Pol1004 høst 2018 – Sensorveiledning


Hva menes med globalisering?

Dette er et basisk spørsmål som alle som har tatt emnet bør kunne besvare. Det er flere mulige
definisjoner som har til felles at de verden blir mindre – i tid og rom (med særligvekt på det siste) og
at det blir lettere for aktører med ressurser å gjøre seg gjeldende over hele den globaliserte delen av
verden. Ikke hele verden er globalisert. Noen få land har ønsket å isolere seg fra internasjonal
markedsøkonomi. Pensumdekning: Steger – hele boken, særlig kapitlene 1 (generelt) og 3
(økonomisk globalisering).


Diskuter faktorer som i løpet av de seneste 10-12 årene har redusert eller bremset økonomisk
globalisering.

Her skal man velge ut noen faktorer eller utviklingstrekk internasjonalt i, grovt sett, det seneste
tiåret. Det er f.eks. drøyt ti år siden finanskrisen inntraff, siden har vi sett økonomisk nedgangstid av
varierende varighet i de fleste land – både i-land og u-land - og endring av politikk i retning bort fra
internasjonal handel og integrasjon. Et eksempel er president Trumps America First-politikk siden
2016. Et annet utslag er Brexit i Storbritannia siden 2016. Blant begivenheter i senere tid som kan
passe inn er handelskrigen mellom USA og Kina og signaler om at USA vil legge mindre vekt på
forpliktelser gjennom verdenshandelsorganisasjonen, WTO. Det har vært en utvikling mot
proteksjonisme og bilaterale avtaler innenfor internasjonal handel – og bort fra multilateralisme.
Innenfor Europa kunne den såkalte eurokrisen (2012) nevnes, i tillegg til Brexit (jf. ovenfor). Noen vil
muligens også trekke inn klimaproblematikk, som er nært knyttet til bl.a. økonomisk vekst og
internasjonal handel. Listen er ikke uttømmende.
Utvelgelse av faktorer må vurderes ikke ut fra at man helst skulle fått med seg alle eller de fleste
som er nevnt, men heller hvordan faktorene som er valgt ut brukes i besvarelsene i forhold til
økonomisk globalisering – som dreier seg om globalisering knyttet til transaksjoner innenfor
henholdsvis internasjonale handels- og finanstransaksjoner. Pensumdekning: Det er begrenset
dekning i pensum på konkrete hendelser det seneste ti-året. Dette forutsettes kjent fra forelesninger
og fra nyhetsbildet. Videre er det noe stoff hos Steger, bl.a. kap. 3. Pensum dekning på økonomisk
globalisering mer generelt, er Buckman (særlig del I, for handel) og Mishkin (handel og finans).
Sistnevnte dekker også (tidligere) finanskriser.


Drøft hva en slik utvikling utvikling, også innenfor Europa, kan ha å si for norske borgere. Hva
betyr endringene for borgere i framvoksende økonomier (u-land)?

Virkningene avhenger av faktorene som er valgt ut. Siden vi er i Norge hvilken betydning faktorene
eventuelt får her. Norge er globalisert i nokså stor grad og tett integrert i internasjonale markeder.
Samtidig er vi et lite land som kan ha vanskelig for å oppnå gode løsninger uten omfattende
internasjonalt samarbeid. Proteksjonisme og mindre grad av felles løsninger/multilateralisme kan
derfor gi økonomiske tap. I utviklingslandene kan bremsing av globaliseringen bety at utviklingen
bremser eller stopper opp, og særlig at det kan bli investert mindre – både på grunn av dårlige tider
tidlig i perioden og mindre vekt på fellesløsninger i internasjonale økonomiske fora noen år senere.


Drøft videre om det er rimelig å regne med at endringene blir varige. Begrunn svarene og
illustrer gjerne med eksempler.

Oppfordringene gjelder hele besvarelsen, men kun argumenter/begrunnelse kreves.
Merk at studentene tar emnet tidlig i studieløpet, samt at det ikke er forkunnskapskrav i emnet.

