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Eksamensoppgave UTV 2000 høst 2016 

 

HJEMMEEKSAMEN  

Hjemmeeksamen er formulert som et case som gir grunnlag til to oppgaver. Les 

innledning til caseet (s.2) og oppgavebeskrivelser (s. 3) nøye. Du skal kun 

besvare ÈN oppgave. 

Din besvarelse skal i hovedsak baseres på pensum.  

Besvarelsen skal være på 12-14 sider, skrevet i Times New Roman 12 pkt 

størrelse med linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg. 

Utviklingsstudier anbefaler APA-stilen. 

Last opp din besvarelse i Inspera i pdf-format.  

Lykke til!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ub.uio.no/skrive-referere/fag/hum-sam.html
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Innledning til Case 
 

Utenriksminister Børge Brende skal delta på WTOs ministerkonferanse i 

Argentina i desember 2017. UD er godt i gang med forberedelsene. Norge 

ønsker en aktiv deltakelse i den videre utformingen av det internasjonale 

handelssystemet.  

 

Brende ser på handel som essensielt for å bidra til inkluderende økonomisk 

vekst og oppfølging av bærekraftsmålene.  Gode rammebetingelser for 

næringslivet og nye jobber står sentralt i dette arbeidet, og på norsk side er det 

en erkjennelse av at utforming av det internasjonale handelsregimet må se 

økonomisk vekst i sammenheng med velferd, i tråd med den nordiske modellen. 

Men en slik tilnærming vil muligens innebære at det slås sprekker i 

nyliberalismens dominans i utviklingsdebatt; utviklingsteori og utviklingspolicy.  
 

Du er rådgiver i Utenriksdepartementet, og på bakgrunn av dine kunnskaper om 

utviklingsteori og utviklingspolicy, bli du bedt om å skrive et bakgrunnspaper 

for å sette i gang diskusjonen internt. Foreløpig tittel er: 

 

Trender i utviklingsteori og utviklingspolicy:  

Sprekker i nyliberalismens dominans?  

 

Klassiske, økonomiske teorier, fulgt av moderniseringsteori og nyliberal 

tenkning, har vektlagt betydningen av frihandel, markedet og konkurranse for å 

fremme utvikling, forstått som økonomisk vekst. Denne tenkningen har lenge 

dominert den utviklingsteoretiske debatten og diskusjonene av hva utvikling er 

og hvordan utvikling kan oppnås. For mange er det fremdeles opplagt at 

nyliberalismen tilbyr de beste løsningene på utfordringer som mange land i Sør 

står overfor. Det er takket være nyliberal politikk at verden har opplevd den 

formidable fattigdomsreduksjonen de siste årene.   

 

Andre igjen peker på at den økonomiske veksten vi har sett, har vært fulgt av 

økende og skadelig ulikhet innad i land og mellom land. Veksten har ført til 

miljødegradering og klimaendringer. Dette igjen sammenfaller med en voksende 

erkjennelse av at utvikling må handle om noe annet, eller noe mer, enn 

økonomisk vekst.  

 

Du tar utgangspunkt i dette, og skriver ditt paper som følger:  
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Oppgave:  

 
Din sjef har skissert to måter å håndtere oppdraget på, og du kan velge én av 

dem:  

 

1. Kinas økonomiske vekst (og politikken bak denne) og den nordiske 

modellen har på hver sine måter utfordret grunnantakelser fra klassiske 

økonomiske teorier, moderniseringsteori og nyliberal tenkning om 

hvordan oppnå økonomisk vekst og utvikling. Diskuter hvordan, og i 

hvilken grad, dette skjer, og bruk konkrete eksempler (fra pensum) til å 

belyse diskusjonen.  

 

2. Identifiser ulike former for kritikk av nyliberalisme. Hva går kritikken på? 

Bidrar disse til nye måter å forstå utvikling på? Har de gitt noe utslag i 

utviklingspolicyer? Belys diskusjoner med ett eller to cases fra pensum.   

 

 

 

 

 

 


