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   Internasjonalisering og globalisering 

innsatsvarer i produksjonen til best mu-
lige betingelser, men også fordi selskapet 
ønsker å betale minst mulig skatt samlet 
sett. Selskapene kan, når de handler med 
seg selv, sette prisen lavere eller høy-
ere enn egentlig markedspris. Dette kal-
les internprising. Ved selv å styre prisen 
på handelen, kan selskapet også påvirke 
i hvilket land overskuddet vil bli størst. 
Fordi skattenivået er forskjellig mellom 
land, vil det lønne seg for bedriften at det 
største overskuddet framkommer i lan-
det med lavest skattenivå. Dette er bra 
for bedriften, men mindre bra for landet 
som på denne måten går glipp av skat-
teinntekter.

Fordeler eller ulemper med 
flernasjonale selskaper?
Problemet med internprising forteller at 
det ikke er uproblematisk at flernasjo-
nale selskaper får dominere verdensø-
konomien. Imidlertid har de fleste land i 
verden en positiv innstilling til utenland-
ske investeringer, som igjen tyder på at 
flernasjonale selskaper bringer fordeler 

nalproduktet til alle afrikanske land sør 
for Sahara, til sammen.

Målet for de fleste bedrifter er å sørge 
for størst mulig overskudd. Flernasjonale 
selskaper har muligheten til å gjøre dette 
ved å utnytte forskjeller mellom land og 
regioner. Grunner til å etablere produk-
sjon i et annet land kan være å senke pro-
duksjonskostnadene (særlig arbeidskost-
nader). Et flernasjonalt selskap kan også 
skaffe seg bedre markedstilgang i landet 
eller regionen de har etablert seg i enn 
om de hadde valgt å eksportere varene 
hjemmefra. Det kan skje fordi de slipper 
toll og andre handelsbarrierer, eller fordi 
det er viktig med inngående kjennskap 
til  og kontakt med kundene for å bli tatt 
i betraktning. Andre grunner kan være 
bedre tilgang til teknologi, investerings-
kapital eller skattemessige fordeler.

Fordelen med å være i flere land er også 
muligheten til å drive internasjonal handel 
med seg selv. Det kan være lønnsomt for-
di de da kan sikre seg råvarer eller andre 

Rangering Selskap 
Opprinnelses-

land
Hoved- 

aktiviteter 

Omsetning i 
2009, målt i 

milliarder USD

1 Royal Dutch Shell Nederland Olje og gass 458,36 

2 ExxonMobil USA Olje og gass 425,70

3 Wal-Mart Stores  USA Detaljhandel 405,61

4 BP Storbritannia Olje og gass 361,14

5 Toyota Motor Japan Bilproduksjon 263,42

6 Chevron USA Olje og gass 255,11 

7 General Electric USA Konglomerat 182,52

8 HSBC Holdings Storbritannia Bank 142,05 

9 AT&T USA
Tele- 

kommunikasjon
124,03 

10 Banco Santander Spania Bank 96,23 

53 StatoilHydro Norge Olje og gass 93,38

Figur 6.23.  Verdens største selskaper i 2009. (Kilde: Forbes Magazine, The Global 2000)
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når et flerna-
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handler med seg 
selv og setter 
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