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International økonomi A består af to grundbøger - Bind 1. National økonomi og Bind 2. Global økonomi -
samt et arbejdshæfte.Dette andet bind sætter fokus på den globale økonomi: den globale handel, Danmarks
handel, konkurrenceevne, globalisering, udviklingslande samt de internationale økonomiske organisationer
med hovedfokus på EU og WTO. Konkurrenceevnen tildeles stor opmærksomhed, bl.a. ved en grundig

gennemgang af Porters diamant samt den øgede betydning af social kapital og social tillid for
konkurrenceevnen.Desuden er handelsteorier, udviklingsteorier og bistandspolitik behandlet indgående.

Endelig er der en grundig gennemgang af de udviklingskendetegn, som typisk anvendes, når man beskriver et
lands udviklingsniveau.Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder

supplerende materiale til undervisningen i international økonomi.Bøgerne henvender sig til
ungdomsuddannelserne men kan også anvendes som supplerende litteratur på en lang række videregående

uddannelser.
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