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BOKMÅL
Alle ti oppgavene skal besvares.
(1) Redegjør for the obsolescing bargain mechanism (den foreldede avtalen).
(2) Hva menes med ekspropriasjon/nasjonalisering? Er slike inngrep i samsvar med Folkeretten?
(3) Hvilke industrispesifikke faktorer sørger for at naturressursindustrien (olje, naturgass, mineraler/gruvedrift) ofte er ekstra utsatt for politisk risiko?
(4) Hva menes med begrepet statskapitalisme?
(5) Gi en definisjon av geo-økonomi og en kort redegjørelse for sentrale geo-økonomiske virkemidler.
(6) Hva mener Bremmer og Roubini (2011) med begrepet G-Zero (G-0)?
(7) Ikenberry (2008) hevder at det liberale, vestlig-formede globale rammeverket (institusjoner og
folkerett) legger til rette for at voksende makter – som Kina – på fredelig vis kan integreres i
det internasjonale systemet. Redegjør for Ikenberry’s hovedargumenter.
(8) Forklar kort hvorfor Sørkinahavet er så viktig for Kina.
(9) Ta utgangspunkt i definisjonen av risiko som sannsynlighet*konsekvens, og ha i mente sorte
svaner og tykke haler (fat tails): Etter ditt skjønn, hvilke er de to mest fremtredende politiske/geopolitiske risikofaktorene i året som kommer?
(10)

Hvilke av følgende hendelser er det rimelig – og hvilke er det ikke rimelig – å betegne

som «sorte svaner»? Gi en kort begrunnelse.
 Valget av Donald Trump som USAs president
 «Brexit»
 Terrorangrepene i Vest-Europa 2015–2017
 Den arabiske våren
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NYNORSK
Alle ti oppgåvene skal svarast på.
(1) Gjer greie for the obsolescing bargain mechanism (den forelda avtalen).
(2) Kva vert meint med ekspropriasjon/nasjonalisering? Er slike inngrep i samsvar med Folkeretten?
(3) Kva for industrispesifikke faktorar sørgjer for at naturressursindustrien (olje, naturgass, mineral/gruvedrift) ofte er ekstra utsett for politisk risiko?
(4) Kva vert meint med omgrepet statskapitalisme?
(5) Gje ein definisjon av geo-økonomi og ei kort utgreiing av sentrale geo-økonomiske verkemiddel.
(6) Kva meiner Bremmer og Roubini med omgrepet G-Zero (G-0)?
(7) Ikenberry (2008) hevdar at det liberale, vestleg-forma globale rammeverket (institusjonar og
folkerett) legg til rette for at veksande makter – som Kina – på fredeleg vis kan integrerast i
det internasjonale systemet. Gjer greie for Ikenberry sine hovudargument.
(8) Forklar kort kvifor Sørkinahavet er så viktig for Kina.
(9) Ta utgangspunkt i definisjonen av risiko som sannsyn*konsekvens, og ha i mente svarte svanar og tjukke halar (fat tails). Etter skjønnet ditt, kva for er dei to mest fremtredande politiske/geopolitiske risikofaktorane i året som kjem?
(10)

Kva for av følgjande hendingar er det rimeleg – og kva for er det ikkje rimeleg – å kal-

la «svarte svanar»? Gje ei kort grunngjeving.
o Valet av Donald Trump som USA sin president
o «Brexit»
o Terrorangrepa i Vest-Europa 2015-2017
o Den arabiske våren
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