige ressource. 

Kinas rigelige ressource er arbejdskraft, og derfor har USA valgt at outsource de arbejdstunge dele 

af værdikæden til Kina, herunder eksempelvis fabrikation. 

 

Dette betyder, at de amerikanske medarbejdere, som arbejder i de dele af værdikæden, som bruger 

USA’s rigelige ressourcer vil blive styrket, mens de amerikanske medarbejdere, der arbejder i de 

indenfor de knappe ressourcer, såsom fabrikation, vil skulle acceptere en mindre løn for ikke at 

miste deres job. Dette efterlader de medarbejdere dårligere stillet, og der vil opstå en ulighed i 

indkomst mellem de amerikanske arbejdere.  

 

Dog har det skabt en sårbarhed hos USA, hvilket har fået USA til at flytte flere af deres industrier 

tilbage til hjemlandet, hvilket har givet en ny handelsstruktur. Denne nye handelsstruktur betyder 

også, at der er ved at ske en øget protektionisme og en øget regionalisering af handel ved at flere og 

flere industrier flytter tilbage til hjemlandet. Dette har også betydning for globaliseringen. Det 

seneste stykke tid er der sket et skift i globaliseringen, som er ved at vende og blive en 

Stærke sider (S) Svage sider (W) 

S.3.1 Monopolistiske koncerner er en styrke for USA og 

Kina, da det via stordriftsfordele skaber 

konkurrencemæssige fordele 

S.3.1 Lav produktivitet er en svaghed for Kina, da det 

skaber pres på deres profitabilitet og vækst 

S.3.2 Outsourcing af USA’s produktionsbase har gjort 

dem sårbare, da de ikke kan lave ændringer til 

produktionen 
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deglobalisering. Dette ses ved, at de udenlandske direkte investeringer samt det globale kapitalflow 

er faldet, hvilket må antages at være på baggrund af en øget protektionisme. 

 

En industri, som er hårdt ramt af outsourcingen og den kinesiske konkurrence er dækindustrien. Her 

blev industrien særligt påvirket af kinesiske subsidier. Dette fordi kinesiske priser bliver holdt nede 

ved, at regeringen giver subsidier til de kinesiske dækproducenter. Lad os tage et konkret eksempel 

fra dækindustri. Her er der sket en stigning i import af dæk, specielt fra Kina i årene 2004-2007, 

hvor importen er gået fra 19% til 37%. Dette grundet de lavere dækpriser fra Kina, hvilket har 

resulteret i en faldende profit for de amerikanske dækproducenter. Derudover har det resulteret i en 

stigende arbejdsløshed indenfor industrien, hvor arbejdsstyrken faldt med hele 5% fra 2005-2007 

grundet den stigende import fra Kina.54 

 

Outsourcing har også haft betydning for Kina. Grundet de konvergerende priser, som er en afledt 

effekt af handlen, har det fået priserne på kinesiske varer til at stige, og dermed gjort kineserne 

rigere, hvilket har skabt vækst i Kina og styrket landet. Et af argumenterne for outsourcing til Kina 

er de lavere omkostninger forbundet med de lavere lønninger i Kina. Hvis kineserne bliver rigere og 

deres varer bliver dyrere, hvilket ses i stadig stigende grad, mister Kina noget af deres 

konkurrencemæssige fordel, som var baggrunden for outsourcing til Kina i første omgang. 

 

Det betyder, at Kinas højere lønninger på sigt kan gøre dem mindre konkurrencedygtige, hvis ikke 

produktiviteten stiger, da de dermed mister en vigtig konkurrencefordel – nemlig deres lavere 

lønninger og en mere fordelagtig løn/produktivitet-rate. Kina har stadig så billig arbejdskraft, at det 

kan betale sig at importere kinesiske varer, men det kan på sigt vende. Dette grundet konvergensen i 

de relative priser, som gør de kinesiske varer dyrere, og dermed kineserne rigere grundet en højere 

løn. Her udgør den lave produktivitet en svaghed for Kina. Derudover må det antages, at tendensen 

til, at flere og flere lande resourcer igen, kan have negativ betydning for Kinas vækst, da den 

outsourcede kapital mindskes, Derfor kan Kina potentielt blive påvirket negativt ved den stigende 

resourcing. 

 

Her har USA den styrke, at deres produktivitet stadig er højere en Kina, hvilket giver USA en 

styrke, da det skaber en konkurrencemæssig fordel. Omvendt er der også svagheder ved USA’s 

 
54 Schism, kap. 7: China in the WTO Dock 
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handelsmønster. De står nemlig lige nu i den situation, at en stigende produktivitet ikke længere 

skaber flere jobs primært grundet en stigende automatisering gennem computere og robotter. 

Dermed har væksten i jobs været stagnerende, og dette har resulteret i, at amerikanerne har måtte 

acceptere en lavere løn ellers ville deres jobs blive outsourcet. Dette har resulteret i lavere 

levestandarder samt en lavere konkurrencemæssig fordel.55 Outsourcingen kan være til lande i 

Central Amerika, Mexico samt Kina. Her er det særligt Kina, USA er opmærksom på, hvilket ses af 

den igangværende handelskrig.  

 

Kigger vi på styrkerne ved den nye handelsstruktur, så har flytning af produktion fremfor at handle 

skabt vækst i Kina grundet Kinas konkurrencemæssige fordel ved deres lave relative priser. Denne 

vækst har været med til at styrke landet og er dermed en af Kinas stærke sider. Også USA’s højere 

relative produktivitet er en styrke for USA, da de dermed opnår en konkurrencemæssig fordel på 

denne parameter. 

 

Det, at Kina har skabt vækst gennem outsourcing er en svaghed for Kina, da en stor del af deres 

vækst er skabt på baggrund af outsourcing til Kina. Nu ses en tendens til en stigende resourcing, 

som kan skyldes stigende kinesiske lønninger, hvor produktiviteten ikke har været tilsvarende 

stigende for Kina, hvilket har skabt en svaghed hos Kina, da der er sket en forringelse af deres 

løn/produktivitetsrate. 

 
5.5. Opsamling af interne styrker og svagheder 

Nedenfor samles de interne styrker og svagheder, som er identificeret og beskrevet ovenfor. 

Derudover er de opstillet i prioriteret rækkefølge baseret på en vurdering af væsentligheden af de 

interne styrker og svagheder. 

 

 
55 https://www.thebalance.com/u-s-productivity-what-is-it-how-to-calculate-it-3306227 

Stærke sider (S) Svage sider (W) 

S.4.1 Ny handelsstruktur, hvor produktion flyttes, har 

styrket Kina, da de herigennem har opnået vækst grundet 

lavere relative priser 

S.4.2 USA’s relative produktivitet giver dem en 

konkurrencemæssig fordel 

S.4.1 Kinas vækst gennem outsourcing stiller dem svagt, 

da denne udgør en stor del af deres vækst 

S.4.2 Kinas svaghed består i deres relative lave 

produktivitet komparativ ikke er fulgt med de relative 

stigende lønninger i Kina  
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INTERNE FORHOLD 

Stærke sider (S) Svage sider (W) 

S.2.1 Indgå i regionale aftaler styrker USA og EU’s 

handel (5) 

S.3.1 Monopolistiske koncerner er en styrke for USA og 

Kina, da det via stordriftsfordele skaber 

konkurrencemæssige fordele (4) 

S.1.1 Konvergensudviklingen i handelsbalancen styrker 

handelsbalancen og dermed USA og Kinas samhandel 

(3) 

S.1.2 USA har en styrke i deres faktorudrustning, da de 

har en høj produktiv arbejdskraft, som giver dem en 

komparativ fordel (3) 

S.2.2 Kinas lave relative priser giver Kina en 

konkurrencemæssig fordel og er dermed en af Kinas 

stærke sider (2) 

S.4.1 Ny handelsstruktur, hvor produktion flyttes har 

styrket Kina, da de herigennem har opnået vækst grundet 

lave relative priser (2) 

S.4.2 USA’s relative produktivitet giver dem en 

konkurrencemæssig fordel (1) 

S.2.1 Kina indgår ikke i så mange bilaterale og regionale 

frihandelsaftaler hvilket stiller dem svagt i deres 

samhandel (5) 

S.1.2 Kina har en svaghed i deres mangel på en 

komparativ fordel grundet deres lave løn/produktionsrate 

(4) 

S.3.1 Lav produktivitet er en svaghed for Kina, da det 

skaber pres på deres profitabilitet og vækst (4) 

S.1.1 Kina svaghed ligger i deres mangel på rigelig 

kapital (3) 

S.4.2 Kinas svaghed består i deres relative lave 

produktivitet komparativ ikke er fulgt med de relative 

stigende lønninger i Kina (3) 

S.1.3 EU står svagt, da de er meget afhængige af 

samhandel (2) 

S.2.2 WTO afspejler ikke virkeligheden, hvilket er en 

svag side ved at indgå i WTO (2) 

S.3.2 Outsourcing af USA’s produktionsbase har gjort 

dem sårbare, da de ikke kan lave ændringer til 

produktionen (1) 

S.4.1 Kinas vækst gennem outsourcing stiller dem svagt, 

da denne udgør en stor del af deres vækst (1) 
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6. Følgevirkninger af handelskrigen med henblik på strategiske tiltag 
 

 
Her undersøges følgevirkningerne af handelskrigen. Her vil de identificerede muligheder og trusler 

samt styrker og svagheder blive sammenhold for at lave en kombination af værdidrivere, der skal 

bruges til at angive forskellige strategiske udfald. Betydningen af disse udfald vil senere hen blive 

analyseret og derefter vil der blive opstillet forskellige scenarier for handelskrigen. 

Nedenfor vil de vigtigste eksterne forhold og de vigtigste interne forhold medtages. 

 

6.1. Kombination af værdidrivere som angiver forskellige strategiske udfald 

Nedenfor opstilles de strategiske muligheder set ud fra de interne og eksterne sider. Her udvælges 

de interne og eksterne forhold, som er blevet vurderet som værende de væsentligste. Den komplette 

opstilling findes i bilag 1. 
 Svage sider (W) 

S.1.2 Kina har en svaghed i deres 

mangel på en komparativ fordel 

grundet deres lave 

løn/produktionsrate (5) 

S.2.1 Kina indgår ikke i så mange 

bilaterale og regionale 

Stærke sider (S) 

S.1.2 USA har en styrke i deres 

faktorudrustning, da de har en høj 

produktiv arbejdskraft, som giver 

dem en komparativ fordel (5) 

S.2.2 Kinas lave relative priser 

giver Kina en konkurrencemæssig 



Afsluttende projekt Julie Høeg Stubberup 14-maj-2020 
HD 2 del, International Business  Copenhagen Business School 

 71 

frihandelsaftaler hvilket stiller dem 

svagt i deres samhandel (5) 

S.1.1 Kina svaghed ligger i deres 

mangel på rigelig kapital (4) 

S.2.2 WTO afspejler ikke 

virkeligheden, hvilket er en svag side 

ved at indgå i WTO (4) 

fordel og er dermed en af Kinas 

stærke sider (5) 

S.2.1 Indgå i regionale aftaler 

styrker USA og EU’s handel (4) 

S.3.1 Monopolistiske koncerner er 

en styrke for USA og Kina, da det 

via stordriftsfordele skaber 

konkurrencemæssige fordele (4) 

Trusler (T) 

T.1.2 Politisk usikkerhed og en øget 

protektionisme skaber gensidige 

toldmurrer, som truer en handelsaftale og 

verdenshandlen (5) 

T.2.1 Fortsætter handelskrigen mellem 

USA og Kina trues EU og verdenshandlen 

af et nulvækstscenarie (5) 
T.2.3 En konvergens af de relative priser truer 

USA’s vækst, da USA’s lønninger vil falde og 

skabe lavere levestandarder (4) 
T.7.1 En gensidig toldkrig vil true 

frihandlen og dermed væksten grundet 

stigende relative priser og en faldene 

købekraft hos forbrugerne (4) 

Katastrofescenarier 

1)  En gensidig toldkrig vil få de 

relative priser til at stige, og det vil 

føre til en faldene købekraft hos 

forbrugerne og dårligere 

levestandarder, hvilket truer USA’s 

vækst. Kina trues af en relativ 

prisstigning grundet deres mangel på 

en komparativ fordel samt mangel på 

rigelig kapital. EU trues af et 

nulvækstscenarie grundet toldkrigen. 

Dermed vil både forbrugerne, USA, 

Kina og EU tabe (T.2.1, T.2.3, T.7.1, 

S.1.2, S.1.1) 

 

2) Politisk usikkerhed og en øget 

protektionisme skaber mindre 

samhandel og en verden, som lukker 

sig mere og mere om sig selv. Dette 

vil skade verdenshandlen herunder 

særligt EU og Kina, da en 

fortsættelse af handelskrigen vil 

skabe et nulvækstscenarie for 

verdenshandlen, og det vil stille Kina 

svagt både fordi Kina ikke indgår i 

regionale handelsaftaler og grundet 

mangel på rigelig kapital (T.1.2, 

T.2.1, S.2.1, S.1.1) 

Afvejningsstrategier 

1) Ved indgåelse og styrkelse af 

regionale handelsaftaler 

formindskes truslen fra en toldkrig 

og fra de politiske usikkerheder, 

hvilket vil styrke handlen mellem 

parterne og dermed 

verdenshandlen. Dermed sikres 

også en bedre udnyttelse af 

parternes konkurrencemæssige 

fordele såsom stordriftsfordele, lave 

relative priser og en høj 

produktivitet. (T.1.2, T.2.1, T.7.1, 

S.1.2, S.2.2, S.2.1, S.3.1) 

 

2) USA kan bruge deres 

komparative fordel og deres 

stordriftsfordele til at forbedre deres 

vækst og mindske truslen fra en 

priskonvergens.  (T.2.3, S.1.2, 

S.3.1) 
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Muligheder (O) 
O.1.1 Taler parterne fortsat sammen vil der 

opstå en mulighed at opnå en bilateral aftale, 

som vil gavne handlen mellem parterne (5) 

O.6.1 Indgåelse i regionale aftaler skaber 

mulighed for vækst og samarbejde (5) 

O.2.3 Resourcing giver USA mulighed for at få 

produktionen tilbage til hjemlandet og skabe 

vækst gennem flere arbejdspladser (4) 

O.3.1 En faldende ulighed har skabt stigende 

lønninger og bedre levestandarder i Kina, 

hvilket giver mulighed for vækst (4) 

O.4.2 Specialiseringsargumentet giver 

mulighed for at skabe stordriftsfordele (4) 

 

Afvejningsstrategier 

1) Kina kan indgå i flere regionale 

aftaler udover WTO, hvilket vil give 

Kina et bedre billede af 

virkeligheden. Dette vil også gavne 

Kinas handel og derigennem skabe 

vækst. (O.1.1, O.6.1, S.2.1, S.2.2) 

 

 

Vækstscenarier 

1) Ved at indgå en bilateral 

handelsaftale mellem USA og Kina 

skabes der mulighed for vækst og et 

bedre samarbejde. Herigennem kan 

landene sikre en bedre udnyttelse af 

deres faktorudrustning og drage 

fordel af hinandens 

stordriftsfordele. Dette kan også 

være med til at give en faldende 

ulighed (O.1.1, O.6.1, O.3.1, S.1.2, 

S.2.2, S.2.1, S.3.1) 

 

2) USA har mulighed for gennem 

resourcing at skabe vækst gennem 

flere arbejdspladser og mindske 

uligheden, Her kan de bruge deres 

komparative fordel i deres 

faktorudrustning samt benytte sig af 

deres stordriftsfordele og forbedre 

disse ved at anvende 

specialiseringsargumentet indenfor 

teknologiudvikling (O.2.3, O.3.1, 

O.4.2, S.1.2, S.3.1) 

 

6.2. Analyse af betydningen af de strategiske veje 

Et katastrofescenarie vil have store konsekvenser for verdenshandlen og skabe en nulvækst. I 

værste tilfælde kan handelskrigen og den politiske usikkerhed få verdenshandlen til at falde 

sammen. Derudover kan handelskrigen føre til en stigende ulighed, og stiger denne ulighed vil 

samhandlen på sigt ikke eksistere. Her kan nævnes de amerikanske landmænd som er presset af den 

kinesiskindførte told på primære produkter fra Kina. Dette har resulteret i, at de amerikanske 

landmænd har måtte acceptere en lavere løn og dermed dårligere levestandarder for at forblive 

konkurrencedygtige og ikke miste en af deres store handelspartere. Formår de amerikanske 

landmænd ikke dette, vil der på sigt ikke være nogen samhandel mellem USA og Kina inden for 

landbrugsområdetingen. 
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En toldkrig påvirker forbrugerne, da toldafgifter vil føre til stigende relative priser, som vil mindske 

forbrugernes købekraft og dermed resultere i et faldende forbrug og efterspørgsel. Denne faldende 

efterspørgsel vil alt andet lige resultere i en lavere vækst i landet. Dermed er forbrugerne tabere af 

en toldkrig, men på lang sigt er alle tabere, da alle landes vækst vil blive påvirket af den faldende 

efterspørgsel, hvilket også vil svække verdenshandlen.  

 

Som modsvar til ovenstående katastrofescenarier kan der indgås en bilateral handelsaftale mellem 

USA og Kina. Her kan de styrke deres samarbejde og opnå en bedre udnyttelse af deres 

konkurrencemæssige fordele ved at kombinere USA og Kinas faktorudrustninger samt drage fordel 

af begge landes stordriftsfordele og herigennem styrke samhandlen. Dette kan resultere i en 

faldende ulighed, da en handelsaftale alt andet lige må skabe vækst for både USA og Kina, samt 

ophæve handels og toldkrigen. 

Derudover kan USA mindske deres ulighed ved resourcing, da de herigennem får flere 

arbejdspladser tilbage til landet. Ydermere benytter USA sig af deres komparative fordele samt 

deres stordriftsfordele, og på den baggrund kan der skabes vækst i landet. Dog vil dette stadig føre 

til en mere lukket verden, og en øget protektionisme. 

 

Slutteligt er der afvejningsstrategierne med modsatrettede hensyn. Her modsvares trusler med 

stærke sider og svagheder med muligheder. Dog kræver disse strategier overvågning, styring, 

monitorering og afvejning. På trods af dette, så kan Kina ved at indgå i regionale handelsaftaler, få 

et bedre billede af virkeligheden, end hvad deres medlemskab i WTO giver dem. Dette kan gavne 

Kinas handel og skabe vækst. Dermed bliver samhandel mellem de involverede parter forbedret. 

Derudover kan USA benytte sig af deres komparative fordel og stordriftsfordele til at mindske 

truslen fra priskonvergens og derigennem skabe vækst i landet. Når dette er sagt, så ligger der også 

trusler og svagheder i ovenstående strategiske veje, som både USA og Kina skal være 

opmærksomme på, så truslerne og svaghederne ikke får overtaget. 

 

6.3. Opstilling af forskellige scenarier for handelskrigens udvikling 

Ud fra ovenstående strategiske overvejelser er der forskellige scenarier, som handelskrigen kan 

udvikle sig efter. 

Først kan handelskrigen udvikle sig efter et katastrofescenarie, hvor handelskrigen og toldkrigen 

fortsætter, hvilket vil resultere i et nulvækstscenarie, som særligt vi ramme EU, men også 
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verdenshandlen generelt. Derudover vil den pålagte toldafgift få de relative priser til at stige, hvilket 

vil give en forringelse af forbrugernes købekraft og dermed mindske efterspørgslen. Denne lavere 

efterspørgsel vil have en negativ effekt på væksten og verdenshandlen. Dette vil føre til lavere 

lønninger og dårligere levestandarder, hvilket i værste fald kan føre til, at samhandlen ophører med 

at eksistere.  

Dette vil give en mere lukket verden, hvor politisk usikkerhed og øget protektionisme vil svække 

samhandlen og skabe et nulvækstscenarie. Her vil særligt Kina blive ramt grundet deres manglende 

rigelige kapital og deres lave løn/produktivitetsrate. 

 

Kigger vi på vækstscenarierne, så vil en aftale mellem USA og Kina klart forbedre deres 

samarbejde, hvilket vil have en positiv indflydelse på deres samhandel og dermed på 

verdenshandlen. Dette vil modsvare de ovenstående katastrofescenarier og et kollaps af 

verdenshandlen. Derudover kan USA og Kina ved en forbedring af deres samarbejde sikre en bedre 

udnyttelse af deres faktorudrustning samt drage fordel af hinandens stordriftsfordele. Dette vil på 

sigt skabe vækst og dermed mindske uligheden i USA og Kina. Et eksempel kunne være hvis Kina 

benyttede sig af USA’s specialiseringsargument og samlede teknologivirksomheder på et sted, som 

det ses i Sillicon Valley. Herigennem vil Kina kunne udvikle sig teknologisk og opnå yderligere 

stordriftsfordele og på den baggrund skabe vækst og udvikling i landet. Dette vil klart være et 

drømmescenarie for begge lande, hvis de kan indgå en sådan aftale og forbedre deres samarbejde. 

 

Til sidst er der afvejningsstrategierne, hvor landene forsøger at afhjælpe deres egne svagheder og 

trusler ved at anvende nogle af de muligheder og styrker de har. Dog vil strategierne alt andet lige 

hjælpe og styrke landene individuelt, men det vil som sådan ikke afhjælpe handelskrigen og dog. 

Her kunne Kina indgå i regionale handelsaftaler såsom ASEAN, hvilket vil styrke Kinas samhandel 

og vækst, men det vil ikke direkte gavne handelsforholdet til USA. 

Derudover kan USA udnytte deres komparative fordel og stordriftsfordel til at forbedre deres vækst, 

bl.a. gennem resourcing, og mindske truslen fra den priskonvergens, som der opstår ved handel. 

Dette vil gavne USA, men ikke handelsforholdet til Kina. Tværtimod kan det have den modsatte 

effekt, hvis USA vælger at ressource og lukke sig mere om sig selv Dermed er der forskellige 

scenarier i forhold til handelskrigens udvikling, hvor nogle er mere positive og værdiskabende, og 

andre kan få verdenshandlen til at bryde sammen. 
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7. Vurdering af konsekvenserne af handelskrigen på verdenshandlen 

 
 
Herunder vurderes konsekvenserne af handelskrigen på verdenshandlen. Dette vil blive gjort ud fra 

3 scenarier, et optimistisk scenarie, et ingen ændring scenarie og et pessimistisk scenarie 

Dermed vil der blive anvendt en looking ahead vinkel, som vil være bygget på ovenstående 

scenarieanalyse baseret på de strategiske veje identificeret ovenfor.  

 
7.1. Optimistisk scenarie af konsekvenserne på den internationale handel 

Et optimistisk scenarie vil være, at USA og Kina indgår en bilateral handelsaftale, eliminere 

toldafgifterne og på sigt kan drage fordel af hinandens komparative fordele og stordriftsfordele og 

herigennem opnå et bedre samarbejde, hvor Kina kan anvende USA’s specialiseringsargument.  

Her kan eksempelvis nævnes, at Kina er afhængige af primære produkter, stål og olie fra USA, og 

USA er afhængige af fabrikations og low-tech varer fra Kina. Derfor er parterne afhængige af 

samhandlen mellem hinanden, og her vil en bilateral handelsaftale alt andet lige forbedre deres 

samarbejde. 

Her skal tages højde for, at en konvergens i samhandlen mellem USA og Kina allerede er på vej, og 

at de handelsubalancer, som USA oplever i forhold til Kina, allerede er blevet forbedret gennem de 

sidste par år. 
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Derudover har parterne indgået en foreløbig delaftale, som forhåbentlig kan være starten på en 

handelsaftale og et bedre samarbejde mellem USA og Kina. Overholdes denne aftale og forbedres 

frihandlen kan det have en positiv indflydelse på væksten, da det tidligere er vist, at frihandel 

skaber økonomisk vækst. Derfor er det vigtigt, at alle skal have samme adgang til frihandel, hvilket 

også er grundstenene i WTO’s opbygning og regelsæt, hvilket kan styrkes yderligere ved indgåelse 

af regionale handelsaftaler. Denne økonomiske vækst kan være afgørende for at skabe og bibeholde 

levestandarderne i USA og Kina. USA er den største vækstdriver i verdenen, og derfor er det vigtigt 

for verdenshandlen, at USA bibeholder deres vækst, hvilket de kan gøre gennem frihandel. Dermed 

er der flere forskellige scenarier som viser et optimistisk billede af konsekvenserne for 

verdenshandlen, og at verdenshandlen stadig kan stå stærkt på den anden side af handelskrigen, hvis 

USA og Kina indgår et samarbejde. 

 

7.2. Ingen ændring scenarie af konsekvenserne på den internationale handel 

Hvis intet ændrer sig i handelskrigen mellem USA og Kina, kan det diskuteres, hvor effektiv 

handelskrigen er. Det ses af graf 4, at verdenshandlen som % af BNP er stigende, og fortsat vil være 

det fremadrettet. Derudover ses det, at verdenshandlen led et fald lige op til præsident Trumps 

præsidentperiode og lige op til handelskrigens opstart.  

 

Her kan igen stilles spørgsmålstegn ved Trumps timing i forhold til at føre handelskrig samtidig 

med, at der kan stilles spørgsmålstegn ved effekten af denne, da der ses en stigning i handlen som 

% af BNP. Det tyder på, flere og flere lande handler med hinanden, også på trods af de toldafgifter, 

som handelskrigen har medført. Dog ses det ikke af grafen, om verdenshandlen med USA også er 

stigende, eller om verdenshandlen er sigende som følge af, at andre lande begynder at handle 

indbyrdes med hinanden såsom EU og Kina. 
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Graf 4 – handel som % af BNP; 
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2018&start=2000  
 
Dermed kan der konkluderes ud fra ovenstående, at der fortsat er vækst i handelsøkonomien - dog 

en mere moderat form for vækst. Derfor tyder meget på, at handelskrigen ikke har haft den negative 

påvirkning på væksten, som først frygtet. Samtidig er handelskrigen ikke slut endnu, og meget kan 

stadig nå at ske i fremtiden.  

 

Fortsætter handelskrigen som nu og ændrer intet sig, vil det have en negativ effekt for uligheden og 

levestandarderne. Dette skyldes, at stigningen i de relative fpriser på baggrund af de indførte 

toldafgifter vil få forbrugernes købekraft til at falde og dermed få efterspørgslen til at falde, hvilket 

alt andet lige vil have en negativ effekt på væksten. 

 

Fortsætter tingene som nu, så kan USA og Kina forsøge gennem afvejningsstrategierne at hjælpe 

dem selv og stille dem selv stærkere, men dette vil heller ikke hjælpe på samhandlen og 

verdenshandlen. 

 
7.3. Pessimistisk scenarie af konsekvenserne på den internationale handel 

Det værst tænkelige scenarie for verdenshandlen vil være, hvis denne brød sammen grundet 

handelskrigen mellem USA og Kina, hvis de to lande ikke opnår en aftale, men optrapper 
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handelskrigen. Dette vil føre til øget politisk usikkerhed og en øget protektionisme, som vil lukke 

verdenen mere om sig selv. Frihandlen og WTO’s opbygning trues af at lande som Kina kan få lov 

til at overtræde USA immaterielle rettigheder, og USA kan få lov til at indføre handelsbarriere 

såsom toldafgifter. 

 

Derfor er Trumps indførelse af told som handelsbarriere farlig for den økonomiske vækst og 

frihandlen, da det mindsker frihandlen og dermed kan hæmme den økonomiske vækst. Derudover 

har det skabt en øget protektionisme som gør, at USA lukker sig mere om sig selv. Dette kan på sigt 

være med til at skabe et nyt indre nordamerikansk marked. Det kan skabe store problemer for 

verdenshandlen, hvis dette sker, da verdenshandlen vil miste en af verdens største vækstdrivere, 

nemlig USA. 

 

Generelt ses en tendens til, at økonomien vækster. Dog vækster den ikke lige så meget i Kina, som 

den førhen har gjort. Denne vækst forventes at blive lavere fremover på baggrund af de politiske 

usikkerheder, som der er i verdenshandlen lige nu. Bliver disse usikkerheder intensiveret kan det i 

værste tilfælde skade hele Kinas økonomi og bremse deres fremgang. Dette vil alt andet lige få 

uligheden til at stige, skabe dårligere levestandarder, hvilket på sigt kan skade og helt eliminere 

Kinas samhandel. Derudover er Kina afhængige af primære produkter, stål og olie fra USA, og 

mister Kina deres samhandel med USA, vil Kina stå dårligt bl.a. på baggrund af Kinas svagheder 

såsom deres lave produktivitet og mangel på rigelig kapital. 

 

En optrapning af handelskrigen vil skabe et nulvækstscenarie, som vil true verdenshandlen og 

særligt EU, som er afhængige af samhandlen. Dette vil være med til at forværre de politiske 

usikkerheder og kan i værste tilfælde få verdenshandlen til at bryde sammen. 

 

Ovenstående scenarier er forskellige konsekvenser af handelskrigen på den internationale 

verdenshandel, og nogle er mere realistiske end andre. Forhåbentlig går det ikke lige så galt i som i 

det pessimistiske scenarie, men det optimistiske scenarie er også meget optimistisk, og fortsætter 

tingene, som de gør nu, kan det på lang sigt få stor betydning for verdenshandlen. 
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8. Konklusion  
Handelskrigen har betydning for verdenshandlen på flere forskellige måder. Først og fremmest er 

der flere værdidrivere, som har påvirket verdenshandlen. Herunder de muligheder og trusler, som 

blev identificeret i den eksterne analyse af USA, Kina og EU’s betydning for verdenshandlen. 

 

Disse trusler og muligheder kan være den politiske usikkerhed som kan lede til en fortsættelse af 

handels- og toldkrigen. Dette vil kunne skabe et nulvækstscenarie, hvilket særligt truer EU, men 

også verdenshandlen. Derudover kan de stigende relative priser skabe en stigende ulighed grundet 

lavere købekraft hos forbrugerne. Omvendt kan en bilateral handelsaftale mellem USA og Kina 

være en mulighed for at styrke forholdet mellem de to lande. Samtidig kan en resourcing tilbage til 

USA skabe flere arbejdspladser og vækst samt mindske uligheden i landet. 

Disse muligheder og trusler er alle nogle, som har påvirket de eksterne værdidrivere, som har haft 

betydning for USA, Kina og EU i forhold til verdenshandlen.  

 

Foruden de forskellige eksterne værdidrivere, så er der nogle interne værdidrivere i 

handelsmønsteret mellem USA, Kina og EU. Disses værdidrivere udmønter sig i de styrker og 

svagheder, som er identificeret i analysen af USA, Kina og EU’s handelsmønster.  Disse kan være 

USA og EU’s regionale handelsaftaler som er en af deres styrker, hvorimod dette er en af Kinas 

svagheder, da de ikke indgår i regionale aftaler. Derudover udgør Kinas lave løn/produktivitetsrate 

samt deres manglende rigelige kapital også en svaghed for Kina. Omvendt har Kina en styrke i 

deres lave relative priser og i deres monopolistiske koncerner, som giver Kina stordriftsfordele. 

USA har også en styrke i deres monopolistiske koncerner samt i deres høj produktive arbejdskraft, 

hvilket giver USA en komparativ fordel. 

 

Dermed er der en del følgevirkninger af handelskrigen, hvor forskellige kombinationer af 

ovenstående værdidrivere giver forskellige scenarier, som fører til forskellige strategiske veje, der 

kan have betydning for handelskrigens udvikling. USA og Kina kan vælge at indgå en bilateral 

handelsaftale og styrke deres samarbejde, hvilket vil stille dem stærkere i verdenshandlen og have 

en positiv betydning for handelskrigen. Derudover har USA en god mulighed for at skabe vækst 

ved at resource produktionen tilbage til hjemlandet og derigennem skabe flere arbejdspladser i 

landet. Dette vil dog ikke hjælpe på handelskrigen, da det vil føre til en øget protektionisme og en 

mere lukket verden. 
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Samtidig kan det gå den modsatte vej, hvis den politiske usikkerhed og handelskrigen fortsætter. 

Dette kan føre til en stigende protektionisme og en mere lukket verden, hvilket vil skabe et 

nulvækstscenarie, som særligt vil ramme EU og Kina. Det vil særligt ramme Kina grundet deres 

manglende rigelige kapital og deres lave løn/produktivitetsrate, som er en svaghed for Kina. 

Derudover vil en toldkrig føre til stigende relative faktorpriser, hvilket vil mindske forbrugernes 

købekraft og alt andet lige skabe dårligere levestandarder. Dette vil give en stigende ulighed, 

hvilket på sigt vil få samhandlen til at bryde sammen, hvilket i værste tilfælde kan få 

verdenshandlen til at bryde sammen, hvilket vil være katastrofalt. 

 

Slutteligt kigges på konsekvenserne af handelskrigen for verdenshandlen. Dette er gjort ud fra et 

optimistisk, ingen ændringer og et pessimistisk scenarie. I forhold til det optimistiske scenarie, så 

vil det være, at USA og Kina indgår en bilateral handelsaftale, deres samarbejder forbedres og de 

kan drage fordel af hinandens komparative fordele og stordriftsfordele, hvilket alt andet lige vil 

gavne verdenshandlen. 

 

Sker der ingen ændringer, så ses der lige nu en moderat vækst i handelskrigen. Dette kan betyde, at 

handelskrigen ikke haft en så negativ effekt på verdenshandlen, som først antaget. Dog kan meget 

nå at ske i år, og der er stadig mange usikkerheder, som kan have en negativ effekt på 

verdenshandlen.  

 

Et pessimistisk scenarie vil være, hvis handelskrigen optrappes, hvilket vil skabe et 

nulvækstscenarie samt en stigende ulighed, som på sigt ville få samhandlen og verdenshandlen til at 

bryde sammen. Toldkrigen er også farlig for den økonomiske vækst, og optrappes denne, kan det 

føre til en nedgang i verdenshandlen samt en øget protektionisme og en mere lukket verden. 

 

Dermed er der forskellige scenarier i forhold til handelskrigens konsekvenser for verdenshandlen. 

Forhåbentlig går det ikke så galt som i det pessimistiske scenarie. Omvendt kræver det også meget 

arbejde, hvis det optimistiske scenarie skal udleves. 
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10. Bilag med lister 

Bilag 1: TOWS-opstilling 

 
 Svage sider (W) 

S.1.2 Kina har en svaghed i deres mangel 

på en komparativ fordel grundet deres 

lave løn/produktionsrate (5) 

S.2.1 Kina indgår ikke i så mange 

bilaterale og regionale frihandelsaftaler 

hvilket stiller dem svagt i deres 

samhandel (5) 

S.1.1 Kina svaghed ligger i deres mangel 

på rigelig kapital (4) 

S.2.2 WTO afspejler ikke virkeligheden, 

hvilket er en svag side ved at indgå i 

WTO (4) 

S.3.1 Lav produktivitet er en svaghed for 

Kina, da det skaber pres på deres 

profitabilitet og vækst (3) 

S.4.2 Kinas svaghed består i deres 

relative lave produktivitet komparativ 

ikke er fulgt med de relative stigende 

lønninger i Kina (3) 

S.1.3 EU står svagt, da de er afhængige 

af samhandel (2) 

S.3.2 Outsourcing af USA’s 

produktionsbase har gjort dem sårbare, 

da de ikke kan lave ændringer til 

produktionen (1) 

S.4.1 Kinas vækst gennem outsourcing 

stiller dem svagt, da denne udgør en stor 

del af deres vækst (1) 

Stærke sider (S) 

S.1.2 USA har en styrke i deres 

faktorudrustning, da de har en høj 

produktiv arbejdskraft, som giver dem en 

komparativ fordel (5) 

S.2.2 Kinas lave relative faktorpriser 

giver Kina en konkurrencemæssig fordel 

og er dermed en af Kinas stærke sider (5) 

S.2.1 Indgå i regionale aftaler styrker 

USA og EU’s handel (4) 

S.3.1 Monopolistiske koncerner er en 

styrke for USA og Kina, da det via 

stordriftsfordele skaber 

konkurrencemæssige fordele (4) 

S.1.1 Konvergensudviklingen i 

handelsbalancen styrker handelsbalancen 

og dermed USA og Kinas samhandel (3) 

S.4.1 Ny handelsstruktur, hvor 

produktion flyttes fremfor at handle, har 

styrket Kina, da de herigennem har 

opnået vækst grundet lave relative 

faktorpriser (2) 

S.4.2 USA’s relative produktivitet giver 

dem en konkurrencemæssig fordel (1) 

Trusler (T) 

T.1.2 Politisk usikkerhed og en øget 

protektionisme skaber gensidige 

toldmurrer, som truer en handelsaftale og 

verdenshandlen (5) 

T.2.1 Fortsætter handelskrigen mellem 

USA og Kina trues EU og 

verdenshandlen af et nulvækstscenarie 

(5) 

Katastrofescenarier 

1)  En gensidig toldkrig vil få de 

relative priser til at stige, og det vil 

føre til en faldene købekraft hos 

forbrugerne og dårligere 

levestandarder, hvilket truer USA’s 

vækst. Kina trues af en relativ 

prisstigning grundet deres mangel på 

en komparativ fordel samt mangel på 

Afvejningsstrategier 

1) Ved indgåelse og styrkelse af 

regionale handelsaftaler formindskes 

truslen fra en toldkrig og fra de 

politiske usikkerheder, hvilket vil 

styrke handlen mellem parterne og 

dermed verdenshandlen. Dermed 

sikres også en bedre udnyttelse af 

parternes konkurrencemæssige 
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T.7.1 En gensidig toldkrig vil true 

frihandlen og dermed væksten grundet 

stigende relative priser og en faldene 

købekraft hos forbrugerne (4) 

T.2.3 En konvergens af de relative priser 

truer USA’s vækst, da USA’s lønninger 

vil falde og skabe lavere levestandarder 

(4) 

T.1.1 Misinformation og misforståelser 

er med til at underminere og truer 

potentialet for at opnå en handelsaftale 

(3) 

T.4.1 Uhensigtsmæssig overførsel af 

teknologi kan starte en krig i forhold til 

fabrikshemmeligheder og immaterielle 

rettigheder (3) 

T.5.1 EU’s miljøkrav på kød og kul truer 

USA og EU’s samarbejde og kan skabe 

en bilateral handelskrig (3) 

T.6.1 USA og Kinas overskridelse af 

WTO-regelsæt truer WTO’s opbygning 

og dermed WTO’s eksistensberettigelse 

(3) 

T.2.2 En forringelse af 

løn/produktivitetsraten truer Kinas 

konkurrencemæssige fordel (2) 

T.5.2 Høje miljøstandarder truer EU’s 

handel med USA og Kina, da USA og 

Kina ikke kan leve op til disse krav og 

dermed ikke vil handle med EU (2) 

T.3.1 Stigende ulighed truer USA’s 

stordriftsfordele og vækst grundet lavere 

lønninger og en faldende efterspørgsel 

(1) 

T.3.2 Kinas høje magtdistance og 

langsigtede orientering giver lav 

produktivitet og truer Kinas 

løn/produktivitetsrate (1) 

T.4.2 Manglende teknologisk udvikling 

truer Kinas mulighed for at overkomme 

mellem indkomstfælden (1) 

T.7.2 Antidumping afgifter truer effekten 

af USA’s toldafgift på stål (1) 

rigelig kapital. EU trues af et 

nulvækstscenarie grundet toldkrigen. 

Dermed vil både forbrugerne, USA, 

Kina og EU tabe (T.2.1, T.2.3, T.7.1, 

S.1.2, S.1.1) 

 

2) Politisk usikkerhed og en øget 

protektionisme skaber mindre 

samhandel og en verden, som lukker 

sig mere og mere om sig selv. Dette 

vil skade verdenshandlen herunder 

særligt EU og Kina, da en 

fortsættelse af handelskrigen vil 

skabe et nulvækstscenarie for 

verdenshandlen, og det vil stille 

Kina svagt både fordi Kina ikke 

indgår i regionale handelsaftaler og 

grundet mangel på rigelig kapital 

(T.1.2, T.2.1, S.2.1, S.1.1) 

fordele såsom stordriftsfordele, lave 

relative priser og en høj 

produktivitet. (T.1.2, T.2.1, T.7.1, 

S.1.2, S.2.2, S.2.1, S.3.1) 

 

2) USA kan bruge deres komparative 

fordel og deres stordriftsfordele til at 

forbedre deres vækst og mindske 

truslen fra en priskonvergens.  

(T.2.3, S.1.2, S.3.1) 
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T.7.3 Kinas olieforsyning trues af 

handelskrigen, da USA styrer olieruterne 

til Kina (1) 

T.7.4 Told på landbrugsvarer truer 

USA’s eksport af landbrugsvarer og 

dermed de amerikanske landmænd (1) 

Muligheder (O) 

O.1.1 Taler parterne fortsat sammen vil 

der opstå en mulighed at opnå en 

bilateral aftale, som vil gavne handlen 

mellem parterne (5) 

O.6.1 Indgåelse i regionale aftaler skaber 

mulighed for vækst og samarbejde (5) 

O.2.3 Resourcing giver USA mulighed 

for at få produktionen tilbage til 

hjemlandet og skabe vækst gennem flere 

arbejdspladser (4) 

O.3.1 En faldende ulighed har skabt 

stigende lønninger og bedre 

levestandarder i Kina, hvilket giver 

mulighed for vækst (4) 

O.4.2 Specialiseringsargumentet giver 

mulighed for at skabe stordriftsfordele 

(4) 

O.2.1 En stigende produktivitet kan gøre 

det muligt for Kina at forbedre deres 

løn/produktivitetsrate (3) 

O.5.1 Indgåelse af regionale miljøaftaler 

kan gøre samhandel nemmere, da 

miljøkrav atl andet lige vil blive 

standardiseret regionalt (3) 

O.2.2 En konvergens af de relative priser 

giver mulighed for vækst i Kina grundet 

stigende lønninger, som skaber et 

stigende forbrug (2) 

O.3.2 USA’s kortsigtede orientringet og 

giver mulighed for en stigende 

produktivitet og en bedre 

løn/produktivitetsrate (2) 

O.4.1 Vidensdeling gør det muligt at 

teknologiudvikle og forbedre 

samarbejdet mellem USA, Kina og EU 

(1) 

Afvejningsstrategier 

1) Kina kan indgå i flere regionale 

aftaler udover WTO, hvilket vil give 

Kina et bedre billede af 

virkeligheden. Dette vil også gavne 

Kinas handel og derigennem skabe 

vækst. (O.1.1, O.6.1, S.2.1, S.2.2) 

 
 

Vækstscenarier 

1) Ved at indgå en bilateral 

handelsaftale mellem USA og Kina 

skabes der mulighed for vækst og et 

bedre samarbejde. Herigennem kan 

landene sikre en bedre udnyttelse af 

deres faktorudrustning og drage 

fordel af hinandens stordriftsfordele. 

Dette kan også være med til at give 

en faldende ulighed (O.1.1, O.6.1, 

O.3.1, S.1.2, S.2.2, S.2.1, S.3.1) 

 

2) USA har mulighed for gennem 

resourcing at skabe vækst gennem 

flere arbejdspladser og mindske 

uligheden, Her kan de bruge deres 

komparative fordel i deres 

faktorudrustning samt benytte sig af 

deres stordriftsfordele og forbedre 

disse ved at anvende 

specialiseringsargumentet indenfor 

teknologiudvikling (O.2.3, O.3.1, 

O.4.2, S.1.2, S.3.1) 
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O.7.1 Indførelse af toldafgifter kan 

forbedre USA’s handelsbalance og 

styrke deres økonomi (1) 

O.7.2 Told på teknologivarer nær 

vendepunktet kan få USA's resourcing af 

disse varer til at stige, hvilket alt andet 

lige vil skabe vækst i USA grundet flere 

arbejdspladser (1) 

 


