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Billions to Sudan! The Oslo donor conference to help the southern
part of Sudan has ended with a promised amount of more than the
previous goal of 2.6 billions US dollars. The money will be invested in
social infrastructure in one the poorest regions in the world. En era
of negligence and armed conflict is ended and may the light of
reconciliation and understanding between Muslims on one hand and
Christians plus Animists on the other hand, illuminate the way
forward…The picture of despair and challenges in that part of the
world, is just an example of how millions of people on this planet are
struggling to survive.

Conflicts, corruption and incapacity have often been referred to as
some of the root causes of poverty. Some other historical and
perhaps more radical grounds such slavery, colonialism and neo-
colonialism are also emphasised. The discussion is endless, and
different theories emerge ….everyone has its paradigmatic frame for
thinking, some anti-capitalist, some revolutionary, some even racial.

But fortunately the evolution of mankind has led us to a new
millennium where the global perspective in dealing with poverty is
vigorously gaining shape, especially with the common assurance to
combat poverty.  The millennium goals set by the UN almost five
years ago are a sign of shift in the way the poverty issue is dealt
with. Let us now hope that the focus be on implementation of
programs that lead to the goals.  But the practicality of the programs
and strategies that the world agrees upon may at times be
questioned. Needed actions are not yet taking place in a satisfactory
scale and the judgement is clear: famine, malnutrition and illiteracy
are still realities of the 21st century. We are all guilty: “Mea culpa”

It just seems that the over general approach on poverty needs to be
complemented with more local and practical steps. Poverty mapping
is the new interdisciplinary concept. With the help of econometrists
and other social scientists, governments and development agencies
would be able to prioritize actions and programs toward a particular
region. By identifying the poorest regions in country, the poorest
districts in a region and less fortunate households in a district, the
poverty mapping leads to a significant reduction of the information
constraint in poverty alleviation.  And money like that from Oslo-
Conference will hopefully go to the most vulnerable in poor countries
and not to the richest among the poor!

JOAQUIM
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observator

I disse dager har observator fått nytt kontor. Vi har flyttet fra tolvte
etasje og ned til det jamne studentplan i andre etasje. Så mye for
vår høye hest. Vi er igjen et tidsskrift for middelstudenten. Utsikten
til Kringsjå og Grefsen er byttet ut med HFs ruvende kontorbygg.
Men vi klager ikke, for mellom her og der svirrer alle dere fram og
tilbake til vår atspredelse. Vi har dessuten fått nye samboere:
Zoon Politikon og fagutvalget på statsvitenskap. I tillegg til vårt
eget kjære fagutvalg, naturligvis.

Selve flytteprosessen har gitt oss ny innsikt i de administrative
komplikasjonene slike studentforeninger som våre fører til. Det har
lenge vært klart for oss at vi kom til å bli kastet ut av kontoret i
tolvte. Allerede i januar tenkte vi at det kom til å skje i løpet av
februar, og i hele februar regnet vi med å få høre om utkastelse
hver uke. Da februar ble mars og vi fortsatt holdt til i tolvte,
begynte det å ryktes at vi ikke skulle flytte i det hele tatt. Bare
skremmes litt. Sånn ble det ikke, og i slutten a mars bar vi alle våre
ting inn i heisen, og flyttet til 246. Men skulle ikke vi være på 245?
Den slags diskusjoner er ikke velkomne når man har Observators
samlede utgivelse i et arkivskap hendene. Man får så delikate
fingre i folkeopplysningstjenesten, og den  djerve journalist kan ha
ryggrad til å stå for sine meninger, men den klager likevel som et
falskt trekkspill under en slik bør. Vi landet det hele på 246, og så
fikk vi heller ta diskusjonen etterpå. Såh! Hvem har nøkler? Etter
noen timer hadde vi fått tak på en fra teknisk avdeling med
universalnøkkel som kunne låse oss ut og inn når vi trengte det.
Det gjaldt bare å finne ham først. Senere samme uke fikk hver
gruppering tilgang på en egen nøkkel. Dette var gode saker. Det
var ikke så mange nøkler, men Observator hadde i det minste én,
og det er bare en færre enn det vi hadde før. Så, en uke senere, da
jeg var på vei til en ny daglig dont på Observators kontor, satt det
en trivelig kar og arbeidet med låsen vår. Endelig! Nøkklekort-lås på
døra. Fri tilgang til kontoret når det trengs. Og det har vi fått! Og
det skal administrasjonen ha: Det er gode kontorplasser vi har fått.
Men da vi (les: redaktør i herværende tidsskrift) lukket døren bak
oss, og Zoon Politikons utmerkede redaktør hadde lagt sine
dokumenter (les: mobiltelefon) inne på kontoret, og verken
administrasjon eller teknisk avdeling hadde nøkkel som passet til
den nye låsen, og kortleseren selvfølgelig ennå ikke virket, ble ikke
administrasjonen omtalt i like vennlige ord.

Men fortvilelsen er like kortvarig som lykken. Rette instanser ble
påkalt, og døren kom opp. De neste dagene måtte vi bare passe
på å aldri lukke døra, og at noen alltid var der. Nå er imidlertid alt i
orden. Vi mangler bare telefon, printer, noen vesentlige
programmer til datamaskinen. og all gulv- og veggplassen som er
opptatt av ting som rommets tidligere brukere ennå ikke har
hentet.

Vi har blødd våre modige svettetårer for at du, kjære leser, skal
kunne lese Observator i ro mak mens det ennå er noen uker til
eksamen.

Lykke til og god sommer!

ERLING
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Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening
eller studentabonnement på Økonomisk Forum

Annonse

JA!
Jeg ønsker studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Økonomisk Forum

Fullt  navn:
Nåværende priv. adr:
Født:
Studiesemester, år:
Utdanningssted:

Til:
Samfunnsøkonomenes Forening
Postboks 8872, Youngstorget
0028 Oslo
Tlf. 22 31 79 90 Fax: 22 31 79 91

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening koster kr 250,- pr. år. Det samme koster
et studentabonnement på Økonomisk Forum.

Innmelding og abonnement kan gjøres fra våre hjemmesider på www.samfunnsokonomene.no
eller kontakt oss på e-mail: sekretariatet@samfunnsokonomene.no

Medlemmene får tilbud om:

-ØKONOMISK FORUM
-Gratis abonnement på foreningens tidsskrift

-KONFERANSER, SEMINARER OG KURS
-Studentmedlemmer kan delta til sterkt
-reduserte priser

-LIVS- OG ULYKKESFORSIKRING
-Studentmedlemmer får gunstige
-forsikringstilbud

-BANKPRODUKTER
-Gunstige betingelser for bl.a. lån og kredittkort

Betalt bankgiro gjelder som medlemsbevis.

Medlemsskapet gjelder for et kalenderår av
gangen, og løper til oppsigelse foreligger.



Innhold
Spørsmål til Knut

Onde tunger sier at økonomi insinuerer
egoisme, unnskylder urettferdighet, er
dogmatisk og ikke særlig nyttig ettersom den
baseres på   ideen om at individer er rasjonelle
aktører. Etter mange års tett oppfølging av
media, stemmer dette med ditt inntrykk av
faget økonomi?

Ja, hvis jeg ikke hadde hatt andre kilder enn
Dagsrevyen. Mitt bilde er balansert
ut gjennom intervjuer med andre slags
økonomer i Klassekampen, Ny Tid og
Morgenbladet. Men mainstream-media bruker
økonomer dels som «faglig» belegg for
økonomisk politikk, dels som forbrukerveiledere.

Det går en vits om at hvis du krysser en
mafiaboss med en økonom, får du en person
som gir deg et tilbud du ikke kan forstå. Kan
det dårlige ryktet til økonomer komme av at de
ganske enkelt er dårlige til å uttrykke seg?

Det er mulig. Men de er åpenbart flinke til å lage
økonomvitser. Dette er det ikke en frisør som har
funnet på, for å si det sånn.

Finnes det en yrkesgruppe som fremstilles mer
negativt i media enn økonomer?

Ja, flere. Eiendomsmeglere, bilmekanikere,
næringslivsledere, politikere, leiemordere,
torturister og diktatorer.

Det står jo stor respekt av deg, fordi du er
morsom og intelligent på en gang uten å være
altfor slem. Har du noen tips til
økonomistudentene om hvordan de kan
forbedre sitt image? (dvs. fremstå som
hyggeligere, morsommere og mer intelligente)

Det er antakelig en god idé å tjene folket.
Subsidiært å være morsom og
intelligent, men ikke altfor slem.

Sofie Pettersen Øverleir
alkmelloniel@hotmail.com
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Konsumprisindeksen og boligprisene

I slutten av januar hadde Erling Røed Larsen og Dag Einar Sommervoll,
forskere i Statistisk Sentralbyrå, et innlegg i Aftenposten der de hevdet at
SSB, og dermed også Norges Bank, måler inflasjonen på en misvisende måte
ved at veksten i boligprisene ikke kommer med i KPI- JAE. Siden  boligprisene
de siste årene har steget sterkt, konkluderer forskerne med at renten har
vært for lav og dermed bidratt til for sterk låneiver blant folk.

I slutten av januar hadde Erling Røed Larsen og
Dag Einar Sommervoll, forskere i Statistisk
Sentralbyrå, et innlegg i Aftenposten der de hevdet
at SSB, og dermed også Norges Bank, måler
inflasjonen på en misvisende måte, ved at veksten
i boligprisene ikke kommer med i KPI- JAE. Siden
disse boligprisene de siste årene har steget sterkt,
konkluderer forskerne med at renten har vært for
lav, og dermed bidratt til for sterk låneiver blant
folk. De er blitt kritisert for både innhold og
fremgangsmåte (SSB“s forskere kan ikke
kommentere uferdige eller upubliserte
forskningsprosjekter), men det er ingen tvil om at
de var inne på et interessant tema. Også The
Economist var inne på lignende tanker i ”Economic
Focus” 26. februar, der de advarer den amerikanske
sentralbanken mot å innføre et inflasjonsmål nå
som dette ”går av moten” i resten av verden.

Problemet ved eventuelle svakheter eller feil ved
målingen av inflasjonen ville gitt utslag i at den
økte likviditeten husholdningene har fått fra den
lave renten den siste tiden ledes inn i
boligmarkedet, i stedet for at pengene brukes på
kjøp av konsumvarer. Siden prisendringene i
boligmarkedet ikke måles, vil ikke renten settes
opp når markedet koker, slik at vi kan få en boble
med etterfølgende kollaps.

Enkelte vil hevde at folk nå sparer for lite og tar
opp for store boliglån. Husprisene i Norge har de
siste årene steget sterkt, langt mer enn
konsumprisene. Gjelden til norske husholdninger
har steget med 11 %. Det er mulig at for store
ressurser brukes på bolig, i forhold til andre typer
av investeringer.

Husprisene er en sterkt varierende størrelse, det
er derfor den i de fleste land holdes utenfor når
man måler levekostnader. Vi kjenner alle til at
prisen på boliger økte kraftig gjennom 80-tallet,
for deretter å falle kraftig. Boligbyggingen avtok,
og utover på 90-tallet steg igjen prisen kraftig.
Siden 1991 har husprisene steget i takt med
husholdningenes inntekter. I et lengre

tidsperspektiv er det imidlertid slik at boligprisen
faller i forhold til folks disponible inntekt.

Inflasjonsmålet
Norges Bank har siden 2001 styrt etter et
inflasjonsmål, de skal holde inflasjonen stabil rundt
2,5 % i året. Dette gjør de ved å sette renten opp
i en høykonjunktur, og ned dersom økonomien
sakker av farten. De avgjørelsene som banken tar,
påvirker prisutviklingen gjennom tre kanaler:
etterspørsels-, valutakurs- og
forventningskanalen. Når sentralbanken setter
renten, ser den fortrinnsvis på utviklingen i
konsumprisindeksen justert for endringer i avgifter
og energipriser, KPI- JAE. Denne utarbeides av
Statistisk sentralbyrå.

Konsumprisindeksen
Konsumprisindeksen har som formål å måle
utviklingen i levekostnadene til de private
husholdningene. Optimalt skal den vise hvor mye
utgiftene må endres når prisene endres, for å
opprettholde samme nyttenivå eller levestandard.
Men mange av de faktorene som har betydning
for nyttenivået lar seg selvfølgelig vanskelig måle,
og den mer oppnåelige problemstillingen er derfor
”å beregne kostnadene for et bestemt forbruk av
varer og tjenester på ett tidspunkt i forhold til
kostnadene for samme forbruk på et annet
tidspunkt.”

Konsumprisindeksen er basert på kjøpsprinsippet:
at varen regnes som konsumert når den kjøpes.
Men boligkjøp er her et viktig unntak. Kjøp av bolig
regnes som en investering i fremtidige tjenester.
Dette virker fornuftig, da levestandarden avhenger
av konsumet av ”bosted” eller ”kjøkken”, og ikke
selve boligkjøpet. For de som leier, er prisen for

Tekst:

Marius Doksheim
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boligtjenestene gitt ved betalt husleie, som måles
i en månedlig husleieundersøkelse. Hva en boligeier
betaler, er vanskeligere å måle. Statistisk
sentralbyrå bruker imidlertid leiene som en indikator
på selveiernes pris. Dette kan virke fornuftig, på
en viktig betingelse: at leiemarkedets boliger har
prisbestemmende karakteristika som i stor grad
kan gjenfinnes for selveiernes boliger. Altså at
boligtjenestene som genereres i leiemarkedene er
de samme som genereres i selveiermarkedet. En
må imidlertid anta at boligmassene i kjøps- og
leiemarkedet er nokså forskjellige. Både inntekt og
livssituasjon er sannsynligvis forskjellig for
gruppene som henholdsvis eier og leier. Når denne
metoden (som kalles leieekvivalensmetoden)
benyttes, foretas derfor en statistisk justering av
leieprisene.

Hovedtrekkene i Røed Larsen og
Sommervolls artikkel
Selv om forskerne senere har moderert seg, var
de inne på interessante tanker. De mener at de
rentesenkningene som Norges Bank har foretatt
de siste årene, har ført til likviditet som nesten
utelukkende er gått inn i boligmarkedet, og at
sentralbanken dermed gir mer enn nok gass, uten
at det viser seg i inflasjonen. Som Røed Larsen og
Sommervoll skriver i Aftenposten:

- Litt grovt kan vi si at det blir som å blåse inn i en
ballong som er lekk. Ballongen, det er norsk økonomi.
Blåsningen, er pengene Norges Bank stimulerer
økonomien med. Hullet, det er boligmarkedet.

Forskerne påpeker at konsumprisindeksen er
svært god til det den opprinnelig er laget til: nemlig
å måle levekostnadene til det norske folk. Deres
spørsmål er om den er like god til å måle inflasjon
og dermed være grunnlag for sentralbankens
politikk.

Det er vanskelig å trekke boligprisene inn i
konsumprisindeksen. I dag gjøres det ved å bruke
alternativkostnadsbegrepet: prisen på en eid bolig
er den eventuelle inntekten du kunne fått ved å
flytte i telt og leid ut boligen. Det du taper ved å
ikke leie ut boligen din, er det du betaler for selv å
bo.  Prisendringene for både eiere og leiere måles
ut i fra en husleieindeks, noe som normalt er
fornuftig, da forholdet mellom boligpriser og
husleier normalt er stabilt. Dette forholdet kalles
P/E- raten: price/earnings. Dette forholdet har fra
1980 til i dag vært 13,5, altså at en bolig har kostet
omtrent 13,5 ganger årlig husleie. Men nå er dette
forholdet nesten oppe i 20. Dette betyr at det er
rimelig å leie istedenfor å kjøpe, og dette kan
presse boligprisene ned. Ved å bruke en
beregningsmåte der husprisene er inkludert
direkte kom forskerne frem til at prisveksten var
3,3 prosent fra juni 2003 til 2004, i motsetning til
den offisielle prisveksten, som var på 1,3 prosent.
Altså: renten kunne vært satt opp tidligere hvis
man tok med boligprisene i KPI.

Noen alternativer
Andre land benytter stort sett de samme metodene
for å konstruere sine konsumprisindekser. I USA
brukes leien som indikator på boligprisene når man

beregner utviklingen i konsumprisene. Men i USA
er det mer formelt åpnet for skjønn fra
sentralbanksjefens side, slik at Greenspan kan
sette opp renten dersom han føler at husprisene
stiger for raskt. Det er vel omtrent den
konklusjonen The Economist kommer til i sin artikkel
26. februar: at sentralbankene bør fortsette å
bruke et konvensjonelt, smalt inflasjonsmål, men
vike fra det midlertidig dersom hus- eller
aksjeprisene stiger for mye.  Dette betyr også at
banken må se lenger enn to år frem i tiden. Og,
legger de til, at selv om beregningen ville bli
vanskelig, burde sentralbanken bestrebe seg på
å legge frem brede prisindekser, med hus- og
aksjepriser inkludert, ved siden av de
eksisterende. Dermed kan de lettere forklare
hvorfor de noen ganger må heve renten selv om
den ”underliggende” inflasjonen er lav.

Et annet alternativ er å bytte ut målemetoden som
brukes for å inkludere bokostnader i KPI: man
kunne brukt brukerprismetoden, hvor man
beregner total rentekostnad og depresiering av
boligen fratrukket kapitalgevinsten eller tapet som
oppstår når markedsverdien endres. Brukerprisen
uttrykker hvilken kompensasjon konsumenten må
ha for å oppgi en enhets boligkonsum i en gitt
periode. Når renten går ned eller prisen opp, vil
brukerprisen reduseres. Dette virker på mange
måter som en lettere forståelig måte, mer i tråd
med hvordan folk tenker når de kjøper en bolig.
Den er derimot vanskelig å operasjonalisere, det
er derfor man i dag heller bruker
leieekvivalensmetoden når man beregner
konsumprisindeksen. I forhold til dette
resonnementet har nok professor Steinar Holden
et godt poeng når han i Aftenposten påpeker at
en eventuell ny målemetode også måtte føre til et
helt nytt mål for pengepolitikken, høyere enn
dagens 2,5 %.

Kun en tilnærmelse…
Konsumprisindeksen er selvfølgelig bare en
tilnærmelse når den brukes som et mål på inflasjon.
En stabil økonomi er helt avhengig av å unngå
sjokk som følge av bobler i aksje- eller
boligmarkedene, og vi må derfor tro at Svein
Gjedrem også skjeler til utviklingen i disse
markedene når han bestemmer seg for
rentesettingen, selv om det operative målet er ”en
årsvekst i konsumprisene over tid som er nær 2, 5
prosent.”

Og dersom boligmarkedet faktisk skulle sprekke,
vet vi jo at vi har en troverdig sentralbank som
kan gjøre sin jobb ved å hjelpe økonomien på fote
igjen. Det er kanskje bedre at den konsentrerer
seg om det arbeidet, heller enn å forsøke å forutsi
langt mer kompliserte forhold, som å identifisere
bobler i hus- og aksjemarkedene.

mariusdoksheim@hotmail.com

Kilder:
- Johannesen og Sandberg: ”Konsumprisindeksen og boligpriser” på SSB.no
- ”Economics Focus: Steering by a faulty compass”, The Economist,
26.02.05
- Røed Larsen og Sommervoll: ”Hva bestemmer boligprisene” på SSB.no
- ”Konsumprisindeksen” på SSB.no
- Aftenposten
- Norges Bank
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Biotechnology: The Revolution to Come

Imagine you have to make a choice of the greatest importance; a choice that
will affect the future growth and prosperity of your country in many decades
to come. You have namely to decide which sectors will constitute the core of
tomorrow’s national economy. If your choice is inadequate, competitivity loss,
falling economic activity and increasing unemployment will follow sooner or
later and you would be responsible for the decadence of your nation.

Imagine then that you get to know that among
the different alternatives you are presented with,
there’s one sector that has the potential of
becoming at least as revolutionary and
fundamental as the Information and
Communication Technologies branch (ICT, or IKT in
Norwegian) is today.What would you say then?
Many would not doubt it a minute: Such a new
branch should be identified and declared top
priority. In the real world, reality is not as black
and white as presented here, but this is
approximately the situation many decision-makers
in the western countries are facing today.

The question is then: Do we have any clue about
which economic sector may play such a vital role in
the future, so our country may go for investing in it
now in order to become market leaders tomorrow?
There’s not any 100% sure answer to this
question, but what we find is a consensus among
experts in that one of those potential “core sectors”
may be biotechnology, mainly due to its potential
economic and environmental benefits when applied
to industrial, energy and health-care production
processes. Let’s take a closer look to their
arguments.

Industrial applications of biotechnology
Experts coincide in classifying biotechnology’s
industrial applications in two groups:

1) Replacement of fossil fuel materials (as
petroleum) by renewable (biomass) raw materials.
2)   Replacement of conventional (chemical) process
by biological ones.

Although it may sound weird and surprising if not
utopist at first, the truth is that a comprehensive
research about these points is already going on in
many countries, and the results are really
promising.

Take as an example the production and use of the
so called biofuels. In this category we find  the
biodiesel, a fuel obtained from vegetable oils,
typically seeds from rape plants or sunflower oil;
and the bioethanol, an alcohol, made from starch
plants (grain, mostly corn; and tubers like cassava);
sugar plants (sugar beet or sugar cane); and
cellulose plants. These fuels have amazing
potential advantages compared to the traditional
petroleum-based ones: They lead to lower carbon
dioxide emissions (so Kyoto-Agreement targets
would be easier achieved and the idle emissions
rights could be sold abroad); reduce the
dependence on imported crude oil (a strategically
advantage); and they represent an incredible
market opportunity for the agricultural sector, which
uses inputs such as carbon dioxide and sunlight,
that are completely free and abundant!

Moreover, in the future it will be also possible to
obtain from agricultural products a broad specter
of items that now are petroleum-based:
Biodegradable packing plastics from low-cost
starched raw materials as corn; soybean oil for
industrial applications obtained from genetically
improved soybeans; soaps from rapeseed oil; etc.

As for the applications gathered in group 2, it is
predicted that they will allow for the implementation
of the so called production “bioprocesses” of many
everyday commodities (such as detergent, for

Tomorrow´s «oil rigs»?

Tekst:

Enrique Jimenez
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example). These bioprocesses are different from
the conventional chemical-based ones used
nowadays in two things: They operate at lower
temperature and pressure (thus consuming less
energy); and their enzyme catalysts (a kind of
substances necessary for accelerating chemical
reactions, such as oxidation) are biodegradable
after use, while inorganic catalysts are more difficult
to get rid of (so the amount of environmentally
harmful by-products and wastes is much lower).

OK but, what’s in it for Norway?
The Norwegian economy is especially vulnerable if
this scenario comes true: It is both quite dependent
on the oil sector (17% of GDP, in 2003) and its
expenditures in Research and Development are
relatively low (they represent 1,75 % of GDP in
2003, while OCDE mean was 2,26% for 2002).
It could then be interesting for Norway to invest in
the biotechnology sector because of two following
reasons:

- First, oil business will lose gradually its role as
key economic sector within few decades, so the
idea of “putting all national eggs in this basket”
and neglecting the development of others with
greater potential, such as biotechnology, should
be rejected.

What the Norwegian government could do is to
invest part of the Petroleum Fund in training
specialists in this area and finance their research
projects. In this way, they would not need to
emigrate, Norwegian companies would have the
human capital needed to develop and register more
patents than their rival firms, and so enjoy the
monopoly power they provide.

If in addition to that, the Fund invests directly in
firms of this sector (either through venture capital,
stock purchase, loans, etc), it will spread risks
because the correlation between the oil and
biotechnology sectors is bound to be negative, as

it was explained earlier.

- Second, Norwegian conventional agriculture faces
already now great challenges as production
subsidies are about to disappear. All of us who
attended the first aktualitetsforelesning this year
heard about this (by the way, congratulations to
Fagutvalget and Frederik for a great job with the
seminars, parties and debates so long); one of the
conclusions there was that in order to keep today’s
business figures, farmers should focus more on
ecological agriculture, as consumers accept to pay
a higher price for this kind of products. An additional
source of income for farmers could also be the
production of biomass (corn, soybeans, etc) needed
in the production of bioethanol and biodiesel, and
used as inputs in the bioprocesses discussed
above.

This could mean both the survival of Norwegian
agriculture (although under different premises),
and the preservation of today’s population
distribution across the country (avoiding massive
migration to the big cities and the abandoning of
the rural areas), as well as it may allow for higher
foreign currency reserves through augmented
export revenues.

In resume, a world full of opportunities!

enriquejir@lycos.com

As an example, UK biotech system, seen by
the British Office of Science and Technology

Kilder:
- The application of biotechnology to industrial
sustainability (OCDE, 2001)
- En fremtid for norsk bioteknologisk industri? Egil
Kallerud (Forskningspolitikk 1/2005)
- Storebror i biomedisinsk forskning, Helga Næs
(Forskningspolitikk 1/2005)
- www.vogelbusch.com/technology/bioethanol.htm
- www.ssb.no
- Office of Science and Technology (www.ost.gov.uk)
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Norsk lønn til alle?

At en genser hos H&M koster en halv norsk times lønn er noe de fleste
nordmenn gleder seg over, og de som ikke gjør det handler der likevel; vi
importerer mer og billigere enn noen gang. Gleden hadde neppe vært like
ensidig dersom Norge hadde hatt en egen tekstilindustri.

Etter utvidelsen av EU og EØS har norske arbeidere
fått en forsmak på hva som venter når også
tjenestesektoren blir utsatt for utenlandsk
konkurranse. I stedet for å bringe saken til
Stortinget, har heismontørene tatt saken i egne
hender og gått til streik for å beholde de
rettighetene de har. Følgene av dette er at de
holder sine østeuropeiske kolleger ute. Det å være
prisbevisst konsument det ene øyeblikket, for
deretter å stå på barrikadene for norsk lønn i Norge
det andre, er to roller som er drevet av
egeninteresser, og som står i sterk motsetning til
hverandre.

Mangelen på en felles identitet som arbeider på
tvers av kultur og landegrenser, gjør det vanskelig
for dagens utnyttede arbeidere å stå samlet med
krav om høyere lønn. Hvis arbeidere i et land krever
bedre betalt, vil de bli utkonkurrert og miste jobben
sin. Så lenge vi, verdens konsumenter, er villige til
å kjøpe varer til urettferdig lave priser, så nytter
det ikke å presse profittmarginen til kapitaleieren.
Det finnes nemlig flere bedrifter og nok av fattige
folk som er villige til å ta over produksjonen et
annet sted i verden for den samme lave lønna.
Jeg tror at skal arbeiderne i fattige land i dag
få gjennomført sine krav, så trenger de en
alternativverdi, og nettopp denne
alternativverdien kan de få ved at vi gir
dem muligheten til å jobbe, for eksempel
i Norge.

LO og det rødgrønne
regjeringsalternativet har gjort det til
en valgkampsak å bekjempe det de
kaller «sosial dumping» av
utenlandsk arbeidskraft. Måten de
har tenkt å forhindre dette på er å
gjøre norske yrkesgruppers
tariffavtale gjeldende for alle som
har lønnet arbeid i Norge. En slik
allmenngjøring av tariffavtalene vil i
praksis bety det samme som Norge
for nordmenn. Et illustrerende
eksempel er Øst- og Vest-Tyskland etter
gjenforeningen i 1990. De vesttyske arbeiderne
fikk den gang innført vesttysk tarifflønn for alle

tyskere, og konsekvensen var at østtyske
arbeidere ble sperret ute av arbeidsmarkedet i
femten år, utkonkurrert på effektivitet, og uten
mulighet til å jobbe for lavere lønn.

Så lenge Norge er et rikt land med gode lønninger,
kommer vi til å oppleve mer arbeidsinnvandring fra
EUs nye medlemmer i fremtiden. Det er prinsipielt
ikke noen forskjell på en skjorte importert fra Kina
og et hus på Kjelsås bygd av et polsk firma. Ifølge
norsk lov og avtaleverk, er det lovlig for
utenlandske tjenesteytere å avlønne sine folk etter
hjemlandets lønnsnivå, på samme måte som vi har
lov til å kjøpe en billig genser fra Kina, betalt i
kinesisk lønn. Forskjellen er at når vi opplever på
nært hold hvilken lønn de øst europeiske
arbeiderne er villige til å jobbe for, kaller vi det
utnytting. Fattigdommen er plutselig i vår egen
bakgård og vi må konkurrere mot den.
Balansegangen mellom rettferdighet og solidaritet
med fattigere land og hensynet til utsatte norske
yrkesgrupper er ikke opplagt. Et alternativ til
allmenngjøringen av tariffavtalene vil kunne være
en generalisert norsk minstelønn på tvers av alle
yrkesgrupper og deres gjeldende tariffavtaler.
Dette ville gjøre det mulig for flere arbeidere å

Tekst:

Gjermund Grimsby
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komme
til Norge,
samt at man
ville vært sikret en
minsteinntekt som er
tilpasset norske
levekostnader. Det er ingen
opplagt moralsk grunn til at håndverkere,
heismontører og leger skal ha høyere lønn enn

andre yrkesgrupper med tilsvarende utdannelse,
kun fordi de tidligere var i en monopolsituasjon når
de forhandlet frem tariffavtalene. Det taler mot en
allmengjøring av tariffavtalene at den vil holde disse
inntektsmønsterne i hevd. At man har hatt ekstra
god lønn før, er ikke noe slagkraftig argument for
at man også skal ha det i fremtiden.

I etterkrigstiden fikk Norge muligheten til å fjerne
tollbarrierer litt etter litt mens vi gradvis bygde ned
de delene av industrien som ikke var
konkurransedyktige. En slik langsiktig avvikling av
proteksjonismen for handelen med tjenester er
ikke realistisk i dag. At næringer som er spesielt
sårbare for utenlandskonkurranse vil sysselsette
færre norske arbeidere vil være en naturlig
konsekvens av fri handel av tjenester. Desto
viktigere er det at norske arbeidstakere,
arbeidsgivere og myndigheter kommer i gang med
forberedelsene slik at de omveltningene som
kommer, blir så myke som mulig for sysselsatte i
de utsatte næringene og samfunnet ellers. Det
gjelder å utvikle gode rammer for arbeidsformidling
og etterutdanning, slik at de som mister jobben
har mulighet til å stå på egne ben i etterkant. Min
mening er at en allmenngjøring av tariffavtalene
kun er et middel som kan skjerme oss mot
konkurranse i først omgang. På sikt vil Norge måtte
gjøre det EU og WTO vedtar, og da vil det være lurt
å være godt forberedt.

gjermug@student.sv.uio.no



Økt finanspolitisk frihet i Eurosonen?

22. og 23. mars var Brussel åsted for EUs toppledermøte. På agendaen stod
blant annet stabilitets- og vekstpakten som i den siste tiden har vært
gjenstand for omfattende diskusjoner. Det er et interessant poeng at en av
de fremste nåværende kritikerne av pakten - Tyskland -  i sin tid var
forkjemper for å få den gjennomført.

På initiativ fra Tyskland ble stabilitets- og
vekstpakten vedtatt i 1996. Innholdet i pakten er
en videreføring av kravene som ble skissert i
Maastricht-traktaten i 1992 hvor kriteriene for at
et land skal kunne bli medlem av den økonomiske
og monetære union (ØMU) ble fastlagt. Et viktig
punkt i pakten er kravet om at ØMU-landene ikke
skal løpe et budsjettunderskudd på mer enn 3 %
av BNP. Samtidig skal ikke offentlig gjeld overskride
60 % av BNP og inflasjonen skal holdes på et
stabilt lavt nivå.

For å forstå ideen bak stabilitets- og vekstpakten,
dens opprinnelige utforming og hvorfor den nå
revideres, må en se den i sammenheng med
landenes økonomiske historie og ambisjonene om
konkurransedyktighet og stabil økonomisk vekst.
I etterkrigstiden var den europeiske økonomien
inne i en positiv trend, spesielt i de første tiårene
som var preget av høy produktivitet. På 1970-tallet
begynte produktivitetsveksten å falle, samtidig
som oljeprissjokkene forsterket kostnadsveksten
i produksjonen, noe som førte til stagflasjon og
fallende inntekter for landene. Virkningen for flere
lands økonomier varte til langt ut på 1980-tallet,
og viste seg ved markant og økende underskudd
på statsbudsjettet. Land som Hellas, Portugal og
Italia finansierte sitt underskudd ved seignorage,
inflasjonsskapte inntekter. Ved inngangen til 1990-
tallet følte mange at Keynes hadde utspilt sin rolle,
erfaringene fra 1970-tallet spesielt gjorde at
mange ønsket en annen tilnærming til
finanspolitikken.

Argumentet for stabilitets- og vekstpakten er at å
bruke finanspolitikken aktivt kan medføre
unødvendige svingninger i økonomien og dermed
svekke euroen, fremfor å ha en stabiliserende
effekt. Det er først og fremst bruk av en for
ekspansiv finanspolitikk pakten ønsker å redusere.
Når renten settes sentralt av den europeiske
sentralbanken (ESB) basert på den generelle
konjunkturtilstanden i hele unionen, og ikke settes
lokalt i hvert land, vil renten være mindre følsom
for det enkelte lands finanspolitiske endringer enn
tidligere. Dette innebærer at fra hvert enkelt lands
ståsted kan finanspolitikken bli et mer effektivt

virkemiddel for å stabilisere den økonomiske
utviklingen. Et land som opplever lavkonjunktur vil
da lettere kunne falle for fristelsen å bruke en
sterkt ekspansiv finanspolitikk fordi den ikke selv
vil bære de fulle kostnadene ved økt rente. Andre
euroland med offentlig gjeld vil da oppleve en
økende renteutgift og kan bli nødt til å føre en mer
kontraktiv finanspolitikk enn de ellers hadde trengt.
Dette kan bli forsterket av at flere land blir mer
tilbøyelige til å føre en ekspansiv finanspolitikk slik
at renten settes ytterligere opp.

En ekspansiv finanspolitikk over tid øker faren for
en inflasjonsspiral og øker budsjettunderskuddet,
noe som legger press på kapitalmarkedet ved
stadig å beslaglegge en større andel av
kapitalbeholdningen. Hvis ny kapital ikke tilføres
eller bruken reduseres kan likviditetsproblemene
spre seg og kapitalmarkedet bryte sammen. Fases
ny kapital inn i markedet kan resultatet bli
depresiering av euroen. En stabil valuta har vært
sett på som sentralt for å sikre økonomisk vekst.
Stabile priser er viktig for at investeringer skal
kunne være forutsigbare og for EU som en troverdig
økonomi.

Det er ulike syn på om det er et tap at
stabilitetspakten reduserer muligheten til å bruke
finanspolitikken som stabiliserende virkemiddel. Fra
et nyklassisk ”real business cycle” perspektiv er
det optimalt at finanspolitikken disiplineres, siden
en motsyklisk finanspolitikk kan være til mer skade
enn hjelp. Økonomien helbreder seg ofte best selv
og lavkonjunkturer er ikke nødvendigvis
utelukkende negativt.

Fra et nykeynesiansk perspektiv innebærer
lavkonjunktur et effektivitetstap, fordi økonomiens
ressurser ikke utnyttes fullt ut. Økt ressursbruk og
produksjon skjer ved at etterspørselen økes. Her
kan finanspolitikken spille en viktig rolle. Selv om
det er observert en sammenheng mellom
lavkonjunktur og lønnsrigiditet, argumenteres det
fra nykeynesiansk hold at det ikke følger at
aktivitetsnivået i økonomien vil øke ved at
lønnsnivået blir mer fleksibelt. I de siste årene har
flere økonomer i Europa tatt til ordet for dette
perspektivet. Selv om intensjonen ved stabilitets-
og vekstpakten er å dempe svingninger kan den
ved å begrense bruken av tilgjengelige
finanspolitiske virkemidler virke mer forsterkende
på konjunktursituasjonen enn stabiliserende. Det
har vist seg at for mange land er 3 % budsjett

Tekst:
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underskudd for lite handlingsrom. Hvis de i en
situasjon med lavt aktivitetsnivå og høy
arbeidsledighet tvinges til å føre en kontraktiv
finanspolitikk kan det gjøre vondt verre.

Siden i høst har debatten rast for full rundt hvorvidt
stabilitets- og vekstpakten virker slik det var
meningen at den skulle virke. Land som Tyskland
og Frankrike har de siste årene hatt
budsjettunderskudd langt over de tillatte 3 %, og
situasjonen har ikke sett ut til å bedre seg noe
spesielt. I en slik situasjon åpner pakten for
muligheten til å bruke bøter for å disiplinere landet.
Tidligere har trusselen om store bøter tvunget små
land som har opplevd lavkonjunkturer til å rette
seg etter paktens regler, mens både Tyskland og
Frankrike har sluppet å betale etter å ha fått
tillatelse til å trekke fra diverse poster i
nasjonalregnskapet før underskuddet har blitt
beregnet. For eksempel har Tyskland fått tillatelse
til å trekke fra tap av vekst som følge av
gjenforeningen mellom Øst- og Vest-Tyskland. At
både Tyskland og Frankrike har klart å unngå å
betale bøter på tross at de ikke har vært i nærheten
av å oppfylle flere av paktens krav har vært brukt
som argument mot paktens troverdighet.
Selvfølgelig kan man stille spørsmål ved logikken
er i at et land som allerede sliter med å holde
kontroll over utgiftene skal bli pålagt ekstra
kostnader i milliardklassen. Sistnevnte har vært et
punkt fremholdt av kritikerne helt siden paktens
begynnelse.

Den reviderte pakten skal være mer fleksibel, det
skal i større grad fokuseres på at pakten gjelder
på mellomlang sikt. Den åpner for at når det er
strukturelle forskjeller mellom land kan ikke alle
tilpasse seg like raskt. Etter revisjonen skal det bli
lettere å få unntak fra kravene i pakten, tidligere
var det kun i ekstraordinære situasjoner det skulle
kunne være aktuelt. I tillegg åpner den nye pakten
også for å trekke fra utgifter til blant annet
forskning, utvikling, utdannelse, innovasjon,
offentlige investeringer og finansiering av ulike
reformer. Mange land i Europa som opplever store
demografiske endringer har nå behov for å
gjennomføre slike reformer. Disse reformene må
finansieres over statsbudsjettet, og er nødvendige
for at statens utgifter skal være bærekraftige på
sikt.

Nylig konkluderte OECD med fortsatt svak vekst i
flere europeiske økonomier som blant annet i
Tyskland, Frankrike og Italia. Hvis kommisjonens
forslag blir vedtatt vil landene få større
handlefrihet i den økonomiske politikken. Det er
en viss uenighet om hvorvidt denne revideringen
er ønskelig på lengre sikt. Det er tatt til orde for
både en større og mindre revidering, likevel vil nok
mange ønske revideringen av stabilitets- og
vekstpakten velkommen.

l indaok@student.sv.uio.no og
hedvigth@student.sv.uio.no

I Tyskland har mengdene demonstrert mot kuttene i velferdstilbudet. Tyske myndighe-
ter er bundet på hender og føtter av EU, og kan ikke tillate seg økte offentlige budsjet-
ter, med stor arbeidsledighet som resultat. Får vi se lignende demonstrasjoner i andre
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Den globale kapital
Av Ragnhild Astad

Skatt er i vinden. Et av spørsmålene skatteutvalget
hadde som målsetning å besvare var mulighetene
for likere beskatning av kapital- og arbeidsinntekter.
Utfordringen er å få til en høyere beskatning av
kapitalinntekter. Hvorfor er det slik? Kapitalen er
blitt en typisk verdensborger, og her starter
utfordringen.

Foruten hensynet til omfordeling, er
utgangspunktet for skattlegging at det offentlige
trenger inntekter for å finansiere offentlige
oppgaver. I samfunnsøkonomien er man opptatt
av at skattleggingen ikke skal forstyrre våre valg
unødig. En annen side av dette er at skatten legges
der det er minst mulighet for at skattegrunnlaget
forsvinner. Et grotesk, men illustrerende, eksempel
på dette er at man kan skattlegge livsviktige
medisiner, nettopp fordi bruken er så nødvendig
at medikamentene vil bli kjøpt nesten uansett hvor
dyre de blir. Men tross alt, dette illustrerer bare
poenget, og ikke hvordan skattlegging faktisk
utføres.

Det vanskelige med beskatning av kapital er at frie
kapitalbevegelser har gjort at man  har mistet
”grepet” om kapitalen. Det er konkurranse mellom
land om å tiltrekke seg kapital, og mange mener
det ikke er usannsynlig at Norge vil tape denne
kampen hvis vi har for høye skattesatser. Man kan
gjerne synse om noen prosentpoeng fra eller til,
men på et eller annet punkt risikerer vi å tape i
konkurransen om kapitalen.

Dette er egentlig ganske deprimerende. Jeg mener
det er et godt og riktig prinsipp at de som tjener
mye penger skal bidra mer, uansett om inntekten
kommer fra arbeid og eller kapital. Med et slikt
utgangspunkt er det interessant å studere den
skattekonkurransen som helt åpenbart foregår
mellom land. Det kan være grunner til å tro at
konkurransen rett og slett er for hard, også ut fra
en samfunnsøkonomisk vurdering. For hard
konkurranse betyr i denne sammenhengen at land
som deltar i skattekonkurransen vil ende opp med
å ha et for lavt skattenivå i forhold til hva som er
et samfunnsøkonomisk riktig skattenivå. Det er
åpenbart ikke lett å vite hva som er et riktig
skattenivå, men noe av tanken bak en slik

Radikalt økonominettverk

Radikalt økonominettverk ble
grunnlagt av tre hovedfagsstudenter
i samfunnsøkonomi våren 2002.
Nettverket er en møteplass der
økonomistudenter og økonomer kan
treffes.

Radikalt økonominettverk skal være
en kunnskapsbase og
kompetanseleverandør innenfor
økonomi til politiske partier og
organisasjoner på venstresiden i
norsk politikk.

Videre ønsker nettverket å være et
aktivt fagmiljø. Målet er å styrke vår
egen økonomiske forståelse, bedre
kunnskapsnivået, og å gi oss et
kritisk og bevisst forhold til faget vi
jobber innenfor.

Noe av nettverkets arbeid er å
arrangere seminarer, delta på
konferanser og debatter, samt at vi
har gitt ut skriftserien RØST, som til
nå har kommet ut med temaene
pensjoner og skatt. Det jobbes nå
med en tredje bok som blant annet
vil omhandle økonomisk teorikritikk.

Nettverket er åpent for alle
økonomistudenter som ønsker å
delta.

Dere kan kontakte oss på
post@okonominettverket.no

Artikkelforfatteren, Ragnhild Astad,
var en av stifterne av Radikalt
økonominettverk.
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offentlige. Det betyr at så lenge du og jeg faktisk
vil at det offentlige skal tilby en tjeneste, er det
riktig å kreve inn skattepenger for å finansiere
dette.

I samfunnsøkonomisk teori anses det som gode
manerer å skattlegge deler av bedrifters aktiviteter
i de tilfeller der bedriften selv ikke inkluderer alle
kostnadene produksjonen forårsaker i sine
regnskaper. Et eksempel på dette er miljøavgifter.
Hvis bedriftens aktivitet forurenser miljøet, er det
riktig at man griper inn og stiller bedriften overfor
de reelle kostnadene aktiviteten har for
samfunnet. Dette gjøres ved at de offentlige
myndigheter pålegger bedriften en skatt. På samme
måte kan det gis et subsidie hvis aktiviteten tilfører
miljøet noe positivt. Dette er hva man kaller å
regulere for henholdsvis negative og positive
eksterne virkninger. Som samfunnsøkonom vil man
si at bedriften ikke har motiver eller mulighet til å
ta alle samfunnsøkonomiske kostnader inn i sine
privatøkonomiske kalkyler, og at det offentlige
derfor må gripe inn.

Resonnementet videre er av typisk
samfunnsøkonomisk eleganse og den samme
logikken kan brukes når det gjelder skattlegging
av kapital. Skattekonkurransen er for hard, fordi
enkeltlandene ikke tar inn over seg de eksterne
effektene en skatteøkning på kapital har. På grunn
av frie kapitalbevegelser vil en skatteøkning på
kapital i Norge føre til at skattegrunnlaget i et

annet land øker, fordi kapitalen forlater Norge og
tar bosted i et annet land. Dette er positivt for det
landet der kapitalen ender opp, og dette landet vil
få et større skattegrunnlag og derfor økte
inntekter. En slik positiv ekstern virkning tar ikke
Norge inn i sine regnestykker når gevinster og
kostnader ved økt skatt vurderes, rett og slett fordi
dette ikke teller med i de politiske vurderingene
som gjøres i Norge. Resultatet er at de negative
virkningene av økt skatt overfokuseres i forhold til
de positive. Denne feilkalkuleringen gjøres i alle
land og resulterer i at kapitalen skattlegges for
lavt. Alle land havner i en kollektiv felle. Landet
Norge er da i et globalt perspektiv ikke noe annet
enn en liten bedrift, som ikke har insentiver til å
handle ut fra hensynet til global
samfunnsøkonomisk optimalitet.

Det finnes ingen overordnet skattemyndighet som
kan hindre denne selvdestruktive
skattekonkurransen. Likevel er det interessant at
frie kapitalbevegelser, som gjør nytte for seg i form
av en bedre fordeling av investeringskapital, også
har denne typen effekter. Et resultat er i så fall at
i en global verden kan befolkningens preferanser
for et offentlig tjenestetilbud komme til å bli
undervurdert.

Ragnhild Astad,
ragnhildastad@yahoo.no
Samfunnsøkonom
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I media kan vi lese at miljøbevegelsen har tapt en rekke høyt profilerte saker
den siste tiden. Det kan se ut som om det blir bygget rørledninger for transport
av olje gjennom Alaska og interessen rundt global oppvarming synes å dale.
I et essay kalt ”The Death of Environmentalism” skrevet av to av ”bevegelsens
egne” blir det hevdet at miljøkampens grunnleggende metoder for å fremme
og utforme lovgivning, er utdaterte og miljøkampen har blitt redusert til en
særinteresse.

Tekst:

Kjell Andreas Hansen

Selv om miljøbevegelsen siden 60- og 70-tallet ikke
har vunnet de store episke seirene, er det vel enda
ikke tiden kommet for å erklære den død. Å ha et
genuint ønske om å bevare naturen og mangfoldet
i den må vel kunne sies å være noe mer enn en

særinteresse. Økonomer snakker ofte om å legge
til rette for systemer som kan regulere atferden til
økonomiens aktører slik at den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten maksimeres.
Den ledende hypotesen innenfor miljøøkonomien
er å opprette omsettelige kvoter for utslipp av for
eksempel karbongasser.

Med FNs Kyotoavtale er det lagt til rette for et
markedsregulert incentivsystem med omsettelige
kvoter for utslipp av karbongasser. Et slikt system
vil innenfor de rammebetingelsene vi har i dag være
klart mer effektivt enn ved direkte regulering som
tak på utslipp og avgifter knyttet opp mot omfanget
av utslippet. I kjølevannet av opprettelsen av slike

Miljøbørs eller -katedral?
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Kilder:
-The Economist April 23rd 2005
-«The Death of Environmentalism - Global Warming
Politics in a Post-Environmental world» Av Michael
Shellenberger og Ted Nordhaus
- www.commondreams.org

Kvotebørshai

markedssystemer har det dukket opp en rekke
firmaer og finansielle institusjoner som står i kø
for å skape en markedsplass for handel med slike
typer kvoter. En stor fare med et slikt system kan
være at det åpner for at spekulanter uten noe
annet enn kortsiktige profittmuligheter for øye
slipper til. Dette kan føre til at vi får
miljøkonjunkturer med boom og bust perioder. En
miljøøkonomisk lavkonjunktur kan ha konsekvenser
langt utover konjunkturens varighet. I verste fall
omfattende og ubotelige skader. Tør vi tenke på et
krakk på miljøbørsen?

For at man skal kunne begynne å la et marked
styre bruken av naturen som avfallsplass, må tre
sentrale forutsetninger være på plass:

- Prisene i markedet må settes riktig.
- Man må sørge for at aktørene har tilgang til
relevant informasjon
- Man benytter seg av nytte-kostnadsanalyse som
økonomisk teori.

Hvis et kvotesystem skal settes ut i praksis må
det være nok kvoter tilgjengelig for de som ønsker
å forurense slik at ikke lavt tilbud ikke driver prisene
opp til urealistiske nivåer fra dag én. Hvis dette
skjer vil kvotesystemet ikke skille seg fra et system
der myndighetene tildeler forurensende bedrifter
utslippskonsesjoner. Dette innebærer at man
gjerne må gjøre flere kvoter tilgjengelig enn det
som er miljøpolitisk ønskelig. Hvis et slikt system
skal bidra til at forurensningen blir redusert, må
myndighetene redusere antall kvoter etter hvert,
slik intensjonen er i det norske kvotesystemet at.
Det må også være troverdig at de også vil gjøre

det. Med mindre bedriftene faktisk tar inn over seg
at de på sikt må finne alternative
produksjonsmetoder som på sikt nærmer er
forurensningsfrie, vil prisen på kvoter nå
urealistiske høyder og handelen vil stoppe. Dermed
er vi tilbake til en situasjon der systemet med
omsettelige kvoter blir redusert til et
konsesjonssystem.

Informasjonsproblemer knyttet til miljøøkonomi er
velkjente og omfattende: Hvilke eksternaliteter
kan påvises å være knyttet til hvilke utslipp (jf.
klimadebatten)? Vi kjenner dessuten de eksakte
konsekvensene knyttet til dagens utslipp. ”Føre
var”-prinsippet er utelatt fra økonomisk analyse.
Hvis det viser seg at havabboren trekker nordover
for å gyte i norske farvann som en konsekvens av
menneskeskapte miljøendringer, hvilke økonomiske
konsekvenser vil det få for norsk kystbruk? Og
hvem kunne ha forutsett dette?

En nytte-kostnadsanalyse vil kanskje konkludere
med at bygging av neste generasjon
kjernekraftverk vil være samfunnsøkonomisk
lønnsomt når en tar inn over seg gevinsten av å
produsere energi uten betydelige utslipp av
drivhusgasser, veid opp mot den relativt lille
risikoen forbundet med disse kraftverkene. Men når
den potensielle skaden et slikt kraftverk kan påføre
miljøet blir forsøkt tatt med i analysen, blir man,
som meningsbærer, marginalisert som en pietistisk
idealist som bare vil ”redde verden”. Vi ser da at
informasjonsproblemet gjør nytte-
kostnadsanalysen vanskelig.

I The Economist (23. april 2005) ble det lansert en
plan for å redde miløvernbevegelsen. Mest fra seg
selv. Det pekes på at vi trenger en ny ”grønn
revolusjon” der markedskreftene skal sørge for at
miljøet bevares og at vi i årene som kommer har
en bærekraftig utvikling. Det å basere seg på en
forsiktighetstankegang som advarer mot ny og
kompleks teknologi som for eksempel neste
generasjon atomkraftverk og genmodifisert mat,
menes ikke lenger å være holdbar.

Men selv om ”The Death of Evironmentalism” har
blitt omfavnet av mørkeblå tenketanker og
industriens lobbyister som et tegn på at
miljøbevegelsen har begynt å spise av sin egen
hale, tror jeg at essayet mer er et forsøk på å blåse
nytt liv i bevegelsen. Man vil opprette en intern
dynamikk og gå grundig til verks ved å vise
sammenhengen mellom individers daglige liv og
store viktige miljøspørsmål. På den måten vil
morgendagens miljøpolitikk bli påvirket av en sosial
bevegelse i stedet for enkeltsaksaktivister.

kjellah@student.sv.uio.no
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Av: Martin Sommerseth Jaer

Tusenfryd åpnet s ist  søndag, men for investorene
på børsen, trenger man ikke kjøre karusell for å få
k r ib l i ng  i  magen.  Os lo  Børs  har  neml ig  vær t
bemerkelsesverdig volat i l  s iden s ist: Den har tatt
s temmen f ra  jube l sk r i ke rne  og  na t tesøvnen  f ra
dommedagsprofetene. I det ene sekundet har atter
nye  rekorder  se t t  dagens  l ys ,  og  i  de t  nes te
opplever børsen s i t t  største todagersfa l l  s iden år
2000 .

Hoved indeksen s tar tet  forhenværende porte fø l je-
per iode  på  253,36  poeng i  f ebruar,  og  avs lu t te t
0,18% lavere  (26. april). Svake nøkkeltall fra USA
har vært en vikt ig årsak t i l  nedgangen. Consumer
sentimentet har for eksempel ikke vært lavere på
18 måneder,  og indust r iproduks jonen i  New York
har  i kke  vært  l avere  på  to  å r.   Samt id ig  har
skuffende resultater i  f lere selskaper øket frykten
for en svakere verdensøkonomi.  I øst har Nikkei-
indeksen i  Tokyo fa l t  med nesten 10%, og Japan
er nå formelt sett inne i en resesjon. Ved siden av
d i sse  makroøkonomiske  ind ika to rene ,  har  også
psykologien sin forklaringskraft for børsfal let; med
en  nærmest  sammenhengende  oppgang  på  Os lo
Børs de siste to årene, er det naturlig med en saftig
kor reks jon  ned .  Inves to rene  vente r  på  ne t topp
det te ,  og  det  inves torene  venter  på ,  p le ie r  som
oftest å oppfyl le seg selv!

En økonomi som hitti l overhodet ikke viser tegn ti l
svakhet  e r  K ina .  K ina  har  de  s i s te  å rene  vært
motoren  i  ve rdensøkonomien ,  og  ind i rek te ,
g jennom ekspor ten,  en  av  hovedårsakene t i l  l av
norsk  in f l as jon  (og  fø lge l i g  l av  ren te) .
Observa to rpor te fø l j en  v i l  de r fo r  anbe fa le  a l l e
investorer å se hva som skjer i Kina, både på den
overopphetede  s iden ,  men også  i  e t  mer
s ikkerhe tspo l i t i sk  perspekt i v.  Økende  uro  med
både Taiwan og Japan, kan sette en rask stopper
fo r  veks ten  i  m id tens  r i ke .  Og  fa l l e r  K ina ,  b l i r
verdensøkonomien med på lasset !

Anbefal ingene som ble gitt forr ige gang, var stort
se t t  dår l i ge !  Observa to rpor te fø l j en  har  ha t t  en
avkas tn ing  på  2 ,8%,  og  knuser  jo  i  og  fo r  seg
Hovedindeksen.  Men dette hje lper  l i te  når  t re av
fem anbefa l inger  s tår  i  rødt .  Fjord Seafood  b le
pålagt  en 13% to l lsats  på s ine f iskeprodukter  av
EU, og dette har bidratt til et fall i aksjen med hele
18%. Selv om lakseprisene holder seg stabilt høye,
velger Observatorporteføljen å selge Fjord i påvente
av hva som skjer på tollsiden. Tandberg Televisjon
var en stund opp over 10 %, men etter et skuffende
dår l ig  kvar ta ls resu l ta t  b le  det  pos i t ive  for tegnet
snudd til en saftig minus 11%. Dette er mye for et
b lue  ch ip -se l skap  som Tandberg  Te lev is jon .
Se l skapets  hovedkonkurrent  i  USA har  også  v i s t
dår l igere resultater,  og dette kan indikere at den
digital iserte TVs revolusjon lar vente på seg. Men

Observatorporteføljen er sikker i  s in sak: digital tv
er fremtiden! Vi blir dermed sittende med Tandberg
Televisjon t i l  neste gang også! Intet  spesie l t  har
skjedd med P4 Radio Hele Norge siden sist. NRK P1
ble kåret t i l  Norges mest l ikte radiokanal,  men P4
holder stabilt høye lyttertall. 4,5% falt aksjen siden
s ist ,  og Observatorportefø l jen ve lger  å se lge.  Det
er liten tid til radiolytting når digital tv er på vei!

Det  e r  Aker  Yards  og  Smedvig  som har  reddet
porteføl jen. Riggratene fortsetter å st ige, samtidig
som Smedvig har fått flere gode kontrakter på både
norsk og utenlandsk sokkel.  Oljepr isen har tangert
60  $  fa te t  s iden  s i s t ,  og  de t te  e r  i kke  akkura t
negat iv t  fo r  l e teak t i v i te ten  t i l  o l j ese l skapene .
Observator velger derfor å bli sittende med Smedvig.
Oljeprisen holder seg høy, og offshore SKAL videre
opp! Aker Yards har opplevd en real repris ing det
s i s te  å re t .  Og  kansk je  i kke  he l t  t i l f e ld ig  har
Observator  vært  med på de ler  av  denne.  Det  har
kommet  en  rekke  nye  kont rak te r,  og  se lv  om
cruisekontrakten med NCL  b le determinert ,  er  det
fo r t sa t t  høy  g rad  av  kont raher ing  hos  de  f l es te
redere .  Ra tene  kommer  nok  t i l  å  synke  noe  i
månedene  som kommer,  men Aker  Yards  l eve r
l enge  på  den  a l l e rede  p ropp fu l l e  o rd reboken .  V i
beholder derfor  aksjen.

Ti l  neste gang handler Observatorporteføljen aksjer
i to selskaper. Statoil og I.M. Skaugen. Selskapene
komplementerer hverandre i den fortsand at Statoil
produsere r  gassen  og  o l j en  I .M.  Skaugen
t ranspor te re r.  Det  e r  l enge  t i l  nes te
Observatorpor te fø l je  kommer  ut ,  og  v i  må der for
velge disse to l i t t  s ikrere kandidater.

Hvordan porteføl jen beveger seg, får du følge med
på. Ha i  mente at  den mi l l ionen v i  begynte med i
sep tember,  nå  har  voks t  med 220  000  k roner.
Hakket  bedre enn Gjedrems bankrente med andre
ord !

Hvorfor velger Observator disse selskapene?

-Statoil er et selskap alle kjenner til i Norden! Norges største,
med en markedsverdi på 250 milliarder kroner og dermed en
f jerdedel  av børsens tota lverdi .  Statoi l  er  en s ikker
investering, i den fortsand at nedsiden er liten. Men det er
dessverre også oppsiden. Vi tror på en fortsatt høy oljepris,
og derfor fortsatt gode tider for oljeselskapet.

- IM Skaugen: Et av de mindre rederiene på Oslo Børs, men
store innenfor sitt segment: gass. Ratene for alle de store
skipssegmentene - tørrlast, tank, container og gass - har falt
noe,  men er  for tsat t  på et  høyt  n ivå h is tor i sk  set t .
Observatorporteføljen tror etterspørselen etter gass vi øke nå
som oljeprisen er så høy. Gassratene bør derfor fortsatt holde
seg høye, og dette tjener I.M. Skaugen meget bra på.



Kan fattigdommen halveres innen 2015?
Verdens handelsorganisasjon, Verdensbank, IMF, multinasjonale selskaper,
fredsprisvinnere, fredsaktivister, politiske og religiøse ledere,
bistandsorganisasjoner og mange andre anonyme mennesker, både
fagkyndige og kuriøse utviklingsøkonome: Alle hevder å jobbe for de svakeste
på denne kloden. Kan vi tro på det?

Bill Clinton, Jacques Chirac og Tony Blair har kommet
sterkt på banen og har i den siste Davos-
konferansen sluttet seg til denne
verdensomspennende kampen for millioner av
verdensborgere som har mindre enn 1 dollar dagen
å rutte med.

 Selv om mye har blitt sagt, er det fortsatt et faktum
at verdenssamfunnet lider av handlingslammelse.
Og for å få fart på det hele har FN satt som mål å
halvere fattigdommen i verden innen 10 år. 250
millioner medmennesker vil ikke lenger gå sultne i
seng. 30 millioner barn vil kunne overleve
femårsalderen. Grunnskoleutdanning for alle barn
er blant tusenårsmålene. 500 millioner mennesker
vil altså løftes ut av fattigdommen innen 2015.

Selv om Kofi Annan har klart å samle rundt seg
250 av verdens fremste utviklingsforskere og
eksperter som har kommet med konkrete
anbefalinger, kan det likevel konstateres at med
dagens handlingstempo, vil de fleste av
millenniumsmålene først nås i år 2147.  Det haster
dermed med firedobling av dagens bistand og med
innføring av demokratiske styresett i fattige land i
tillegg til de omdiskuterte handelsreformer i vesten.

Fokus på Afrika
På den andre siden har den sørafrikanske
presidenten Tabu Mbeki bestemt seg for å få slutt
på demonisering av afrikanske ledere, og jobber
dermed hardt for at de som ofte omtales som de
korrupte og udemokratiske politikerne i kontinentet
tar sin del av ansvaret.  NEPAD, The New
Partnership for Africa“s Development og African
Union er nå de to nye politiske arenaene der
afrikanske politikere og eksperter forventes å gjøre
alt i sin makt for å bringe fred for alle og brød til de
meste trengende.  Afrikanske ledere blir ikke sett
på som tiggere, men som ansvarlige og likeverdige
partnere i fattigdomsbekjempelse. Gjennom NEPAD
blir det altså inngått et partnerskap for utvikling i
Afrika.

Der er nemlig den første gangen i den nyere
historien at et teoretisk seriøst utviklingsinitiativ
for Afrika stort sett ledes av afrikanere. Men det

finnes fremdeles noe skepsis rundt det
”forventede” partnerskapet mellom Afrika og G7-
landene. For tre år siden, da NEPAD ble lansert,
var det en god del kritiske røster i det akademiske
og det sivile samfunnet i Afrika rettet mot
vanskeligheter med å gjennomføre prosjektet. I
dag har det fortsatt mange som simpelthen ikke
tror på et plutselig likeverdig partnerskap med de
rike.  Det er nemlig fortsatt de rike landene som vil
bestemme hvordan ting skal gjøres, hevdes det.
Noen få danseturer utført av Blair og Bush til
kontinentet sies å ikke være nok for å løse de tunge
og seriøse problemer som de fattige sliter med:
31 % av barn i Afrika sør for Sahara er
undervektige, 8,5 % av mennesker i alderen
mellom 15 og 49 år er HIV-smittet og mange andre
dystre tall dominerer i utviklingsrapportene. Et
lyspunkt kan være at flere gutter og jenter i alderen

Thabo Mbeki, President i Sør-Afrika:
Kampen mot fattigdomen i Afrika er igang!
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Tekst:

Joaquim Damião



19

mellom 15 og 24 år nå kan lese og skrive. Fra 1990
til 2000 økte den andelen fra 66.5 % til 76.4 %,
men tallet er fortsatt blant de laveste i verden.

Øynene som ser…
All elendigheten skal vel løses med demokratisk
styresett i fattige land, økt bistand og rettferdig
handel. Men med et manglende demokratisk og
globalt styresett, er det ikke helt opplagt hvem som
skal vurdere om et land har et demokratisk
styresett. Et valg i et afrikansk land kan for
eksempel dømmes som fritt av afrikanske og
regionale organisasjoner, men som udemokratisk
av europeerne. Manglende informasjon og
detaljkunnskap fører da til flokkedyrs handlinger.
Er man dømt av et mektig land som udemokratisk
og korrupt, blir man negativ framstilt i
internasjonale medier, og man taper på bistand,
investeringer og diplomatiske innflytelse mens
andre like udemokratiske regimer fortsatt har
mulighet til å drive med ”business as usual”.

Hvem skal bestemme hvordan få til mer rettferdig
handel, når et rettferdig tiltak for flere tusener av
fjerne og ukjente bønder i u-landene samtidig kan
sees som urettferdig mot de få nære, kjente og
beskyttede bøndene i de rike land?

Dessuten er det ikke helt sikkert at økt bistand
går til infrastrukturinvesteringer som skoler og veier
i fattige land, eller at pengene ikke brukes for å
øke Mercedes-import til den politiske eliten eller
som privatinnskudd i sveitsiske banker. Alt blir
forhåpentligvis avhengig av ”god vilje”, og både i
Nord og Sør.

Nytt håp?
2005 forventes likevel å være startskuddet for
konkrete handlinger mot tusensårsmålene. FNs
generalsekretær gir nå konkrete anbefalinger til
alle parter. Tusenårsmålene er først og fremst en
pakt mellom flere nasjoner om å bekjempe
fattigdom. Dersom de fattige land gjør sin del, skulle
ikke mangel på penger være et problem. Derfor
forventes det at det settes like stort press på rike
land som på de fattige.

En folkelig oppslutning til tusenmålene kan da være
en positiv faktor. I Norge ble det i fjor opprettet
Tusenårsmålskampanjen som i sommer skal spre
informasjon til en halv million mennesker i
forbindelse med seks sommerfestivaler for å få til
økt oppslutning om FN-programmet. Det er nemlig
bare 11 prosent av den norske befolkningen som
kjenner til FNs tusenårsmål. Dette viste en
undersøkelse gjort i fjor. En liknende undersøkelse
nylig gjort av EU, viser at 12 prosent av EU-
borgerne har kjenneskap til målene. Tallet varierer
fra land til land. Sverige ligger på topp med 27
prosent.

kimdamiao@hotmail.com

Dette er tusenårsmålene:

1. Utrydde fattigdom og sult
Halvere andelen som lever på mindre enn 1
dollar per dag innen 2015
Halvere andelen som lider av hungersnød til
2015

2. Utdanning for alle år 2015
Alle barn både gutter og jenter skal kunne
avslutte en grunnskoleutdanning

3. Oppnå likestilling
Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanningen
senest i år 2005 og i alle nivåer av utdanningen
til år 2015

4. Minske barnedødeligheten
Minske dødeligheten med to tredjedeler for barn
under fem til 2015

5. Minske mødredødeligheten
Minske dødeligheten blant mødre med tre
fjerdedeler fram til år 2015 i utviklingslandene.

6. Stoppe spredningen av HIV/AIDS
Stoppe spredningen av HIV/AIDS og andre
sykdommer, og dermed snu trenden fra   en
økning til en minsking av antallet nye tilfeller

7. Sikre miljøvennlig og bærekraftig
utvikling
Halvere andelen av jordens befolkning uten
tilgang til rent drikkevann innen 2015
Vesentlig forbedring av levekår for minst 100
millioner mennesker som bor i slumområder
innen 2020.

8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling
Blant annet gjennom økt bistand, rettferdig
handel og sletting av gjeld for utviklingslandene.

Kilder:
www.undp.no
www.bbcnews.com Er dette nok?
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”I hvilket land ligger verdens høyeste skyskra-
per?”
 Frem til 1998 var dette et ganske enkelt
spørsmål å svare på. Med dundrende selvsik-
kerhet kunne en slå fast at verdens høyeste
bygning, den ligger i USA! Nord Amerika huset
frem til midten av åttitallet 20 av verdens høy-
este bygg. Sears Towers i Chicago bar trofeen
om det aller høyeste bygget, noe bygningen
hadde gjort siden 1974. Før den tid (med unn-
tak av en kort periode der World Trade Center
var høyest), hadde Empire State Building i New
York tronet på topp, og det helt siden 1931.
Men så, i 1998 skjer det historiske; verdens
høyeste bygning flytter til Kuala Lumpur. Og
med ett blir en over 100 år lang dominans
brutt; USA er ikke lenger verdenslederen i høy-
den.

Siden 1998 har trofeet stadig raskere flyttet
på seg. I takt med Sørøst Asias økonomiske
vekst, har skyskrapere og høyhus reist seg
som sopp i en fuktig løvskog. Tar man en titt
på verdens høyeste bygg i dag, ser man klart
hvilken region som er mest representert: 13
av verdens 20 høyeste bygninger ligger nå i
Asia. Og i de kommende årene vil stadig flere
asiatiske bygninger skvise ut de amerikanske
på denne listen.

Kombinasjonen av økonomisk vekst og et sug
etter å danne en slags nynasjonal fremtids-
rettet identitet, har skapet et himmelsk res
oppover. De asiatiske storbyene konkurrerer
både i hvem som har den høyeste bygningen
og hvem som kan sk i l te  med den mest
futuristiske skylinen. For mens Jan Erik Vold
beskrev Oslo Plaza som ”et termometer i
Oslos rumpe”, er skyskrapere i Asia alt annet
enn en indikator på sykdom. Bygningene blir
som fallosser stående symboler på fremskritt
og utvikling, selve manifestasjonen på de sam-
funnsmessige endringene landene gjennom-
går.

Selvsagt er det også rene økonomiske hen-
syn med i bildet når bygningene når stadig nye
høyder.  Økonomisk vekst  presser  tomte

Det har skjedd en vertikal revolusjon de siste 20 årene! Fra å være et område
med rismarker og halvfete vannbøfler, har Asia i løpet av kort tid reist seg
som verdens høyeste region. Jeg snakker om skyskrapere, som nærmest
over natten har blitt et stadig mer asiatisk fenomen.

Til himmels og forbi stjernene

prisene opp, og det å bygge i høyden blir der-
med redningen når lønnsomheten i bygge-
prosjektene skal  s ikres. Med en fa l lende
gjennomsnittelig kvadratmeter pris dess høy-
ere bygningen er, og med en flom av både bo-
ligkjøpere og kontorplasstrengende bedrifter,
dannes det et lukrativt marked for enterepene-
urer som vil bygge høyt. Fenomenet kan sam-
menliknes med Oslo etter krigen, da hele
Groruddalen ble bygget ut med boligblokker
på mellom 10 og 15 etasjer. Men mens byg-
ningene i Oslo var på rundt 50 meter, er byg-
ningene som spretter opp i Asia svært ofte på
over     200 meter.

Ikke helt overraskende er det i Kina de fleste
byggeprosjektene befinner seg. I takt med
den nær 10 % høye vekstraten de siste 15
årene, finnes ikke lenger den kinesiske by uten
en   skyline. Bare i Shanghai er det for øy-
eblikket over 2000 høyhusprosjekter i gang.
Dette har medført at én av tre heisekraner i
verden for øyeblikket befinner seg nettopp i
Shanghai. Høyhusbyggingen der har gått i et
så raskt tempo at området Pudong, som for
15 år siden var rismark, i dag er så overlesset
av skyskrapere at vekten av disse får marken
til å synke med 1,5 cm i året!

Hvordan skyskraperutviklingen og den økono-
miske veksten er korrelert, lar seg lett illus-
trere ved å bruke Bangkok som eksempel.
Bangkok huser ikke noen av de virkelig høy-
este husene i verden, men i ekte asiatisk tra-
disjon har det de siste 10 – 15 årene sprettet
opp en ny skyline. En skyline som tidligere var
dominert av byens mange pagodaer. For morro
skyld målte jeg antall nye skyskraperetasjer
for hvert år i perioden 1993 til 2005, og lot
disse samvariere med BNPveksten tre år
tidligere (da skyskraperinvesteringen ble fat-
tet). Kanskje ikke helt uventet fant jeg en klar
sammengeng mellom den økonomiske veksten
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i Thailand og skyskraperbyggingen i Bangkok.
Det  er interessant å se hvordan asiakrisen
nærmest  barber te  bor t  a l le  skyskraper-
prosjekter, og hvordan dette i årene etter tok
seg opp igjen. Aner man en liten «skyscraper
index» for økonomisk aktivitet her? Og hva for-
teller i såfall den oss om utviklingen for USAs
økonomiske hegemoni? Bare ta en titt på ta-
bellene under!

Det er svært mange spennende prosjekter på
gang for øyeblikket. I både Shanghai, Hong
Kong, Seoul, Dubai, og Mecca(!) bygges for ti-
den skyskrapere som lett kunne hevdet seg
med toppene i den norske fjellheimen. Og som
en en liten ironisk kuriositet, kan nevnes at
skyskraperen som bygges i Mecca - All Bait
Towers - er det ingen ringere enn The Saudi
Binladen Group står bak. Men det er den 160
etasjer og 705 meter høye Burj Dubai i Dubai,
som virkelig bringer skyskraperene inn i en ny
æra. Aldri tidligere har en menneskeskapt
struktur strukket seg over 700 meter oppo-
ver. Tenk deg at Burj Dubai står i Oslo sen-
trum. Tenk deg videre at du en varm julikveld
befinner deg oppe ved Frognerseteren og
speider ut over Oslo. Da ser
du ned på byen, men top-
pen av Burj Dubai er fort-
satt 300 meter over deg!

Om man en dag kan si det
samme f ra  toppen av
Ga ldøp iggen,  spe idene
oppover på en skyskraper,
det vil nok tiden vise. Men
dersom en s l ik  bygning
noen gang ser dagens lys,
vedder jeg på at det blir ett
eller annet sted i Asia.

Kilder: www.emporis.com; www.skyscraperpage.com
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BOR!!

Flere bilder på www.foren
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Kartlegging av fattigdom i Tanzania

Simen Jansen Maal har i et halvt år oppholdt seg i Tanzania for å bidra i
arbeidet med å kartlegge fattigdom der. Fattigdomskartlegging er et nytt og
løfterikt middel til fattigdomsbekjempelse, og Maal gir oss i denne artikkelen
et glimt inn i prosessen.

 REPOA
Siden begynnelsen av desember 2004 har jeg vært
tilknyttet forskningsinstituttet Research On Poverty
Alleviation (REPOA) i Dar es Salaam, Tanzania.
REPOA er et nasjonalt forskningsinstitutt, men får
finansiell støtte hovedsakelig fra Nederland,
Storbritannia og de nordiske land. Instituttet ble
opprettet i 1994 og har 25 ansatte.  REPOA har et
internasjonalt miljø og driver med flere prosjekter
knyttet til forskning på fattigdom og utvikling. Jeg
har hovedsakelig drevet med et prosjekt som dreier
seg om kartlegging av fattigdom i Tanzania. Dette
prosjektet ledes av nederlenderen Wietze
Lindeboom og støttes finansielt og faglig av
Verdensbanken.1

Tanzania
Tanzania er et av få land sør for Sahara som har
opplevd politisk stabilitet og fred siden landet ble
uavhengig i 1961.2  Under ett-parti styret til Nyerere
lyktes det å danne en nasjonalstat og en sterk
samhørighet blant de ca. 120 etniske gruppene i
landet. I 2004 var veksten i BNP og inflasjon på
henholdsvis 6,3% og 5%. Selv med politisk stabilitet
og gode makroøkonomiske indikatorer de siste 10
årene, lever 35,7% av befolkningen under
fattigdomsgrensen. Befolkningsveksten har bidratt
til at det absolutte tallet på fattige har økt siden
siden begynnelsen av 1990-tallet.3

Norge har gitt flere milliarder kroner i uhjelp til
bekjempelse av fattigdom i Tanzania siden slutten
av 1960-tallet og gir fremdeles ca. 500 millioner
kroner per år. I dag er det bred enighet om at 40
år med internasjonal bistand har bidratt lite til
fattigdomsbekjempelse i Tanzania og at mye av
bistanden har gått i gale lommer4 .
Fattigdomskartlegging eller ’Poverty Mapping’ som
det kalles internasjonalt, vil kunne gjøre det lettere
å forstå fattigdommens karakter og vise hvordan
den manifesterer seg.

 Hvorfor fattigdomskartlegging?
I mange utviklingsland er det stor variasjon i
hvordan fattigdom fordeler seg i ulike geografiske
områder. Dette kan skyldes klimatiske faktorer,

tilgjengelighet av naturressurser eller etniske og
kulturelle forskjeller.5  Det har hittil vært vanskelig
å måle slik variasjon av fattigdom innenfor små
geografiske klynger ved å benytte alminnelige
analytiske verktøy som
husholdningsundersøkelser.

National Bureau of Statistics Tanzania (NBS) utførte
i 2000-2001 en husholdningsundersøkelse,
Household Budget Survey (HBS), der rundt 22.000
husholdninger ble intervjuet. Denne detaljerte
husholdningsundersøkelsen gir gode estimater av
konsumnivået på nasjonalt nivå og ned til regionalt
nivå.6  Siden har denne undersøkelsen vært et viktig
bakgrunnsdokument  i myndighetenes
fattigdomsstrategi. Hovedproblemet med slike
undersøkelser er at de  ikke gir tilstrekkelig
representative estimater av fattigdomnivåer i enda
mindre geografiske områder. Av den grunn får vi
et veldig grovkornet bilde av fattigdom. En
uunngåelige konsekvens av dette er at
overføringer fra givere og myndigheter kunne vært
bedre brukt for å bekjempe fattigdom hvis de
hadde kommet til de mest utsatte områdene.

Metoden
REPOA bruker en metode basert på  ”small-area
estimation method” i sitt
fattigdomskartleggingsprosjekt. Denne
økonometriske teknikken har blitt benyttet av
myndighetene i USA med sikte på
planleggingsformål på lavt administrativt nivå i USA.
I 1996 ble metoden videreutviklet  av staben i
Verdensbanken til bruk i utviklingsland. En
nyopprettet avdeling for fattigdomskartlegging i
Verdensbanken har siden 2000 oppmuntret til bruk
av metoden og bidratt til opplæring og forbedring
av de statistiske verktøyene. I tillegg til Tanzania
var det i oktober 2004 liknende prosjekter under
gjennomføring i 30 andre utviklingsland.7   Et
framtidig prosjekt som drøftes blant
giverorganisasjoner er å støtte utarbeidelsen av
et sammenhengende fattigdomskart for hele Øst-
Afrika..

Metoden for fattigdomskartlegging, ’household-
level method’,  innebærer å koble velferdsdata fra
HBS med informasjon fra folketellingen (population
census) fra 2002.8  Begge disse undersøkelsene
er foretatt av NBS og har vært dyre å foreta. I
motsetning til HBS gir folketellingen lite informasjon
om konsum og velferdsnivå. Styrken ved
folketellingen er dens omfang. Det store antallet
observasjoner i folketellingen kan, sammenstilt
med datamaterialet fra HBS, gi pålitelige og
detaljerte velferdsestimater på distriktsnivå og
forhåpentligvis helt ned til  ’ward-nivå’9 . Vår
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fattigdomsindikator er en kostnadsbasert indikator
på velferd. Den viser andelen husholdninger som
faller under vår spesifiserte fattigdomsgrense,  262
tanzanianske shilling per person, per dag. (ca. kr
1,50). Den går under navnet headcount-
indikatoren. Kartet under viser headcount-nivået
på land-, sone- og regionnivå.

Folketellingen og HBS henter sine data fra de 21
regionene Tanzania er inndelt i (antall regioner har
økt de siste årene).  I Tanzania er det 130 distrikter,
i gjennomsnitt ca. 6,5 per region.  Prosjektet vårt
har oppdelt Tanzania i 7 soner av praktiske årsaker.

Ved å fokusere på en region av ’Lake-zone’ kan vi
se at forskjellene i fattigdom mellom distrikter kan
være betydelig. Mørkere farger samsvarer med
fattigere områder, mens lysere områder har mindre
fattigdom. Resultatene av fattigdomskartleggingen
er fremdeles ikke ferdige.

De aller fleste statistiske undersøkelser, slik som
HBS, kan gi regionale estimater slik som vist på
kart 2. Disse estimatene ser bort fra at det kan
eksistere stor fattigdom i geografiske lommer i
ellers relativt ”rike” regioner. Den visuelle
karakteren av et informasjonsverktøy som
fattigdomskartlegging kan gjøre det lettere for folk
uten statistisk bakgrunn å oppdage geografiske
mønstre av fattigdom gitt explisitt i kartet. Det kan
bidra til bedre planlegging og fordeling av ressurser
til ulike områder. Et detaljert fattigdomskart kan
også gjøre at administrering av slike overføringer
kan skje på et relevant lokalt nivå.10

Fattigdomskartlegging kan også relatere fattigdom
til andre faktorer ved å inkludere geografiske
bestemte komponenter slik som kart over
naturressurser, jordbruk, gjennomsnittlig nedbør,
miljøfaktorer, kveg, veinett og andre typer
infrastruktur.  På lang sikt vil fattigdomskartlegging
også kunne bidra til å gjøre evaluering av bistand
lettere. Erfaringer med fattigdomskartlegging har
allerede ledet til bedre innsikt i hvordan fremtidige
husholdningsundersøkelser og folketellinger skal
utformes og koordineres.

Metoden benytter allerede tilgjengelig informasjon
som ellers ville vært svært dyr å innhente. Det er
imidlertid viktig å understreke at oppdatert
informasjon fra folketellinger må være tilgjengelig.
Bruk av eldre informasjon kan lede til gale
konklusjoner. Mer diskusjon om fordeler og ulemper
med de forskjellige metodene for
fattigdomskartlegging trenges også.  Hver enkelt
metode har ulike kostnader og ulike forutsetninger
for datakilder. 11

Faglige utfordringer med ”household-level
method ” i Tanzania
Å kombinere data fra folketellingen med data fra
HBS er i praksis tungvint og krevende. Denne delen
av artikkelen er av en mer teknisk karakter. Det er
flere steg i prosessen før vi kommer fram til kartet
som er vist over. Første steg innebærer å gjøre
variablene fra de to undersøkelsene
sammenlignbare. I denne prosessen gjelder det å
være varsom.

Det  ble stilt i alt 40 spørsmål i folketellingen i 2002.
Ni av disse spørsmålene var hovedspørsmål og ble
svart på av hele utvalget. De resterende tilleggs-
spørsmålene dekker ca. 25% av hele utvalget.  I
byggingen av konsummodellen tok vi i bruk noen
av tilleggsspørsmålene. 12  Det ble funnet til sammen
18 variabler i folketellingen som korresponderte
noenlunde med spørsmålene stilt i HBS. Dette antall
variable ble vurdert til å være funnet tilstrekkelig
for å bygge en statistisk modell. Variablene omfattet
informasjon som: sivilstatus, alder, kjønn,
utdannelse, hovedaktivitet (økonomisk), boforhold
(tak, vegger, gulv, antall soverom), brensel (lys,
matlaging), drikkevannskilder, elektrisitet/
energikilder, latriner, teknisk utstyr og redskap til
husholdet.

Sammenlignet med folketellingen har HBS fokusert
mer på husholdningsenheten. Folketellingen ble
gjennomført i løpet av noen uker og det ble notert

Første kart viser Tanzania oppdelt i soner. Neste kart viser ’Lake-zone’ og dets regioner og
distrikter.



ned hvor mange som var tilstede i husholdningen
i løpet av noen minutter. I HBS observerte man hver
enkelt husholdning over en måneds tid, og fikk
naturligvis mer detaljert informasjon. Vi fant ulike
tolkninger og definisjoner på ellers like variabler,
men benyttet i praksis at de forventede verdiene
burde korrespondere med hverandre ved å
konstruere tabeller med gjennomsnitt. Prosjektet
vårt brukte rundt 3-4 måneder på dette steget.
Her er noen eksempler på de  problemer vi måtte
ta stilling til.

Husholdning
Begge undersøkelsene skiller mellom individer i
husholdningen som er i slekt.. HBS har i tillegg laget
en  tilleggskategori: hushjelp.  I folketellingen
observerte vi flere individer i husholdningen som
ikke var i  slekt.
Alder:
-HBS har en øvre grense for alder på 98 år, mens
folketellingen har 97år. Alle over 97 år  ble fjernet
fra vår modell.
Lese og skrivekyndighet:
-En spesifikasjon i HBS var at analfabetisme bare
ble notert hvis personen var eldre enn 5 år, mens
folketellingen ikke ga noen slike spesifikasjoner.
Sivilstatus:
- HBS har fire kategorier: gift, aldri gift, skilt, enke/
enkemann. Folketellingen har tre kategorier til: bor
sammen, separert og ikke angitt.
Utdannelse:
-HBS spør personer over 5 år om de for tiden går
på skole eller ikke. .
Folketellingen har fire kategorier: er tilstede, er

delvis tilstede, ferdig, er aldri tilstede.

Brensel til matlaging:
Seks variabler er felles:  elektrisitet, parafin, gass,
trekull, tre og kategorien andre. HBS nevner i tillegg
solenergi og kull. Folketellingen har også en
kategori ved navn ’non-applicable’.

I ”Small estimation method” benytter vi OLS-
metoden13 . Man begrenser seg til variable som er
sammenlignbare fra begge undersøkelser fra
forrige steg. Vi estimerer parametre fra
regresjonsmodeller basert på  konsum og
inntektsdata fra HBS. De estimerte parametrene,
â’ene, brukes så på datamaterialet fra
folketellingen. Vi antar dermed at parametrene
estimert ved hjelp av HBS også gjelder for den
større befolkningen.

Modell av linær form:
ln ych = â0 + â1x ch  +…+ âk xch,k  + uch

x: forklarende variabler
u: feil-ledd
h og c: husholdning h bor i område c.

I prosjektet har man hele tiden vært opptatt av å
få forklart mer av variasjonen i modellen ved hjelp
av variablene. Man har gått frem og tilbake mellom
de første stegene. Nye variabler basert på de
orginale har blitt laget. Dette kan være
kryssprodukter14 ,  kvadrater og kuber av originale
variabler. Som et resultat har vi fått en høyst
stilisert og ikke-lineær modell.

Artikkelforfatteren bevilger seg en hurtig lunsj foran datamaskinen.
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Som nevnt hadde HBS en egen kategori for
hushjelp. Vi endret våre modellspesifikasjoner for
husholdningen for å få en klarere definisjon av et
hushold og gjøre de to tolkningene
sammenlignbare. Vi så på alternative modeller.
Først ble de som var tilstede i en husholdning, men
som ikke var i slekt fjernet fra vår modell. P.g.a.
gode erfaringer med fattigdomskartlegging i deler
av Kina definerte vi også en kjernehusholdning:
Aldersgruppen 17-45 definerte vi som en mobil
gruppe. Bortsett fra mannen og kona, ble folk i
denne aldersgruppen ikke talt i husholdningen.

Mitt arbeid i prosjektteamet har hovedsakelig blitt
gjort ved hjelp av programmet Statistical Analysis
System (SAS). SAS er et kraftig verktøy for
manipulering, bearbeiding,
tilrettelegging,sammenstill ing, analyse og
presentasjon av data. Endringer i
modellspesifikasjoner skrives som enkle
kommandoer i programeditor med SAS-språket. I
SAS skiller man mellom data- steg og ’proc’-steg.
Data-steg produserer nye datasett, mens proc-
steg gjør ulike typer beregninger og produserer
’output.’

Man oppdaterer datamaterialet fra folketellingen
med de nye demografiske karakteristikker,
utdannelse og arbeid.  Man knytter disse
datasettene sammen i ett nytt datasett. Man
aggregerer så datasettet. Til slutt knytter man
sammen all informasjonen vi har funnet, i en siste
fil, cen_ph0X. Alle de nevnte prosessene må gjøres
i  riktig rekkefølge. Proc-stegene innebærer å
produsere gjennomsnitt for HBS og datamaterialet
fra folketellingen. Etter å ha oppdatert
folketellingen med de nye modellspesifikasjonene,
produserer man gjennomsnitt for hver av
undersøkelsene. Våre nye modellspesifikasjoner
har gjort at datamaterialet for folketelling har
endret seg. Ved å ta i bruk vår egen definisjon av
en kjernehusholdning har mange personer blitt
fjernet. Dette vil forhåpentligvis gi oss bedre
estimater på det egentlige konsumnivået for hver
husholdning.

Man produserer nye gjennomsnitt fra folketellingen.
De nye gjennomsnittene
som produseres gir svært lite nyttig informasjon;
de er basert på informasjonen fra vår fil cen_ph0X.
Man justerer så forholdet mellom de to
undersøkelsene (deler det nye gjennomsnittet fra
folketelling på HBS-snittet). Dette gjøres først på
regionsnivå og senere på sonenivå.  Neste steg
innebærer å velge variabler som vi skal bruke til å
utføre regresjoner ved hjelp av Microsoft Excel. De
statistisk signifikante variablene, de som viser en
korrelasjon til konsum, står igjen til bruk i våre
regresjoner.

Hittil har alt arbeid vært forberedelser til å utføre
regresjoner og simuleringer.
Regresjoner utføres i SAS. Når vi utfører regresjoner
velger man modeller som har høy justert R² 15 . Ved
seleksjon av variabler ønsker man å unngå de med
relativt høyt standardavvik, høy varians-inflasjon
og høye p-verdier. Antall frihetgrader i modellen

bør være omtrent like stort som kvadratroten av
antall observasjoner. Vår heteroskedasitets modell,
som brukes for å modellere standardavvikene, bør
være rundt halvparten eller færre av vår
hovedmodell.16

Vi har fokusert på ’stepwise’-prosedyrer og ’non-
stepwise’-prosedyrer for å finne de ønskede
variablene til våre simuleringer. Jeg prøver ut ulike
signifikansnivåer etter ’prøve-og-feile-metoden’,
eller fastsetter antall frihetsgrader i min modell på
forhånd. Da gir programmet modellen det høyeste
R² for det gitte antall variabler.  Man skiller mellom
vektede og uvektede modeller. Selv om vektede
modeller gir høyere R² når man utfører regresjoner,
gjør de det dårligere i simuleringer. Grunnen til
dette var at noen av regionene var blitt kraftig
underrepresentert i HBS. Man vektet utvalget for
å gjøre undersøkelsen mer representativ for alle
regioner, men de underrepresenterte regionene
fikk da alt for stor tyngde. Dette er grunnen til at vi
har fokusert mest på uvektede modeller.

Vi ser også på kortform- og langform-modeller.
Kortform-modellen ser på spørsmålene som ble stilt
til alle i folketellingen. Langform-modellene ser også
på tilleggsspørsmålene som ble stilt til 25% av
befolkningen. Disse modellene har mer
forklaringskraft, d.v.s. at de gir en høyere R², men
kortform-modellene er stort sett mer nøyaktige i
simuleringer.

Vi kommer frem til våre estimater ved hjelp av et
simuleringsprogram laget av Verdensbanken.
Metoden man bruker i simuleringer kalles ”the
bootstrap”. 17

Datamaskinen konstruerer nye datasett ved å
velge tilfeldig data fra det originale settet. Hver
simulering gir et tilfeldig standardavvik. Ved å
analysere hvordan datasettene varierer fra det
originale, kan man finne ut hvor pålitelig det
originale datasettet er. En av fordelene ved
teknikken er at den ikke baserer seg på standard
forutsetninger som at datamaterialet trenger å
være normalfordelt. Etter 500 simuleringer
beregner man et empirisk gjennomsnitt.

I det aller siste steget benyttes ArcView GIS til å
plassere våre velferdsestimater for ulike
geografiske oppløsningsnivåer i et kart. Dette
arbeidet har jeg ikke vært så involvert i. Senere i
prosjektet ønsker vi å kombinere våre
velferdsestimateter med informasjon om bl.a.
gjennomsnittlig nedbør(regn) og geografiske
høydeforskjeller.

Mulig anvendelse av fattigdomskart i Tanzania
Fattigdomskart kan fungere som et
informasjonsredskap for myndigheter og de
internasjonale giverorganisasjonene i Tanzania. I
flere utviklingsland har kartene allerede blitt en del
av myndighetenes fattigdomsstrategier. I noen
land benyttes slike kart i kombinasjon med andre
indikatorer som helse og miljø. I Sør-Afrika hjalp
fattigdomskartlegging – i kombinasjon med
informasjon om sanitære forhold – myndighetene
med å bekjempe et kolerautbrudd. I Guatemala
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Noter

1 Vår faglige ekspert i Dar es Salaam er  nederlenderen Johannes Hoogeveen
fra Verdensbanken. Han har bl.a. drevet med Poverty Mapping i Uganda og
deler av Kina

2 Bortsett fra en kort militær konflikt med Uganda i 1979 og  noen små
konflikter på Zanzibar.

3 National Bureau of Statistics Tanzania

4 Elixir or poison chalice? The relevance of aid to East Africa (Cooksey, 2004)

5 The Application of a spatial regression model to the analysis and mapping of
poverty (Petrucci, Salvati, Seghieri, 2003)

6 How poverty came on the map in Lao PDR (van der Weide, 2004)

7 Ibid

8 Metoden ble utviklet i Hentschel et al. (2000) og Elbers, Lanjouw (2001)

9 Ca. 10.000 innbyggere. Rundt 20 wards i et distrikt, tilsvarer 4-5 landsbyer

11 Choosing A Method For Poverty Mapping  (Davis, 2003)

12 Dette er fremdeles et stort utvalg (dekker ca. 8-9 millioner), men dette
forholdet har likevel gitt grobunn for  noe kritikk.

13 Ordinary Least Squared method

14 Bl.a.” regional interaction variables”

15 D.v.s. a variablene i modellen forklarer mer av den total varisjonen av
modellen

16 Vi antar at variansen for  feil-leddene ikke nødvendigvis er konstant når x
endres.
17 Metoden ble utviklet av Bradley Efron, Stanford,   i 1977.

18 Where are the poor? ( Snel, Henninger, 2002) , tilgjengelig på http://
www.povertymap.net/pub.htm

19 Poverty Alleviation through Geographic Targeting: How Much Does
Disaggreggation Help? ( Elbers, Fujii, Lanijuw, Ôzler, Yin, 2004)

20 Where are the poor? ( Snel, Henninger, 2002)

21 Ibid

kombinerte man det nasjonale veinettet med
fattigdomskartlegging for å se på sammenhengen
mellom infrastruktur og fattigdom.  I Vietnam så
man på forholdet mellom etniske minoriteter og
fattigdom.18

Notatet ”Poverty Alleviation Through Geographic
Targeting: How Much Does Disaggregation Help?”
hevder at man i noen tilfeller finner store gevinster
ved å sikte hjelpen inn mot mindre administrative
enheter som distrikter og landsbyer. I notatet
sammenligner man en lik nasjonal overføring til alle
områder av landet, og en annen overføring som
prioriterer de svakeste områdene. Ved bruk av
”optimal targeting”, ville man på Madagascar og i
Kambodsja kun trenge 37% og 31% av en uniform
øverføring for å oppnå samme reduksjon i
F G T 2 . ( F o s t e r - G r e e r - T h o r b e c k e s
fattigdomsindikator). 19  Det er m.a.o. potensielt
store budsjettsmessige innsparelser for
myndigheter og giverorganisasjoner om man ser
på en gitt overføring for en gitt
fattigdomsreduksjon.

Det ligger selvfølgelig mange hindringer i veien for
at fremtidig bruk av fattigdomskartlegging i
Tanzania skal være effetiv. Myndigheter i mange
utviklingsland kan være lite villige til å gi detaljert
informasjon på lavere nivåer fra folketellingen til
uavhengige institusjoner, på grunn av manglende
vilje til å gi ut konfidensielle opplysninger. I Vietnam
greide fattigdomskartleggingsgruppen bare å
forhandle seg frem til  informasjon om 3 prosent
av alle husholdninger fra folketellingen i 1999. 20

På grunn av færre observasjoner ble
fattigdomskartet mindre nøyaktig, og også mindre
brukt.

Politiske krefter kan også være et hinder for
iverksettelsen av fattigdomskartlegging.
Spørsmålet er i noen tilfeller om myndighetene i
det hele tatt er villige til å overføre penger til
spesifikke områder. Under et valgår kan slike
strategier være mindre populære blant velgere enn
en uniform overføring til hele landet. Et case-
studium viser at myndighetene i Ecuador i et valgår
overså resultater fra fattigdomskartet og fokuserte
på områder hvor de hadde større muligheter til å
kapre velgere.21

Det er også blitt stilt spørsmål om innbyggere kan
tenkes å flytte til områder hvor de på grunnlag av
fattigdomskart kan forvente å få fremtidige
overføringer. Man kan også spekulere i om slike
små administrative enheter fordeler overføringen
likt blant innbyggerne.

Hva trengs i tillegg til
fattigdomskartlegging?
Fattigdomskartlegging må sees i lys av at det er et
informasjonsredskap. Nytteverdien av dette
redskapet avhenger av hvordan det blir brukt av
myndigheter og giverorganisasjoner. Hvor effektivt
redskapet vil være, kommer også an på hvilke
omgivelser det benyttes i. For at
fattigdomskartlegging skal fungere i  planleggingen

av fremtidige fattigdomsstrategier, kreves det et
stabilt og godt styringsmiljø
I Tanzania og andre utviklingsland er det ofte ikke
sammenheng mellom fine målsettinger om å
bekjempe fattigdom, og det som skjer i praksis.
Sterke interessegrupper kan karre til seg langt mer
av myndighetenes begrensede ressurser enn det
som er planlagt. Anbefalinger som fremmes på
grunnlag av en fattigdomskartlegging, kan derfor
bli ignorert. Det er viktig å være oppmerksom på
den rollen korrupsjon og maktkonsentrasjon  spiller,
når ressursene skal fordeles.

For å forstå utfordringene fattige utviklingsland står
overfor, trengs det mer enn de siste BNP-tallene –
eller for den saks skyld fattigdomskartlegging. Man
er nødt til å se på utvikling og fattigdom i et mer
tverrfagelig perspektiv. Man må trekke på innsikter
fra statsvitenskap, sosialantropologi og politisk
økonomi i tillegg til samfunnsøknomi. Her på REPOA
omgåes jeg daglig forskere som kommer fra alle
disse fagfeltene. Gjennom deltagelse på seminarer
og i prosjekter, får en nyttig kunnskap om hvor
sammensatt problemet omkring fattigdom og
utvikling i virkeligheten er.

simen@repoa.or.tz
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Hanne Jordell
7. semester
Ja. Jeg synes at underskriftskampanje
ikke er helt egnet fordi det virker som
om fagutvalget ikke har sett så nøye på
hva alternativet er og derfor heller ikke
greier å forklare det til studentene. De
som tidligere har hatt 2910 er for, mens
de som ikke har hatt faget er for dårlig
informert.

Sigurd Galaasen
2. semester
Har valgt å ikke skrive under. Visste ikke
helt hva saken gikk ut på.

Henning Berger Jenssen
7. semester
Har fått den med meg, er enig og skrev
under. Vurderingen min var historie eller
ikke historie. Har ikke tatt stilling til alter-
nativet. Nei til historieløshet!

Karl Munthe-Kaas
5. semester
Ja, har hørt om den. Forferdelig trist om vi
skulle miste det eneste historie-
perspektivet i økonomiutdannelsen. Røtter
er viktig og det burde være minst like mye
historie i 2910 som det er kvinner i sty-
rene.

Stian Henriksen
2. semester
Nei.

Ida Ringdal
6. semester
Det har jeg. Er på lag med fagutvalget. De
nye emnene i 2910 har vi allerede valgfag
for, mens for historiedelen finnes det ingen
alternativer her på instituttet.

seks i heisen
BReturadresse:

observator
PB 1095 Blindern

0317  OSLO

Har du fått med deg fagutvalgets underskrifts-
kampanje for å beholde historiedelen i 2910?
Hvilken stilling har du eventuelt tatt i denne
saken?


