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Implisitt derivasjon, matriseregning, 
drøssevis med frihetsgrader og andre 
finurligheter fra matematikk og 
statistikk er allerede godt kjent blant 
erfarne studenter i samfunnsøkonomi. 
Om ikke lenge er de kvantitative 
metodefagene også under beherskelse 
av stadig flere nykommere her på 
instituttet. Mye kan sies om den 
matematiserte virkelighetsforståelsen 
samfunnsøkonomien omfavner her 
på universitetet. For å sitere Kenneth 
Boulding:”Mathematics brought rigor to 
economics. Unfortunately it also brought 
mortis.” Denne kritikken skal imidlertid 
ikke utdypes da dette er en langt mer 
omfattende beskjeftigelse enn hva ett enkelt 
Innsyn kan hanskes med. I tidligere utgaver 
av Observator har særlig metode og teori 
innenfor det eksisterende paradigmet blitt 
kritisert og utfordret. (Se henholdsvis nr. 
3/2008 hvor den østerrikske skolen og 
tilhørende metodologier diskuteres, samt 
nr. 4/2008). La oss imidlertid inntil videre 
dvele ved Ragnar Frischs visdomsord, og ta 
denne oppfattelse på alvor:

”Det finnes ikke noe eksempel på at 
en sammenhengsanalyse av et virkelig 
stort antall faktorer eller av et virkelig 
komplisert formet årsaksforhold har vært 
ført til ende uten en eller annen matematisk 
formulering.”

Med dette som et slags metodisk 
grunnvilkår, ønsker vi nå å ta et steg 
tilbake og heller undersøke hvilken 
sammenheng de nåværende hegemoniske 
skoleretningene og analyseverktøyene 
føyer seg inn i. Noen vil hevde at det hører 
til denne sakens natur å kikke seg over 
skulderen for en retrospektiv analyse. 
Poenget er ikke å henfalle til en form 
for historisk determinisme, der dagens 
situasjon føyer seg inn i en ufravikelig 
historisk gang. Det er således ikke å 
forvente at vi skal kunne predikere den 

videre faghistoriske utviklingen. Det er 
snarere snakk om å etterlyse en historisk 
oversikt for ikke å bli for navlebeskuende. 
Før vi går løs på argumenter nettopp for 
å studere idé- og faghistorie nærmere, 
biter vi oss merke i at det for øyeblikket 
ikke tilbys et eneste emne innenfor 
økonomisk historie ved Økonomisk 
institutt. Kan hende det finnes innslag av 
idé- og faghistorie i andre emner, men 
det er en kjensgjerning at et historisk 
perspektiv er urovekkende fraværende fra 
studieløpet til den typiske kandidaten i 
samfunnsøkonomi. 

Kan samfunnsøkonomien med rette 
kalles en hard vitenskap, såpass hard at 
man på lik linje med naturvitenskapene 
kan forkaste faghistoriens funksjonelle 
betydning? Sagt på en annen måte: Er 
tidligere teorier, mindre brukte teorier 
og forkastede teorier betydningsløse 
med henblikk på oppnåelse av en presis 
virkelighetsforståelse? Videre – kan man 
være sikker på at det holder å anvende 
dagens dominerende teorier og metoder 
for å håndtere et stadig mer komplekst 
verdensbilde?

Enkelte nyfrelste positivister vil nok alltid 
være særdeles skeptiske til å ta innover seg 
enhver historisk tilnærming som angår den 

angivelige rigorøse, empiriske og modne 
samfunnsøkonomien. ”Alt som ikke kan 
telles, teller ikke”, var herunder Auguste 
Comtes illustrerende oppfatning. Men 
å skulle likestille samfunnsøkonomien 
med en naturvitenskap som fysikk, hvor 
det faktisk gir mening å snakke om 
uforanderlige studieobjekter, er i beste fall 
overoptimistisk. I verste fall er det direkte 
galt. I samfunnsøkonomien er man vant 
til å overforenkle, nettopp for å skille 
det vesentlige fra det uvesentlige, for å 
destillere selve mekanismene som styrer et 
gitt fenomen.  
 
Etter sigende er man klar over at verden 
er langt mer kompleks enn hva disse 
reduksjonistiske tendensene skulle tilsi, 
og slik kan man leve i god tro om den 
rigorøse samfunnsøkonomiens universelle 
gyldighet uavhengig av tid og sted. Men 
i god vitenskapelig ånd bør man ha 
fokus rettet mot erkjennelse. I den grad 
man erkjenner samfunnsøkonomien 
som et produkt av en lang politisk og 
akademisk historie, altså så fremt man til 
en viss grad ser på samfunnsøkonomien 
gjennom konvensjonalistiske briller, bør 
behovet for historisk opplysning være 
åpenbart. Det skal nevnes at fraværet av 
økonomisk historie ikke trenger å skyldes 
en historieløs vitenskapstro slik det 
blir skissert overfor, men kan selv være 
resultatet av en bestemt historisk utvikling 
og akademisk organisering. Like ved 
forelesninger i Eilert Sundts hus om vår 
rasjonelle venn Homo Economicus og hans 
jevnt over solide forutseende egenskaper, 
undervises det i ”Vestens økonomiske 
historie på 1800- og 1900-tallet” 
(HIS2316), men det er det altså professorer 
i historie som tar seg av. 

Vi etterlyser en forklaring på det 
mistenkelige fraværet av økonomisk 
historie i studieprogrammene i 
samfunnsøkonomi.  

Et historieløst institutt?

Adam Smith

Tekst av: Jonas Christensen
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Franskmenn gjør ting på sin egen måte. 
Under den rådende finanskrisen har 
man valgt utradisjonelle remedier. I 
stimulusplanen til den franske regjeringen 
har man delt ut penger til oppussing av 
katedraler og kirker, i tillegg til vedlikehold 
av konvensjonelle oppussingsobjekter som 
motorveier og dets like. 

Nøkterne låntakere
Den franske staten har ikke måttet redde 
noen av sine banker. Alle storbankene 
i landet har sluppet relativt billig unna 
krisen sammenliknet med deres britiske 
og amerikanske kolleger, og de fleste går 
fortsatt i pluss. Dette er i all hovedsak 
grunnet at franske banker har vært litt 
mer forsiktige i utlåningen til boligkjøpere 
enn i andre land. Dette skyldes i hovedsak 
en strammere utlånspraksis i Frankrike 
enn i andre land. Boliglånene i landet 
i forhold til BNP er langt lavere enn i 
andre europeiske land, som for eksempel 
Storbritannia og Spania. 

Et godt velferdssystem og god 
planlegging
Frankrikes velferdssystem er velutviklet, 
og er noe av det som kjennetegner 
den franske modellen. De har gode 
sikkerhetsnett for arbeidsledige, 
samtidig som de også har velutviklede 
barnetrygdsordninger. I tillegg har 
landet et godt tilbud for syke. Med en 
blanding av privat og offentlig ordning, er 
sykehuskøene i landet korte sammenlignet 
med andre land, mens prisene på langt 
nær er så høye som for eksempel i USA. 
For de som ikke har råd til den dyreste 
privatforsikringen, bidrar staten med 
subsidier.
Landets finansminister, Christine Lagarde, 
argumenterer med at velferdssystemet 
fungerer som automatiske stabilisatorer. 

Hun mener dette hjelper etterspørselen 
og således bør regnes som en del av den 
finansielle stimuluspakken. 

Franskmennene har også vist seg som 
gode planleggere, særlig innenfor energi- 
og transportsektorene. Allerede i 1974 ble 
de første toglinjene for høyhastighetstog   
lagt i landet, og første linjen ble åpnet 
for persontransport i 1981 (mer om 
høyhastighetstog s. 22- 23). Landet 
har gode forutsetninger for dette, men 
land som USA har ikke begynt å tenke 
i de baner før i de siste par årene. Etter 
oljekrisen på 1970- tallet, bestemte 
Frankrike seg for å satse stort på atomkraft, 
for å unngå å havne i en lignende situasjon 
igjen. Landet var en stor nettoimportør 
av energi, og ble rammet hardt av 
oljekrisen. Selv om atomkraft i andre land 
er kontroversielt, har energiformen bred 

aksept i Frankrike. Landet er nå pionerer 
innenfor feltet, og landet er sågar blitt stor 
nettoeksportør av energi. 

Ikke bare gull og glitter
Resultatene til franskmennene er bedre på 
en del områder i forhold til andre land som 
Storbritannia, Tyskland og USA. Spesielt i 
forhold til USA og Storbritannia, som har 
blitt truffet med full styrke av finanskrisen, 
har franskmennene levert relativt gode 
resultater. Landet har riktignok negativ 
vekst i BNP,   men det ser langt verre ut 
for britene og tyskerne. I tillegg har de et 
nokså lavt budsjettunderskudd, til tross for 
at de er landet som brukte mest offentlige 
midler i forhold til BNP av de fire. Det 
relativt lave budsjettunderskuddet kan sees 
i sammenheng med den franske troen på 
at velferdsstaten deres fungerer som en 
dempende effekt på krisen.

Høy og økende arbeidsledighet er et 
hovedanliggende for franskmenn.  
Ledigheten, som nå er passert 9 prosent, 
rammer de yngre lag av befolkningen 
hardest. Nærmere en fjerdedel av landets 
befolkning under 25 år er uten jobb, i følge 
offisielle statistikker. Landet har gjennom 
tidene blitt rammet av landsomfattende 
demonstrasjoner, som følge av høy 
ledighet. Frankrike har også en utpreget 
streikekultur, som ofte kommer til syne 
når ledigheten øker. 

Bedring i syne?
Så gjenstår det å se om den franske 
modellen kan hjelpe franskmennene 
ut av krisen. Dersom landet klarer å 
stimulere arbeidsmarkedet, og om veksten 
i bruttonasjonalproduktet kommer på rett 
kjøl, kan den franske modellen vise seg å 
være levedyktig, også i gode tider. Det har 
det ikke virket som tidligere. 

Krisen kan ha ført til at den franske modellen har fått vind i seilene. 

Leve forskjellen? Tekst av: Michael Madsen

Frankrikes finansminister Christine 
Lagarde.
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- Historiens mening er jo særlig å unngå 
gjentagelsene av feilgrepene. Du kan gjerne 
si å oppnå gjentagelser av suksessene også. 
Man hadde jo denne forestillingen om at 
“historien gjentar seg aldri”. Det var en 
gammel visdom, lot man som. Det var en 
belgisk vittighetsmann som hadde diktet 
om en gammel lærdom fra den klassiske 
greske historikeren Thukydides som skrev 
at “historien gjentar seg”. Det kan kreve 
litt studier å se gjentagelsene i historien. 
Nå er vi i en periode hvor man i Norge ser 
ut til å være opptatt av å gjenta noen feil 
fra 70-tallet. 

Studietiden i Frederiksgate
Vi er inne på Frisch-rommet, og Willoch 
har funnet seg godt til rette under bildene 
av kjente økonomer fra instituttet. 

Vittig, men saklig, forteller han om 
vanskelige politiske beslutninger, om 
frykt for manglende innsikt hos noen 
av dagens politikere, og om problemene 
med å tøyle kapitalismens enorme 
konsumpress. Men vi begynner i riktig 
ende. Hvordan opplevde den kjente 
samfunnsdebattanten tiden som ung 
student i Frederiksgate? 

- Sosialøkonomene hadde jo sin egen 
bygning. Det betydde nok at miljøet ble 
veldig sammensveiset. Vi hadde kanskje 
litt for lite kontakt med andre faggrupper, 
skjønt vi savnet det ikke noe særlig, for vi 
hadde de tverrfaglige studenterforeningene 
også. Personlig var jeg viseformann i 
Sosialøkonomisk Samfunn under Kjell 
Holler, senere industriminister (Ap) og 

dyktig direktør både her og der.
De politiske studenterforeningene var jo 
den gang veldig levende, så vi fikk meget 
av det tverrfaglige der, og det faglige i 
Sosialøkonomisk Samfunn. I tillegg var jo 
Studentersamfunnet meget livlig. Jeg tror 
nok det betydde ganske mye for bredden i 
opplæringen.

Hvordan var arbeidsmengden på den 
tiden?

- Som student hadde jeg utviklet en 
viss rasjonalitet. Jeg passet nøye på å 
ikke arbeide for mye. Men det var enda 
viktigere ikke å arbeide for lite heller. Jeg 
førte faktisk regnskap med arbeidstiden og 
fant fort ut at én eneste dag tapt var jo en 
uendelig jobb å ta igjen. 

I over 50 år har Kåre Willoch preget den norske samfunnsdebatten som sosialøkonom, stortingsrepresentant og 
statsminister. Nå krever han at dagens politikerne tar lærdom av historiens bragder og feilgrep. 

Av: André Anundsen og Morten Haabeth Grindaker

Willoch vender hjem
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Den jevne arbeidstiden var veldig 
viktig. Senere har jeg forsøkt å fortelle 
barnebarna om betydningen av en stabil 
døgnrytme, men det virker ikke noe særlig, 
sier Willoch og smiler.

I 1949 begynte han på studiet i 
sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. 
Her ble han forelest av kjente økonomer 
som Professor Ragnar Frisch og 
Professor Trygve Haavelmo, begge senere 
nobelsprisvinnere i økonomi. I tillegg var 
han på kollokviegruppe med blant andre 
Leif Johansen. 

Med tanke på at Leif Johansen var 
NKP’er, hvordan var det for deg, som 
konservativ økonom, å skulle jobbe 
sammen med ham?

- Ja, NKP’er var han, uten at det spilte 
noen rolle for samværet. Du kan si at 
han intellektuelt sett var en kloning av 
Professor Frisch med alle hans sterke sider, 
men personlighetsmessig forøvrig var 
han ganske annerledes. Det var mange 
spennende diskusjoner i gruppen, men jeg 
vil ikke si at Johansen egentlig engasjerte 
seg så meget utover det rent faglige. Jeg 
kan ikke huske ham som veldig politisk 
engasjert. At han var kommunist var sånt 
som man visste, men han var egentlig litt 
stillferdig etter min mening. 

Vårt inntrykk er at Sosialøkonomistudiet 
på den tiden var veldig preget av 
planøkonomiske idéer. Er dette noe du vil 
si deg enig i?

- Ikke faget. Men politisk var noen preget. 
Du kan likevel si at dette faget var jo 
utdannelsen for mange av dem som bidrog 
mest til å gjøre slutt på “planøkonomien”. 
Det er en meget utbredt misforståelse at 
sosialøkonomi den gang betød noe nær 
sosialisme, men det er godt å få korrigert 
det enda en gang. 

Byråkratiets fallgruve
Det har jo vært en oppfatning blant noen 
at det opp igjennom tidene eksisterte 
et slags samarbeid mellom det såkalte 
Jerntriangelet, bestående av SSB, Norges 
Bank og Finansdepartementet, og 
Arbeiderpartiet. Er dette en mening du 
deler? 

- Jeg synes ikke det utrykket er særlig godt. 
Jeg skulle ønske økonomene der hadde hatt 
større innflytelse i Arbeiderpartiet, og ikke 
mindre, så de kunne holdt bedre styr på 
dem. Skjønt, det er kanskje ikke Ap som er 
verst med å sløse med statens penger. 

Byråkratiets jobb er å gi en nøktern og 
saklig analyse, og det passer ofte dårlig for 
de politiske drømmene. Når byråkratiet 
forklarer at noe er drømmer og vanskelig 
å gjennomføre, later man som om det er 
byråkratiets skyld, mens det er politisk 
flukt fra virkeligheten som fører til at det 
noen ganger går dårlig.

For øvrig, etter mitt skjønn; et faremoment 
med denne veldige veksten som vi nu 
har i antall statssekretærer og politiske 
rådgivere er at man risikerer at de etter 
hvert tar byråkratiets plass, eller at de 
blir en demning mot byråkratiet, og 
det betyr mindre fagkunnskap og mer 
partikunnskap i styringen.  
 
Tenker du hovedsaklig på at de blir byttet 
ut etter hver stortingsperiode? 
 

- At de skifter ofte er et problem, men 
ikke bare det. Rekrutteringen av politiske 
medarbeidere i departementene er jo 
ikke faglig så solid som rekrutteringen 
til byråkratiet. Man kan få en demning 
mellom de politiske beslutningstakerne 
og sakkunnskapen. Dette har jo vært 
ødeleggende i USA. Vi har en slags 
amerikanisering som i noen grad synes 
å ha sammenheng med behovet for 
å sysselsette lovende partifolk. Men 
det er jo ikke alltid på grunn av deres 
fagkunnskap at de er lovende. Nå bør 
summen av antallet politiske medarbeidere 
i departementene ikke øke mer. 
Statssekretærer er svært t nyttig når de er 
få. Blir de en hel gjeng, så blir det ikke så 
bra lenger. 

Ødslende politikere
Den tidligere rikspolitikeren kommer 
stadig med kritiske kommentarer mot 
ødslende politikere, og beklager at 
økonomer ikke makter bedre å holde 
disse politikerne i tøylene. Vi lurer 
derfor på om dagens økonomer ikke var 
vel fraværende i debattene knyttet til 
valgkampen, og om de i større grad burde 
rykke ut med advarsler når politikerne 
eskalerer i sine valgløfter.

Bør det ikke nærmest være en plikt for 
økonomiprofessorer å opplyse om for 
eksempel effektene av ulike skatter, slik 
at ’folk flest’ får et mer nøkternt syn på 
skattesystemet, og ikke bare tenker at 
skatt er ødeleggende? 

“Devalueringen efter 
regjeringsskiftet i 1986 
var ganske ulykkelig. 
Den skapte jo straks 
forventninger om en 
devaluering til. [...] Da 
ville Norge blitt regnet som 
en “bananrepublikk” [..] ”

Under: På veggen i Frischrommet henger bilder av mange av Willochs tidligere 
forelesere og enkelte av hans medstudenter ved økonomisk institutt. 
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- Noe av det verste i siste valgkamp var 
agitasjonen mot bensinavgiften, hvor 
et stort fremskrittet skulle være å betale 
2 kroner mindre for bensinen. Det er 
bortreist fra virkelighetens store problemer, 
men populært.  

Hvorfor hevder ikke økonomene seg i 
media? 

- Tja, det kan kanskje være litt mangel 
på politisk selvtillit, anledning og 
foranledning. Særlig foranledning. De liker 
vel ikke å rykke ut uten å bli spurt. 

Tror du økonomene har stor tillit blant 
folk? 

- Jo, jeg tror den er ganske bra. Det 
er kanskje litt for ensidig bruk av de 
økonomene som sitter i finansnæringen, og 
litt for lite av de andre.  

Åttitallets deregulering
Selv om økonomene kanskje er 
fraværende i samfunnsdebatten, 
er de høyst tilstedeværende i 
departementene og blant politikere. Som 
samfunnsøkonom og statsminister hadde 
Willoch en gyllen mulighet til å påvirke 
norsk økonomisk politikk i den retningen 
han mente var riktig. Hva synes han selv 
var den viktigste endringen han gjorde 
som regjeringssjef? 

- Det var ikke regjeringssjefen, men en 
hel bevegelse som stod for endringene. 
Økonomien var bare en del av en større 
helhet. Avvikling av reguleringer var 
ganske viktig. En viss rasjonalisering 
av skattesystemet fikk vi også til, og 
la grunnlag for mer. Det var gradvis 
fremslipp av markedskreftene som var noe 
av det viktige vi gjorde, sier han. 

Liberaliseringen av kredittmarkedene 
med andre ord? 

- Kredittmarkedene var overmodne for 
liberalisering. Da hadde man et system 
hvor hver bank hadde en bestemt kvote av 
utlån. Det var jo ødeleggende. Det kunne 
nok være brukbart på et års sikt, men 
som langsiktig ordning var det jo sterkt 
skadelig. Man måtte bort fra det, men det 
var uhyre vanskelig å komme ut av det. 
Den påbegynte avviklingen av det var et 
veldig viktig fremskritt. 

Hadde dereguleringen også uheldige 
konsekvenser for norsk økonomi? 
Tidligere sentralbanksjef Hermod 
Skånland, karakteriserte jo i sin tid 
bankkrisen som et produkt av ’bad 
policy, bad banking and bad luck’. Med 
tanke på denne beskrivelsen, er det noe 
du føler kunne blitt gjort annerledes? 

- Du kan si at en mer aktiv bruk av 
renten, en mer bevegelig rente, hadde 
vært økonomisk riktig, men det var jo 
politisk aldeles umulig å få flertall for. 
Når situasjonen åpenbart talte for en 
renteheving, og det likevel var flertall 
i Stortinget for en rentesenkning, så er 
det ikke så lett å styre. I 1985 fremmet 
Arbeiderpartiet forslag om at Stortinget 

skulle vedta lavere rente som virkemiddel 
mot prisstigningen. 

Ville man altså bli kastet dersom man 
gikk inn for høyere rente? 
- Antakelig. Ja, det ville ikke gå så lenge 
det var flertall i Stortinget mot slik bruk 
av rentevåpenet. Det man da måtte gjøre, 
var en sterkere bruk av finanspolitikken, 
og det prøvde vi å få til. Opposisjonen - 
Arbeiderpartiet og Frp - pøste jo på med 
krav, og vi hadde jo to “utgiftspartier” i 
regjerningen. Men det gikk ganske bra 
likevel, og det så først ut til at vi ville få 
en åpning for en nødvendig tilstramning 
av finanspolitikken da oljeprisen falt så 
dramatisk at det kunne oppstå mistillit 
til den norske kronen. Da begynte også 
Arbeiderpartiet å skjønne alvoret, men så 
ble vi jo kastet da Frp ga Ap muligheten 
for å overta regjeringsansvaret i 1986. 
 
Fra bankkrise til finanskrise
Ser du noen likheter mellom dagens 
finanskrise og bankkrisen i Norge på 
nittitallet? 

- Jeg vil ikke si at likheten preger bildet. 
Det som skjedde i Norge i siste del av 

“ [...]den kapitalistiske 
økonomi har ikke klart 
noe som burde være en 
forutsetning, nemlig at 
man må ha motkrefter 
mot det enorme 
konsumpresset.”

Høy inflasjon og forventning om stadige devalueringer tvang renta til skyhøye 
nivå etter dereguleringen av bankvesenet på 80-tallet.
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80-årene var blant annet at fordi man 
vek tilbake for å bruke finanspolitikken i 
tilstrekkelig grad, ble rentestigningen svært 
sterk. Devalueringen efter regjeringsskiftet 
i 1986 var ganske ulykkelig. Den skapte 
jo straks forventninger om en devaluering 
til. En medvirkende grunn til at man 
ikke unngikk den første devalueringen 
var jo at Arbeiderpartiets ledelse hadde 
rost den svenske devalueringen nokså 
kort tid i forveien, så da var det jo helt 
nærliggende å tenke seg at når de overtok 
regjeringsansvaret ville det komme noe 
tilsvarende hos oss. Og når man så fikk en 
devaluering uten andre kraftfulle tiltak, 
så kom frykten for en ny devaluering. 
Da ville Norge blitt regnet som en 
“bananrepublikk” i valutarisk forstand.

Da fikk sentralbanksjef Skånland beskjed 
om å sette renten til et nivå som var 
nødvendig for å unngå en ny devaluering. 
Da var det utenriksøkonomien som 
var det viktigste. Det var da renten ble 
ført “til himmels”, og denne dramatiske 
rentestigningen, som gikk utover alt som 
man hadde opplevet maken til før, skapte 
krakk i aktivapriser som medvirket svært 
alvorlig til bankkrisen. 

Hva synes du om virkemidlene som har 
vært tatt i bruk i Norge i dag?

- Valget av virkemidler er stort sett 
omforenet. Doseringen kan man nok 
alltids diskutere. Man fikk jo inntrykk av 
at det kom litt tregt, og derefter kanskje for 
sterkt. Det blir ikke så lett å komme ned 
igjen til det man kan kalle en bærekraftig 
bruk av offentlige midler. 

Ellers så mener jeg at man også i 
Norge holdt renten for lav for lenge før 
finanskrisen. Men det var jo egentlig ikke 
Norges Banks skyld, for det var i samsvar 
med regjeringens instruks. Og når man 
bemanner Norges Bank med fremragende 
forhenværende byråkrater, så kan man 
vente at de efterlever denne instruksen 
som om det var Grunnloven eller Bibelen. 
 
Mener du at det er feil at størrelser 
som boligprisene ikke inngår i 
konsumprisindeksen (KPI)?

- Det er feil at de ikke er med i det 
inflasjonsbegrepet som ligger til grunn 
for rentefatsettelsen. Jeg tror jeg sa det 
under seniormøter for forhenværende 
samfunnsøkonomer i Norges Bank to 

ganger. Det er jo feil å ikke ha med 
realaktiva, først og fremst boliger, i 
inflasjonsberegningene. Men det var jo 
regjeringen som hadde bestemt at det skal 
være slik. 

Bør Federal Reserve ta på seg sin del 
av skylden for finanskrisen i USA? De 
holdt jo tross alt rentene kunstig lave 
altfor lenge, bare for å demonstrere at 
man hadde kommet seg ut av den forrige 
krisen.

- Jeg vil ikke slutte meg til det du sier 
her om motivet for Federal Reserves 
rentepolitikk, men at renten ble holdt for 
lav for lenge har jo Bernanke innrømmet.
- Når man innfører et belønningssystem 
hvor bankenes toppledelse får betalt for 
årets overskudd, uten noe hensyn til 
den risikoen de påfører sin institusjon, 
så er det ikke så rart at det går aldeles 
galt. Skal du gå litt dypere inn i 
samfunnsøkonomien., så kan du si at 
politikken ikke har gitt den kapitalistiske 
økonomi tilstrekkelige motkrefter mot 
det enorme konsumpresset. Å selge 
mest mulig er jo næringslivets naturlige 
oppgave. Men da må staten gjøre sin del 

av oppgaven, som er å skape tilstrekkelige 
motkrefter. Da må jo for eksempel 
skattesystemet være sparestimulerende. 
Det var det jo ikke, neppe i noe vestlig 
land. Man fikk denne eiendommelige 
virkningen at når inntektene stiger, så 
stiger forbruket raskere. Det burde være 
omvendt. Systemet virker akselererende 
på konjunkturene. Da jeg studerte var 
man sterkt opptatt av hvordan man skulle 
dempe konjunktursvingningene, eller helst 
unngå dem helt. 

Trussel mot samfunnsøkonomien
Gjennom hele intervjuet utrykker 
Willoch et ideal om en grunnleggende 
nøysomhet, som virker mer sjelden blant 
vår tids politikere. Hva syns egentlig den 
erfarne politikeren om Høyres flørt med 
Frp?

- Fremskrittspartiets løftestrøm er en 
trussel mot samfunnsøkonomien. Og 
deres krav om å reklamefinansiere NRK 
er en dramatisk trussel mot den norske 
medieverden. Det vil jo bety at andre 
fjernsynskanaler og norsk presse vil miste 
en stor del av sitt eksistensgrunnlag, fordi 
reklamemidlene vil gå til NRK i stedet for 
til medier som får dem i dag. Deres krav 
om lavere bensinpriser er jo en invitasjon 
til høyere utslipp av klimaskadelige gasser, 
og enda raskere stigning i privat forbruk.

Tobakk og alkohol?

- Jeg er for rødvin, men i klart begrensede 
mengder. Ikke over kvoten for helseriktig 
forbruk. 

“Jeg må si at 
Fremskrittspartiets 
løftestrøm er en trussel 
mot samfunnsøkonomien.”

Over ser vi Kåre Willoch i sin siste periode som Norges statsminister, under 
Høyres landsmøte i 1986. Han ble felt av Ap, FrP og SV på et kabinettspørsmål 
i 1986 om en økning av bensinavgiften.
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Skatt og skatteparadis har dei siste par 
åra fått aukande merksemd. I 2007 vitna 
ein tidlegare tilsett i UBS, den største 
banken i Sveits,  i ei sak i Senatet i USA. 
Her kom det fram at UBS med overlegg 
hadde lagt tilrette for at amerikanske 
borgarar hadde unndrege skatt ved å 
plassere midlar i banken. Delar av saka 
vart løyst i eit forlik der UBS betalte over 
fem milliardar kroner i kompensasjon til 
amerikanske myndigheiter. Framleis krev 
USA å få utlevert namn på nesten 52 000 
amerikanske kundar som tilsaman skal 
ha ca nitti miliardar kroner i sveitsiske 
bankar.

Den mest kjende skatteskandala som 
gjeld ein nordmann er kanskje saka 
med tidlegare Osloordførar Per Ditlev-

Simonsen (H), som skjulte delar av 
formua si i Sveits. Då saka vart oppdaga 
måtte han etter store medieoppslag 
gå av som ordførar. Dattera Cecilie 
Ditlev- Siomonsen gjekk av som 
kommunikasjonsdirektør i Hydro av 
same grunn.
 
Desse og andre liknande skatteskandalar 
dei siste åra skrapar berre så vidt i 
overflata i ein stor og vidtrekkande 
problematikk. Berre i 2006 gjekk det 
godt over 4000 milliardar kroner 
i illegale pengestraumar ut fra 
utviklingslanda. Denne summen 
er større en dei legale brutto 
kapitalstraumane inn til dei same 
utviklingslanda, og er ti gonger så 
stor som den samla gåvebistanden til 

utviklingslanda. I ein rapport gitt ut 
av Christian Aid vert det anslått at 
pengane som går ut i form av illegal 
skatteundraging knytt til handel aleine 
kunne ha hindra 5,6 millionar dødsfall 
på barn i utviklingsland i perioden 
mellom 2000 og 2015. Det vil seie nesten 
1000 barneliv om dagen, der halvparten i 
dag allereie er døde. Dette er eit klart og 
tydeleg signal om at kapitalflukt fra land 
i Sør representerer eit alvorlig hinder for 
utvikling.

Kapitalfluktutvalet
I 2008 oppnemnde regjeringa eit 
offentleg utval som skulle sjå på 
skatteparadis og kva konsekvensar dei 
har for utviklingsland. 18. juni 2009 
låg det ein einstemmig rapport klar 

Kvart år går godt over 4000 milliardar kroner ut av utviklingsland i form av kapitalflukt. Hovudfokuset i Nord 
er at kapitalflukt er eit internt problem som kjem av uansvarlege og korrupte regimer i Sør. Realiteten er at 
dette i stor grad er tilrettelagt og gjennomført av aktørar frå den rike delen av verda. 

Tekst av: Astrid Iversen

Skatteparadis hindrar utvikling
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frå utvalet som var leia av Guttorm 
Schjeldrup, professor ved Norges 
Handelshøgskole.
 
Utvalet konstaterte at problema 
knytt til skatteparadis primært er ein 
kombinasjonen av sekretesselovgivinga 
og det som vert kalla eit «ringfenced» 
skattesystem. Sekretesselovgivinga 
inneber liten eller ingen 
informasjonsutveksling og ingen 
offentlege registre slik at eigarane sin 
identitet, selskapa sin reelle aktivitet, 
transaksjonar  kan vere skjult. Eit 
«ringfenced» skattesystem, vil seie eit 
to-delt skattesystem der ein del tilbyr 
utlendingar nullskattevilkår for kapital og 
skattemessig tilhøyrsle for selskap, som 
har si reelle drift og faktiske leiing i andre 
land. 
Det å gje skattemessig tilhøyrsle til 
selskap som har drifta si og si faktiske 
leiing i andre land, betyr at skatteparadisa 
urettmessig stel andre lands skattebasar.

I dag har vi ingen effektive middel 
for å handtere denne kommersielle 
kapitalflukta. I staden har det frå  
myndigheiter i Nord og frå institusjonar 
som Verdsbanken si side vore eit 
einsidig fokus på korrupsjonsproblema 
innad i utviklingsland. I realiteten 
er denne korrupsjonen estimert til å 
vere den minste delen av dei illegale 
kapitalstraumane. Ein ser heilt vekk frå 
aktørane i Nord og skatteparadisa som 
legg tilrette for den enorme kapitalflukta. 
Bankar, investorar, forsikringsgrupper og 
multinasjonale selskap registrerte i den 
rikare delen av verda og i skatteparadis 
er i realiteten dei største aktørane som 
sørgjer for at dei illegale kapitalstraumane 
kan halde fram. Det vil seie at det 
internasjonale samfunnet peikar på 
korrupte regimer og elitar i utviklingland 
når det er snakk om mangel på utvikling 
og kapitalflukt, medan dette i stor grad 
er mogleggjort av finansrådgiving og 
banksekretesse etablert og gjennomførd 
av aktørar ifrå Nord. 

Ein treng ikkje reise langt for å finne dei 
som verkeleg profiterar på skatteparadisa. 
I Oslo finn vi mellom andre gigantane 
KPMG ved Majorstua t-banestasjon 
og Pricewaterhouse Coopers’ ved det 
nye operabygget i Bjørvika. I desse 
enorme bygga held nokre av verdas 
mektigaste revisjonsselskap til, selskap 

som verkeleg har vist korleis ein kan 
tene på skatteparadisa si lovgiving. 
Desse selskapa er revisorar for store 
delar av selskapa som dominerer 
verdssøkonomien. I utgangspunktet 
skal dei sørge for at selskapa overheld 
skattereglar og regnskapsplikter. 
Likevel viser det seg at desse 
gigantrevisjonsselskapa gang på gang 
bryt lovene. Dei er spesialistar på korleis 
selskap kan utnytte skatteparadisa 
sine regelverk når det kjem til skatt og 
hemmeleghald slik at dei kan sleppe 
unna skattepliktene sine andre stader. 
På tross av dette er det desse selskapa, 
saman med to andre revisorgigantar 
(Deloitte og Ernst & Young) som i 
praksis styrer ”International Accounting 
Standards Board” – eit råd som set 
revisjonsstandardar som nesten alle land 
i verda adopterer som nasjonal lovgiving. 
Det er altså dei same menneska som 
utformar revisjonsstandardane som i 
kvardagen tilrettelegg og mogleggjer 
kapitalflukta som tappar utviklingsland 
for kapital. 
 
Det norske Kapitalfluktutvalet har 
undersøkt strukturane kring kapitalflukt 
og har meir spesifikt kome fram til og 
analysert sju skadeverknadsområder som 
kjem av skatteparadisa si verksemd. 
Utvalet peikar på at skatteparadis 
svekkjer den internasjonale 
finansmarknaden då selskap kan 
bruke dei til å skjerme seg frå innsyn. 
I samband med finanskrisa kan ein til 
dømes sjå korleis finansinstitusjonane 
hadde forpliktelsar som ikkje var 
bokførd i reknskapa, men registrerte 
i skatteparadis og difor skjult. Dette 
hindrar generelt informasjonsflyten, 
skaper informasjonsasymmetri mellom 
dei ulike partane i finansmarknaden 
og fører til ei auke i risikopremie 
på transaksjonar med aktørar i 
skatteparadisa. Dette aukar igjen 

lånekostnadane, noko som rammar 
fattige land særleg hardt. 
Ein skulle kanskje tru at skatteparadisa 
aukar inntektsmoglegheitane til private 
og at den private inntekta dermed 
skulle auke, men det treng ikkje vere 
slik. Privatsektor kan paradoksalt nok 
få lågare inntekt, særleg i land som 
har høg grad av korrupsjon, noko som 
kjenneteiknar fleire utviklingsland 
(jamfør punkt 6. i Kapitalfluktutvalet 
sin rapport). Dess fleire som arbeider 
med produktive aktivitetar, dess høgare 
er inntekta. Og dess fleire som går 
vekk frå den produktive aktiviteten 
og brukar tid på ressursøydande 
aktivitetar for å omfordele samfunnet 
sine ressursar til seg sjølv, dess lågare 
blir privat inntekt. Skatteparadisa 
aukar inntektsmoglegheitene frå slike 
aktivitetar fordi ein kan spare skatt og 
skjule utbyttet. Skatteparadisa aukar 
inntektsmoglegheitene, men fører til at 
fleire brukar tida si på aktivitetar som 
ikkje skaper verdiar, og difor kan ein seie 
at private inntekter fell.

Kvar kjem problemet frå?
Kapitalflukt er sett saman av fleire 
typar illegale kapitalrørsler. Kapital 
frå kriminelle aktivitetar slik som 
narkotikahandel og trafficking, kapital 
frå korrupsjon og kommersielle ulovlige 
kapitalrørsler som falsk internprising og 
skatteunndraging.
Kommersielle illegale kapitalrørsler står 
for kring to tredjedeler av dei illegale 
kapitalstraumane ut av utviklingsland, og 
dette heng saman med at over 50 prosent 
av all verdens handel går gjennom 
skatteparadis. 

Finns det løysingar?
Så kva kan ein gjere med problemet? 
Korleis kan ein få eit meir rettvis 
finanssystem og rettvis fordeling av 
transnasjonale selskap sitt utbytte? 

Kvifor skatteparadisa er øydeleggjande for økonomien? 
(Kapitalfluktutvalets rapport)

1. Djup inngripen i andre land sin sjølvråderett 
2. Svekking av den internasjonale finansmarknaden sin verkemåte
3. Svekking av skattesystemet og ei auking av kostnadane ved skattelegging 
4. Fører til ei mindre effektiv ressursallokering
5. Gjer det meir lønsamt med økonomisk kriminalitet 
6. Privat sektor kan paradoksalt nok få lavare inntekt
7. Skadar institusjonell kvalitet og økonomisk vekst
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Skatteparadisa og finansaktørane må 
underleggjast større internasjonal kontroll. 
Krav om meir detaljert årsreknskap for 
fleirnasjonale selskap og sterkare reglar 
mot internprising kan vere ein stad å 
byrje. Ved å innføre såkalla land-for-
land-rapportering må dei flernasjonale 
selskapa rapportere dei reelle inntektene 
og skattekostnadar i dei landa dei opererar 
i. Slike internasjonale multilaterale 
standardar og avtalar er naudsynt då 
bilaterale skatteavtalar ikkje fjernar dei 

grunnleggjande skadeverknadane som 
skatteparadisa forårsakar. Det hindrar 
ikkje «ringfence»-strukturane og det 
hindrar ikkje sekretessen som gjer det 
mogleg å ha skjulte bankkonti. 

Ein stad å byrje for Noreg er å sjå på 
eigen politikk. Den norske stat har eit 
investeringsfond for næringsverksemd 
i utviklingsland (Norfund). Ut ifrå 
eiga målsetting skal Norfund  bidra 
med verdiskaping og skatteinntekter i 

utviklingsland. At da fondet investerar 
gjennom skatteparadis og har eit mål 
med høgst avkastning etter skatt er difor 
merkeleg. Norfund burde ikkje drive 
med skatteminimering og ikkje investere 
gjennom skatteparadis, men heller ha ei 
målsetting om høgst mogleg avkastning 
før skatt. Dette burde også gjelde for 
Statens Pensjonsfond Utland.
Noreg bør gå foran og vere eit eksempel til 
etterfølging for andre land.

Noreg har satt ned eit utval og har fått 
klare tilbakemeldingar herifrå. USA og 
Europa har sjølv opplevd problema med 
store skattesvindlar og G20 diskuterar 
problematikken i samband med 
finanskrisa på møta sine. No gjenstår det 
berre å sjå om Noreg og verda har nok 
mot til å setje igang tiltak. Skatteparadis 
og områder med liknande jurisdiksjonar 
finn ein ikkje berre på øyer med 
sandstrender med palmer i Det karibiske 
hav, men og i Europa, til dømei Sveits, 
Luxembourg, Nederland, Jersey, Belgia, 
Frankfurt og i London By.  I tillegg er 
det er uendeleg mange maktpersonar og 
selskap som er knytt til skatteparadis. 
Ifølgje Eva Joly, korupsjonsjeger og 
medlem av kapitalfluktutvalet, bruker 
samtlege selskap noterte ved Oslo børs eit 
eller fleire skatteparadiser for å minske 
utgiftene til fellesskapet i dei landa dei 
faktisk opererer i. Når til og med den edle 
Bono har registrert formua si i Nederland, 
som har mange skattestrukturar 
som tilsvarar dei meir tradisjonelle 
skatteparadisa, ser ein kva ein må byrje å 
arbeide med.  

Internprising på bananhandel: 
Internprising gjer det mogleg for fleirnasjonale selskap å flytte nesten heile overskuddet av handel til skatteparadis der ein slepp 
å betale skatt. Den britiske avisa the Guardian avdekka 6. november 2007 desse forholda i eit stort bananselskap der overskottet 
vart flytta til eit datterselskap registrert i eit skatteparadis: 
- Eit bananselskap produserer bananar i Costa Rica, sel dei gjennom skatteparadis og så vidare til Noreg. Av 100 kroner i 
omsetting går fordeling av utgifter og overskott føre seg på denne måten:

- I Costa Rica kostar det 12 kroner for selskapet å produsere bananane. Dei sel dei vidare for 13 kroner og får ei krone i overskott 
som det må skattast for.

- Bananane går så gjennom ein lang prosess i ulike skatteparadis der selskapa betalar datterselskapa for varemerking, 
distribusjon, forsikring.

- Dette arbeidet, som er relatert til salet av bananane i Noreg kostar angiveleg selskapet 39 kroner. Inntekten av sjølve salet i 
Noreg er 40 kroner,altså ei krone i overskott som det må skattast for i Noreg.

- Dei resterande 47 kronene av kostnadane forsvinn altså internt i selskapet i skatteparadisa og blir  inntekter til selskapet som 
det ikke må skattast for.

Filmen The International kan vere ei overflatisk og actionfylt introduksjon til 
finansmarknadens invikla strukturar og kva verdas myndigheiter gjer seg inn på når dei 
no forhåpentlegvis vil prøve å regulere finansmarknaden og skatteparadisa.



13

Observator |2009|-03 CONTRACTION & CONVERGENCE

My idea was based on what most experts 
and politicians agree on, namely the goal 
of limiting the increase of the average 
global temperature to 2 degrees Celsius, 
relative to pre-industrial times. Thus, 
climate science has mapped out the 
sustainable global carbon budget from 

now to 2050. The annual carbon budget 
must then contract every year until it has 
shrunk to a sustainable long run level.
 
Hence, by respecting the global carbon 
budget, emission permits will become a 
scarce commodity. A permit price will 
then emerge according to the simple 
principle “one quota, one price”. Then 
countries and businesses will trade 
amongst each other and the market 
should clear. Every cow and every gallon 
of gas will somehow face a carbon 
tax, either paid by the users or by the 
governments. We will have a Pareto-
efficient equilibrium with limited climate 
change.

Of course we need mechanisms that 
penalize cheating and protect the 

permit trade from speculative attacks. 
Both trade and aid sanctions should 
be used to penalize cheating. Perhaps 
non-economists can think of additional 
penalties. You can be dead certain that 
we need many non-economists like 
political scientists and lawyers to work 
out the rules and regulations of the 
global cap & trade. As for the permit 
exchange system’s robustness against 
short term speculation, we need some 
regulations there as well, and perhaps a 
small Tobin-tax  on permit transactions 
to make shortsighted speculation less 
profitable. The Tobin-tax revenue could 
be used to fix some of the damage from 
climate change.

The key to get all countries to agree 
to respect the carbon budget is in the 

Text by: Paal Wangsness

How to Cap & Trade CO2
Contraction & Convergence:

In my previous article, “Why CO2 Cap 
& Trade can be an Economist’s Wet 
Dream” I wrote about my ideas of what 
a global cap & trade regime should look 
like, and argued that true believers of 
economics should be very enthusiastic 
about it. I also wrote, since my ideas were 
so uncomplicated, that I suspected that 
someone had come up with a similar plan 
earlier. I turned out to be right.
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distribution of the global carbon budget. 
Like in the pure exchange economy 
(remember the Edgeworth box), every 
country receives an annual initial 
endowment of emission permits that it 
can either use or sell. How should the 
social planner distribute the permits 
among all the countries? According to 
the view that all humans are initially 
worth the same, I argued that every 
person should receive an equal initial 
endowment − one man, one quota. 
This implies that countries will receive 
permits according to their population 
size. The efficiency results will in theory 
be the same regardless of the initial 
distribution. My suggested distribution 
however, will result in rich/inefficient 
countries buying large quantities of 
permits from efficient/poor countries, 
where emissions per capita are low. 
But those income transfers are very 
legitimate, and the system is efficient and 
fair. 

The system could also be extended to 
“increase the fairness” by implementing 
a carbon debt on all countries which 
have had emissions larger than what 
their quota endowments would have 
allowed in the years between 1987 (when 
we first clearly knew we should have 
started handling our emissions) and now. 
The debt is paid through transfers of 
emission permits, so we can expect even 
larger transfers from rich/inefficient to 

poor/efficient countries. It’s harsh, but 
fair. I later named this idea Emission 
Equality & Debt (EE&D). 

But enough said about my plan. There has 
been an elaborate plan for cap & trade 
and distribution since the early 1990s, 
developed by The Global Commons 
Institute. Let’s have a look at it. Our 
plans share the property of a global 
carbon budget that contracts every year, 
while countries and businesses trade 
permits amongst each other. But the 
other plan is not about hammering in 
the distribution of “one man, one quota” 
overnight, but rather converges towards 
it over time (EE&D would then be special 
case where convergence time is set to 
zero). Countries start off in the first 
year with emission permits according to 
current (or weighted average of recent) 
emissions, and in the following years, the 
permit distribution among countries will 
converge towards all countries receiving 
the same tradable emission permits per 
capita.

This plan is called Contraction & 
Convergence (C&C). It has a far less 
radical distribution than my plan, thus 
making it a more pragmatic suggestion 
to bring to the world negotiation table. 
The convergence period (probably the 
main issue for negotiations) allows for the 
money transfers from the rich/inefficient 
to the poor/efficient to rise gradually and 

thus make it more politically feasible. 
The people behind C&C have even 
designed mechanisms so that no country 
is encouraged to boost uncontrolled 
population growth. 

Another great thing about C&C is that 
it has been around for some time. It has 
had time to mature and the framework 
has become clearer. And best of all, key 
government spokespersons for India, 
China and The Group of African Nations 
have said themselves willing to participate 
in C&C. This nullifies the classic anti-
Kyoto argument from the American 
conservative right; that USA shall not 
sign a binding climate agreement as 
long as it’s not binding for third World 
countries as well. They are running out of 
excuses.

There are many reasons to be enthusiastic 
about Contraction & Convergence. 
As economists, we desire efficiency. 
C&C provides that through a global 
carbon budget. As humans we desire 
fairness. C&C provides that through its 
distribution. As a population of people 
with mixed intellectual capacity, we desire 
solutions that are easy to understand. 
C&C could be explained in kindergarten.

CO2 cap & trade might just be our key 
to get out of the climate change mess we 
have gotten ourselves into. That is a pure-
bred child of economic theory. We should 
fight for it, and be damn proud if we win.

As for efficiency, only the total carbon 
budget matters, and distribution doesn’t 
affect the outcome. However, all the key 
nations of the world have to agree on 
this plan in order for it to work in the 
first place. Would you have suggested a 
distribution you couldn’t call fair?

Illustration below on contraction and convergence.

An example of Edgeworth’s box
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Previous methods of measurement
These methods fail to cover the 
rudimentary dynamics at work which 
influence the success of any developing 
country. By this, it is meant that these 
measures are not capturing every facet of 
life and how they interconnect to make 
an economy and society succeed or fail 
in economic terms. Very little is revealed 
from the GDP or GNP. These were 
created and meant to be measures of the 

total production of countries. They are 
not measures of development.  

Growth rates are often used on a 
comparative scale, although it should be 
noted that a high growth rate can denote 
a growing economy as easily as it can 
implicate an economy that is catalyzing 
a high growth rate to an unsustainable 
or unhealthy degree in the short run. 
Net exports are simply a tale of trade 
without further data. There needs to be 
recognition that the phenomenon of 
growth without development can take 
place, and is being seen in the modern 
world. The measures of development 
should be focused upon the progress 
in terms of the quality of life for the 
individuals. This suggests that less 
commonly used methods should be 
revisited, broadened and utilized as 
part of the preliminary view of any 
developing region. Without the use of 
additional measurements, one cannot 
hope to give a true or realistic depiction 
of the region in question. The cost of 
accuracy is additional measurement, 

but will in turn protect the investor 
from false impressions and government 
officials from adopting policies that are 
inefficient, unbeneficial, and at times 
catastrophic for the region in question. 

Where we need to go from here 
It is the suggestion of this article that 
including measurements such as the 
following can aid evaluations so that a 
better view is provided on the progress 
of the quality of life. This section is an 
exploration of factors and measurements 
that could be used when observing and 
evaluating the progress and development 
of a country or area. The measurements 
listed as principal below create a square 
one for development measures in the 
sense that they attempt to show if life 
in its most basic form of survival is 
obtainable by all, some, or simply a few. It 
also attempts to reveal if life is restricted 
past a certain age or to a specific group. 
The necessity of establishing whether 
survival is a realistic expectation for the 
individuals of an area is essential in that 
if survival is not available, a measure 

Changing the Way We Measure Success and Progress in Developing Nations

Text by: K. Haukaas
Ke.haukaas@gmail.com

To the present day, economic development 
has preliminarily been measured by way 
of GDP, accumulative and marginal 
growth rates, and net exports. Since 
these measurements are seen as a concise 
way to provide primary information, 
they are also some of the most watched 
measurements for development. The 
premise of this article is to establish that 
these measures alone are not sufficient 
for accurate measure and evaluation of a 
developing country in the modern world.
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of the quality of life is meaningless. 
The measures listed as additional are 
recommended in order to highlight 
economic policy decisions made by 
influential bodies. Yet all measurements 
combined attempt to capture the 
plausibility of survival for a country’s 
individuals, the individual’s capability to 
engage in basic economic transactions, 
as well as their and their economy’s 
capability to grow towards a more 
sophisticated economy and to progress 
beyond the basic life mode of survival. 
The list is very far from complete and is 
by no means a final list of factors that 
may give basic insight to the development 
of a country. It is recognized that this is 
the beginning, and as a beginning it will 
lead and inspire to other measures, which 
is its purpose. 
These measures listed below would 
provide a base for a new way to measure 
development. In many ways these forms 
of development can be numerical and 
measured, such as the literacy rate or 
the number of wells with drinkable 
water or the infant mortality rate. Some 
forms will need more attention by the 

individual, such as the incorporation of 
environmental policies. Each measure 
should be seen in light of another, 
especially since many are more relative 
to certain regions. A case showing 
the need for a comprehensive view of 
several measures is Vietnam, where the 
basic literacy rate is very high but other 
measures are showing to be severally 
lacking. 

One additional reason why there is 
not only a need for diversifying the 
measurements that are already in use, 
but a need for a greater number of 
measurements in total should also be 
included here. An increasing concern 
for modern day developers is that some 
measurements are evolving into weak 
indicators for actual progress. One 
reason among many for this evolution 
can be explained by the basic economic 
principle of incentives. If an economic 
agent receives or even secures future 
investments by increasing particular 
measurements of “success” or “growth” 
then that economic agent has a rational 
incentive for increasing those measures 

that are most often observed by an 
outside investor or analyst. 
This basic example can then by applied 
to any economic official or governing 
body who acts according to their 
desire or need for securing future 
investments by boosting the most 
watched measurements of development. 
Policies leading to the manipulation 
of the measurements, purposely or 
innocently, can in many cases produce 
undesirable long term results in exchange 
for unsustainable short term boosts. Such 
policies could create a lopsided economy 
or adversely affect a currency. Once 
again, full examples of such policies that 
can be linked to investment incentives 
are discussed in greater length in the 
full paper. The end conclusion from this 
analysis of measurement is that if the 
most watched measurements remain 
limited and unchanged, it is my belief 
that developers and analysts are in fact 
encouraging developing regions to 
produce potentially harmful policies. The 
norm for the evaluation of these regions 
demands more accuracy and a more 
holistic vantage point. The preliminary 

Additional measurements which could be developed and utilized include observations of:  

-Environmental policies, which may indicate that the region has gone past the initial stages of development or that a particular area 
has become uninhabitable or unusable due to environmental abuse. 

-Cohesiveness of plans for urbanization, i.e. if the government or a planning agency have a 2 year plan, 5 year plan, or 10 year plan.  

-The overall willingness by the government to provide support for economy. This should be seen in view of proportion to the 
agricultural, industrial, and services sectors as well as evaluated as a whole. This measure in intended to reveal if a government has a 
heavy bias in one sector.

These measurements include: 

-Literacy rates, which should be measured among social and gender groups, as well as by subregion and economic class. 

-Infant mortality rates, by gender of the child and by economic class.  

-Debt ratios for individual consumers as well as governmental institutions, these should be analyzed on a national scale as well as by 
subregion. 

-Infrastructure, which involves all relevant components, including the education system, the financial banking system, and the 
political system. 

-Access to transportation, by subregion and especially in a comparative view with rural versus urban. 

-Real wage, first adjusted for inflation, and secondly, a measure of the actual amount received by a worker, meaning the wage earned 
must be subtracted by the amount the worker spends to work. For example, several mines in Brazil have been recorded as charging 
their workers nearly as much or more for renting essential tools for mining which the worker would otherwise not have access to, 
therefore the worker has a very small or even a negative real wage. 

-Sanitation, in urban and rural areas. These measures should be analyzed comparatively and individually. 

-Access to drinking water, the ease and distance from wells with drinking water. The number of wells that become unusable per year 
compared to the total amount and the number of wells contaminated per year compared to the total amount.
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view of a developing region should 
be broadened to include an increased 
number of measurements based on a 
variety of factors and concentrations. 
This will in turn make it difficult to 
gain an incomplete or inaccurate 
understanding of the economic status of 
the region or of the individuals within 
that region.

The United Nations Human 
Development Index
The United Nations has already begun 
to utilize a measure noted as the Human 
Development Index (HDI). This index 
“is a summary measure of human 
development” and “measures the average 
achievements in a country in three basic 
dimensions of human development,” 
according to the official UN website. 
The first of these dimensions are “a 
long and healthy life, as measured by 
life expectancy at birth”. The second is 
“knowledge, as measured by the adult 
literacy rate (with two-thirds weight) 
and the combined primary, secondary, 
and tertiary gross enrolment ratio 
(with one-third weight)”. The third and 
last dimension is “decent standard of 
living, measured by GDP per capita in 
purchasing power parity terms in US 
dollars.” Before the HDI is calculated, 
“an index needs to be created for each 
of these dimensions”. This index is 
formed by using the minimum and 
maximum values, also called goalposts. 
The HDI measure is gaining attention 
in international circles as an indicator 
of development, but the spectrum that 
the measurement is able to grasp is still 
very limited and merits further research. 
Above all, this measurement provides 
evidence from a renowned international 
body that more must be done in the way 
of measuring development.

What May Result
How will a new model of measuring 
affect the world’s decision making 
norms? In light of these fresh forms 
of measurement, new methods for 
development will become more 
applicable and apparent. These measures 
are intended to broaden the perspectives 
of all observers of development and to 
rework the way we think of development. 
Growth does not automatically mean that 
there is development for the majority of 
the individuals in a country. The methods 

presented here place greater emphasis 
on the idea that development cannot be 
successfully measured without looking to 
the distribution within.
 
The ultimate purpose of this new 
reflection on development measurements 
is to persuade others that greater 
accountability is needed in development 
policies and actions. It also illuminates 
the possibility that deeper measurements 
have the ability to change the current 
view on what merits concentration and 
on what aids in the development of a 
region. It brings the figurative statements 
of ‘poverty’ and ‘inescapable economic 
situation’ to the concrete realm of 
measurements. 

Final Thoughts
In conclusion, this is just the beginning. 
The growing recognition by economists 
and civilians alike is already beginning 
to affect the way the world and its 
governments do development. We are 
beginning to develop in better, on a 
longer term and more holistic ways. 
We no longer have the excuses that we 
once had for more simplistic traditional 
methods of measurement. With the 
constant progression of technology and 
the ever shrinking world, it is time for 
a change. The answers to the questions, 
such as “What is happening in the real 
world?”,”How can we better understand 
it?” and ”What does this say about our 
actions for development?”, should be 
given by even preliminary views of 
developing regions. 

I believe that these new measures, and 
others like them, can lead the way to 
spotlighting problem areas in a multitude 
of subjects. The impact on the individual 
could become more apparent at a quicker 
rate since many of these measures are 
focused on what is going on at the 
ground level. Not only this, but these 
measurements could potentially change 
the perspective of developers, investors, 
and others in regards to the priorities of 
economic development and their order 
of ranking. The theories utilized and the 
economic activities chosen will have to 
be taken with a new understanding and 
scrutiny. A hypothetical government 
official desperate for investment will 
have to rethink about how to show signs 
of a robust economy when the use of 
unsustainable economic policies that 
lead to a high growth rate as well as an 
unhealthy quickening of the region’s 
economic cycle and therefore shortening 
the distance to its next recession is no 
longer available to him. The world’s 
vantage point becomes broadened, more 
inquisitive, telling, and complete as many 
look for more holistic and deeper ways 
by which to understand the developing 
world and to better track the impact of 
any one player. 

It is time for the economy to grow with 
two feet and to leave the days of one 
crutch, one foot behind. I truly believe 
that with humble beginnings, new 
measurements will arise as the world 
recognizes that what we are doing is 
simply not good enough. 

We need new tools to measure development.
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They establish it by going back to Keynes 
and brushing the dust off his 1936 book 
The General Theory of Employment, 
Interest and Money to bring to life another 
part of his intellectual heritage, the term 
“animal spirits”3. Keynes mentioned 
animal spirits briefly when referring to 
what urges people to invest and speculate. 
The authors build upon the concept by 
introducing five aspects of animal spirits 
which they define as “thought patterns 
that animate people’s ideas and feelings”: 
Confidence, fairness, corruption and 
bad faith, money illusion and stories and 
illustrate by examples how they affect 
economic decisions.

Confidence is procyclical and has a similar 
impact as Keynes’ multiplier. When 
confidence is high, asset prices go up. 
Overconfidence drove internet stocks to 
implausible heights during the dot-com 

boom to bring their values dramatically 
down just a few years later. Fairness is 
often overlooked in economic analysis 
as something of secondary importance. 
It is a motivating factor in economic 
decisions that influences confidence and 

the ability of individuals to work together. 
The authors point out that involuntary 
unemployment and the relation between 
inflation and aggregate output can be 
explained when fairness is brought into 
the picture. 

Reinventing Economic Theory by Reviving Keynes’ Ideas

Animal Spirits:

A book review by: Korneliya Kyoseva

By: George A. Akerlof and Robert J. Shiller
How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism

This new book, by two highly profiled 
economists, challenges the tenets of 
conventional economic theory, in 
particular the notion of efficient markets1 
and rational human beings. It also 
identifies psychological factors in the light 
of behavioral economics2 as the driving 
force behind the rollercoaster ride the 
world economy has been experiencing 
recently. The problem with orthodox 
reasoning in economic models, as Akerlof 
and Shiller emphasize, is that it merely 
focuses on  how economic mechanisms 
work if people only have economic 
motives, and if they respond to them 
rationally. This perspective excludes 
three important dimensions of analysis, 
namely: How does the economy behave 
with noneconomic motives and rational 
responses? With economic motives and 
irrational responses? With noneconomic 
motives and irrational responses? The aim 
of the authors is to provide a theoretical 
framework for answering these questions.

1 The efficient market hypothesis implies that all past and current information about a good is reflected in its price: the market reaches an equilibrium point between buyers and sellers 
at the right price. Classical theory postulates that the internal dynamics of the market cannot lead to a feedback cycle in which one price increase causes another, creating a bubble and a 
later reversal of the cycle that destabilizes the economy.
2 Models in behavioral economics are typically addressed to a particular observed market anomaly and modify standard neo-classical models by describing decision makers as using 
heuristics and being affected by framing effects. In general, economics sits within the neoclassical framework, though the standard assumption of rational behavior is often challenged.
More on behavioral economics one can read here: http://www.hss.caltech.edu/~camerer/ribe239.pdf
3 Actually the term  dates back to ancient times and was first proposed by Alexandrian physicians in the third century BCE, more about which one can read here: http://scienceblogs.
com/neurophilosophy/2007/07/exorcizing_animal_spirits.php
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Corruption and bad faith are discussed 
as a propeller determining the intensity 
of each of the past three economic 
contractions in the United States. Graphic 
examples are Enron4, the recession 
of 2001, subprime mortgages and the 
downturn that began in 2007. Many 
subprime lenders issued mortgages that 
were inappropriate for their borrowers: 
The most uninformed and financially 
insecure members of society. They did 
so in a manipulative manner which the 
authors believe can be qualified as corrupt. 
They openly advertised their low initial 
installments, deliberately forgetting to 
mention the higher interest rates that 
would follow. Mortgages were not held 
by the issuers, rather the returns from 
them were repackaged and sold further 
in different tranches. At the next stage 
rating agencies gave a high degree of 
approval AAA and A or higher, due to 
a very low expected loss rate because of 
default, based on a period when housing 
prices had been rapidly rising. Money 
illusion5 refers to decisionmakers’ inability 
to acknowledge the effects of inflation 
on real value. The fifth element in their 
theoretical conglomerate is what they call 
simply “stories”6: Ideas that become widely 
accepted in society, for example “house 
prices never go down” which produced 
the housing bubble of 2007. Stories are a 
sort of social epidemics that can influence 
confidence and create both downward 
and upward spirals, depending on their 

triggering source. The initial trust in the 
innovative lending practices was excessive 
and was replaced by deep mistrust after 
the housing bubble burst.
 
After describing the nature of animal 
spirits, Akerlof and Shiller use them 
to give alternative explanations to 
eight questions which in their opinion 
conventional theory treats inadequately 
by not taking into account the five 
fundamental driving forces that are at play 
in the economy. 

The eight questions include a wide range 
of topics. Among them is why depressions 
happen.  After giving a historical flashback 
that covers the depression of the 1890s 
and the Great Depression in the 1930s, 
Shiller and Akerlof conclude that both 
crises were a result of the interlaced 
influence of several animal spirits: 
Changes in confidence in the economy, 
excessive pursuit of profit, money illusion 
and changes of perception of economic 
fairness. 

Another topic within the scope of the 
book is why contrary to conventional 
theory there seems to be a long-
run trade off between inflation and 
unemployment and their explanation 
draws upon a combination of money 
illusion and fairness. They agree that if 
natural rate theory is correct, (i.e. there 
is no long trade of between inflation and 

unemployment when wages shift in tact 
with expected rate of inflation) there is 
little loss from very low inflation targets. 
But they are sceptical that inflationary 
expectations exactly affect the price and 
wage setting one for one, especially at 
low inflation. This is in line with the view 
that if inflation is low, employees do not 
think that their employer must add in an 
inflation adjustment to be fair.

Akerlof and Shiller dedicate a lot of 
attention to the power of central banks 
and the implications for relevant measures 
that should address the current economic 
turmoil. In terms of animal spirits 
the ingredients of the global crisis are 
bad faith, a disastrous capitulation in 
confidence and an abrupt change from 
a happy economic story to a completely 
bleak one. The authors point out that 
credit is essential for the resurgence of 
economic activity in addition to fiscal and 
monetary stimulus and propose that the 
Fed and all other central banks around 
the world should also implement a credit 
target. This should not be a dollar number, 
but rather a target for how credit markets 
should behave such that those who 
normally receive credit in full employment 
can once again find it easy to do so at rates 
with realistic risk premiums.

Akerlof and Shiller’s analysis draw the 
important conclusion that the crisis was 
not foreseen in the first place and current 
measures do not manage to keep the credit 
flows associated with full employment 
because conventional economic theory 
fails to incorporate animal spirits thus 
ignoring a substantial source of dynamics 
underlying economic fluctuations. Had 
people been rational there would not 
have been such extreme deviations from 
equilibrium and consequently no place for 
governmental intervention. Akerlof and 
Shiller’s findings have implications also for 
modern macroeconomy which according 
to them should become more behaviorally 
conscious. Their book can be seen as 
a valuable contribution in the ongoing 
debate concerning the role of economics 
as a discipline7.

George Arthur Akerlof (born June 17, 1940): 
- American economist 
- Koshland Professor of Economics at the University of 
California, Berkeley. 
- Won the 2001 Nobel Prize in Economics (shared with 
Michael Spence and Joseph Stiglitz).  
- Known for his article, “The Market for Lemons: Quality 
Uncertainty and the Market Mechanism”. 

Robert James “Bob” Shiller (born March 29, 1946): 
- American economist, academic, and best-selling author. 
- Serves as the Arthur M. Okun Professor of Economics at  
Yale University. 
- Has been a  research associate of the National Bureau of 
Economic Research (NBER) since 1980. 
- Is ranked among the 100 most influential economists of 
the world.

4 A notorious case of corporate  corruption involving severe abuse of accounting principles.
5  This is a phenomenon supported by the findings of brain scientists (though the authors do not mention this). An experiment reported in March in the Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA carried out by researchers at the University of Bonn and the California Institute of technology showed that the ventroedial prefrontal cortex became active 
when subjects were exposed to an  illusory gain. More about the research can be found here: http://www.pnas.org/content/early/2009/03/20/0901490106 and in Scientific American july, 
2009
6 In  Irrational Exuberance Shiller elaborates on the role of stories for the stock market boom that lasted from the mid-1990s to 2000.
7 For a more detailed presentation one can read this article http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=14031376
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Det har de siste årene pågått en nokså 
uoversiktlig debatt rundt mulighetene 
for større eller mindre togprosjekter 
i Norge. Mange vil betrakte ubygging 
og vedlikehold av det eksisterende 
skinnenettet som den mest realistiske 
forbedringen av skinnegående transport. 
Det påpekes også at det første naturlige 
steget vil være å konsentrere bevilgninger 
til jernbanen på østlandet, hvor 
befolkningspress og passasjergrunnlaget 
er størst. For å situere debatten i tid og 
rom, kan det være nyttig å ta et historisk 
tilbakeblikk, nærmere bestemt hundre år 
tilbake i tid. 

Fransk og japansk suksess
Da Bergensbanen åpnet i 1909, var 
regningen på et helt statsbudsjett. 
Bergensbanen betød en transportmessig 
revolusjon for å knytte østlandet og 
vestlandet sammen. Bortsett fra enkelte 

omgjorte strekninger, er traseen stort 
den samme den dag i dag. Sammenlignet 
med 1993, da Finsetunnelen åpnet på 
Hardangervidda og traseen ble kortet noe 
ned, bruker man fremdeles like lang tid 
fra Oslo til Bergen i 2009 (ca. 6,5 timer). 

I takt med stadig høyere krav til 
mobilitet, og da særlig i profesjonelle 
sammenhenger, har flytrafikken økt 
og har ingen reelle konkurrenter 
på strekningene mellom de største 
norske byene. Rundt om i Europa har 
imidlertid høyhastighetstog stått mer 
sentralt. Allerede i 1981 kom det franske 
lyntoget TGV i drift, og i dag er tog 
markedsledende på persontransport 
mellom de to største franske byene Paris 
og Lyon. Med en gjennomsnittsfart på 
250 km/t og langt høyere komfort enn 
hva lufttransport kan tilby, er lyntog en 
del av franskmenns hverdag. Samme 

situasjon har man i Japan der deres 
”Shinkhansen” stadig utvider sine 
rutetraseer. 

Sprikende analyser
Disse tilsynelatende effektive 
samferdselsløsningene har tiltrukket 
seg norske politikeres oppmerksomhet. 
Mer eller mindre seriøse analyser har 
blitt gjort for redegjøring av potensialet 
for høyhastighetsbaner i Norge. En av 
de mest tungtveiende utredningene ble 
foretatt av den tyske konsulentgruppen 
WMI i Stuttgart i 2007. WMI slo fast 
at den eneste samfunnsøkonomiske 
lønnsomme strekningen for lyntog ville 
være mellom Gøteborg og Trondheim. 
Analysearbeidet som ble gjort den 
gang har imidlertid blitt kritisert for 
både å være useriøst og lite realistisk. 
Norsk Bane AS, et selvstendig selskap 
som fungerer som pådriver for lyntog, 

Sommeren 2009 fikk man et gjennombrudd i debatten om grunnlaget for høyhastighetstog i Norge. 11. juni 
gikk et flertall på Stortinget inn for videre utredninger rundt spørsmålet om utbygging av høyhastighetstog 
også her til lands. Den politiske viljen til en storstilt satsing på en miljøvennlig og effektiv samferdselsløsning 
kan se ut til å være større enn noensinne.

Tekst av: Jonas Christensen

På vei mot lynraske skinner
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engasjerte i 2008 Deutsche Bahn, det 
tyske jernbaneverket, for å utføre en ny 
og grundigere utredning. 17. mai i år 
ble analysen presentert. Denne slo fast 
at massiv utbygging av lyntog vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og dette 
inkluderer traseene Oslo – Trondheim 
og Oslo – Bergen (Haukelibanen). Det 
snakkes således om en høyhastighetsring 
som er tiltenkt å knytte sammen store 
deler av landet. Den nevnte rapporten 
veide tungt da et flertall på Stortinget 11. 
juni valgte å gå inn for en fremskynding 
av videre utredningsarbeid når det 
gjelder muligheter for bygging av lyntog.

Andre uavhengige aktører som har 
frontet lyntog i Norge inkluderer 
Høyfartsringen AS. I følge dem 
selv, ”bygger Høyhastighetsringen 
på den enkle idé om at stort sett 
hele befolkningen sør for Dovre 
og vest for Oslo kan knyttes til en 
høyhastighetsbane.” Deutsche Bahn felte 
imidlertid en knallhard dom over dette 
alternativet ved å slå fast at strekningen 
Oslo – Trondheim vil være førsteprioritet 
rent samfunnsøkonomisk, og at man 
deretter burde konsentrere energien om 
en ny Haukelibane, tenkt å forbinde Oslo 
og Bergen.

Luftfart vs tog
Både fordeler og ulemper finnes dersom 
flytrafikken skulle minke. En viss 
miljøgevinst er åpenbar; for det første 
vil utslippene av CO2 avta, og i tillegg 
vil en elektrifisert høyhastighetsbane 
fremstå som et skritt i riktig retning 
for å gradvis fase ut oljesektoren. 
Men miljøvern handler om mer enn 
utslipp av klimagasser. Utbygging av 
høyfartsbane vil medføre enorme inngrep 
i en svært sårbar og verneverdig natur. 
Sikkerhetsmessig scorer luftfart og 
togtransport relativt likt, men mange 
vil foretrekke direktetog mellom to 
bykjerner fremfor den uunngåelige 
etappevise transporten en står overfor 
ved å velge fly. 

Imidlertid kan de mindre bebodde 
distriktene måtte lide dersom den 
innenlandske flytrafikken avtar. 
Driften av distriktsflyplassene er i dag 
finansiert av driftsoverskudd fra de 
større flyplassene. Avinor-sjef Sverre 
Quale har uttrykt bekymring for planene 
om lyntog. Til Klassekampen uttalte 

han tidligere i år at ”vi er avhengig av 
overskuddet fra de store flyplassene 
for å kunne finansiere driften av de 
40 flyplassene rundt om i landet som 
aldri kan gå med et bedriftsøkonomisk 
overskudd”. I dag er det nemlig bare 
de fire største flyplassene Gardermoen, 
Flesland, Sola og Værnes som går med 
bedriftsøkonomisk overskudd av de 46 
flyplassene som ligger under Avinor. 
Dette kan sees på som et argument 
knyttet til norsk distriktspolitikk, og må 
tas med i den store konsekvensanalysen 
over effekter lyntog vil kunne ha for 
storsamfunnet. En annen stor aktør som 
har kritisert lyntog-entusiasmen, er SAS. 
Deres argumentasjon er også basert 
på bedriftsøkonomisk lønnsomhet. 
Ulønnsomme flyruter vil måtte legges 
ned dersom høyhastighetstog kaprer 
betydelige markedsandeler.

Kostbar natur?
Tre intuitivt forståelige motargumenter 
trekkes ofte frem for å diskreditere 
mulighetene for høyhastighetstog her 
til lands. For det første er Norge et land 
med dårlige naturlige forutsetninger 
med henblikk på transport generelt 
og jernbane spesielt. Svært varierende 
topografi og klima vil gjøre utbygging 
og drift av en høyhastighetsbane både 
kostbart og risikofullt. For det andre er 

befolkningstettheten svært lav til lands, 
noe som i praksis betyr at en eventuell 
høyfartsbanes hovedakse vil nyte godt 
av forbedret infrastruktur, mens de mer 
grisgrendte strøkene vil fremstå som 
relativt mer uattraktive når det gjelder 
næringsvirksomhet og bosetning. For det 
tredje kan man sette spørsmålstegn ved 
det tynne befolkningsgrunnlaget som 
ikke ser ut til å gi gode forutsetninger for 
lønnsom drift av banen. 

Konkurransedyktig? 
Det er i hele tatt tvil om hva som bør 
innbefattes i en definisjonsmengde av 
begrepet høyhastighetstog. Det mest 
naturlige for å avklare dette spørsmålet, 
bør være å ta utgangspunkt i hastighet 
som den avgjørende variabelen. Man 
regner gjerne hastigheter på 200 km/t 
som ”høyfart”, men spørsmålet om fart 
bør naturligvis knyttes opp til avstand 
som skal tilbakelegges og således 
tidsbruk. Poenget er ikke å skulle 
minimere tidsbruk for enhver pris, men 
konkurrere mot de eksisterende og mest 
brukte transportalternativene over en 
gitt strekning. I Norges tilfelle, med stor 
innenlands flytrafikk mellom de største 
byene i Sør-Norge, vil altså den relevante 
utfordringen være om høyhastighetstog 
kan være et substitutt for flytrafikken. 

Under: Det japanske høyhastighetstoget Shinkansen.
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Bimetallism – Paris on Two Legs
Before the classical gold standard started 
functioning in the 1870s, the world was 
essentially divided in three when it came 

to monetary regimes. Britian was 
already on a gold standard early in the
century, along with Portugal, Turkey, 
Brazil and some of the British colonies. 
On a bimetallist combined gold and 
silver standard were the United States 
and “the Latin Union” which consisted of 
France, Italy, Switzerland and Belgium. 
Finally, Germany (which was not yet a 
unified state) and most of the remaining 
world were on a pure silver standard. 

The bimetallist system, functioning in 
a world with limited governments and 
few and weak central banks, essentially 
brought about great stability and 
prosperity. The main reason for this was 
France’s role as an international clearing 
house. Since the beginning of the 19th 
century, France had kept the price of 
gold in terms of silver fixed at 1:15.5 and, 
remarkably, this ratio hardly deviated 

from this on any of the world markets
 and essentially remained fixed 
throughout the century. This in turn, 
ensured that the various exchange rates, 
whether they were tied to gold or silver, 
were approximately fixed.  

This could happen only because of the 
fact that France possessed almost 50 
percent of the world’s bullion (gold and 
silver), always maintaining the fixed 
parity through the price-specie-flow 
mechanism. For instance, when large 
amounts of gold were discovered in 
1848, the metal would eventually end up 
at the London market, depreciating the 
price of gold. However, as the amount 
of silver that could be exchanged for 
one unit of gold dropped below 15.5 in 
London, it would become profitable to 
bring gold to Paris where the price was 
always 1:15.5. In Paris, the gold could 

Text by: Tord Kopland Eid

A Short History of Monetary Regimes Part 1:  

The Heyday of Gold

The decades preceding the First World 
War were in many ways a golden age 
in the Western world. Production was 
increasing, trade flourished, the prices 
were stable and the exchange rates were 
essentially fixed. Never since has the 
world experienced a time that could 
be characterized in the same way. The 
golden age was in fact literally so, as the 
currencies of the world were fixed in 
terms of gold. However, the gold standard 
neither came about as a well defined plan, 
nor did it work in an automatic fashion 
without any tasks for the central banks 
that existed. 
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be exchanged for silver which then was 
brought back to London and traded at 
a profit. Hence, the price ratio could 
never deviate more from the price in 
Paris than the transaction costs of metal 
between the two trade centers allowed 
for. When large amounts of gold or silver 
were found, therefore, it was the gold 
and silver stocks of France that ended up 
changing, rather than the price ratio. 

The bimetallist system depended on the 
size of the French stocks of bullion. If the 
stock of gold or silver were to become 
too scarce, France would be pushed 
onto a de facto gold or silver standard. 
Some of the various theories of why the 
system broke down have suggested this. 
However, as Marc Flandreau argues 
in his book The Glitter of Gold, the 
French stocks of metal were adequate 
to continue serving its role at the center 
of the system. Rather, he argues that 
bimetallism ended due to an arbitrary 
game that was played between French 
and German authorities, involving 
network externalities and switching 
costs. 

As international trade boomed in 
the 1860s, incentives to reduce the 
transaction costs developed. Thus, 
commercial interests started working 
for a single currency. Following the 
gold rush in the 1860s, the bimetallist 
countries were closer to the gold 
standard that was already maintained by 
the most important trading nation of the 
world, Britain. Because of the network 
externalities, i.e., the tendency to favor 
the currency used by the main trading 
partner, it was clear that a gold standard 
would be favored rather than a silver 
standard. 

However, France was still in possession 
of a large amount of silver, while 
Germany was on a silver standard. Thus, 
on the one hand, France had to get rid of 
its silver simultaneously as ending its role 
as the main arbitrageur. This was likely to 
cause big losses. Germany, on the other 
hand, was facing two big problems: First, 
it had to acquire enough gold to be able 
to move to the gold standard. Secondly, 
it had to find a way to dispose of its silver 
at a decent price. It was unlikely that it 
could count on the continuing function 
of the French bimetallist mechanism. 

In 1870, France was beaten in the 
Franco- Prussian War. As five-billion 
francs had to be paid to the new German 
state in war indemnity, the first of 
Germany’s two problems was solved and 
the gold standard could be adopted in 
1871. Next, it planned to use the French 
bimetallist mechanism to dispose of 
its stock of silver. On the other side of 
the Rhein, the French government was 
reluctant to be penalized by the German 
demonetization and decided to limit 
the minting of silver coins in 1873. This 
action was supposed to be temporary, 
and the authorities had no intention 
of removing the bimetallist standard. 
However, the limitation of silver minting 
launched the game that had to end with 
the abortion of bimetallism.

The restriction of minting prevented 
the market from playing its stabilizing 
role as the intrinsic value of silver coins 
now dropped below the face value. Since 
the market price of silver coins was no 
longer guaranteed, a run on the coins 
occurred since demonetization of these 
coins would imply losses to anyone 
holding them. Since silver coins were still 
legal tender, they flooded to the Bank 
of France. This changed the attitude of 
the French central bank radically, as it 
feared that silver could replace its gold 
stocks completely. As a large increase 
in the circulation of silver coins would 
have endangered the convertibility of its 

notes into gold, it became in the interest 
of the Bank of France to suspend the 
minting of silver completely. Thus, the 
French central bank in fact became the 
strongest supporter of a gold standard. 
On the 5th of August 1876, all minting 
of silver in France was stopped and the 
monetary regime of France developed 
into a limping gold standard, as silver 
coins were still in circulation until World 
War 1.

The Classical Gold Standard:  
1876 -1914
The four decades that the classical gold 
standard lasted are characterized by 
relative stability. During this period, all 
the major economic powers fixed the 
price of their currencies in a specific 
amount of gold, which of course also 
meant that the currencies were fixed in 
terms of each other. Notes and deposits 
could be traded for gold at the fixed 
rate at any point in time. While there 
were shorter periods of inflation and 
deflation, the price level in Europe in 
1914 was pretty much the same as it had 
been in 1875. Again, the price-specie-
flow mechanism was essential in keeping 
the price level approximately equal in 
all countries. Increased production in 
one country would lead to lower prices, 
and a balance of payments surplus as 
exports would increase. In turn, this 
would make gold flow into the exporting 
country, increasing the price level and 

The United Kingdom had an important role as a stabilizer during the reign of the gold 
standard.

Observator |2009|-03
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reducing the balance of payments until 
equilibrium was reached. 

An important reason for the stability 
was the role of the United Kingdom and 
the pound sterling. The convertibility 
of the pound to gold was never really 
questioned or tested during the 
period, as the public confidence in the 
gold standard became a self fulfilling 
prophecy. Thus, the danger of losses 
due to exchange rate fluctuations was 
minimal. In a world with capital markets 
that were more integrated than they 
had ever been before (or after), London 
was still the main trading center and 
operated as a great clearing house of 
international credit, by equilibrating 
flows of foreign balances. 

The gold standard put a natural limit on 
the amount of money in the economy 
as the increase in the money supply had 
to correspond to the increase in gold 
stocks. Most of the central banks, with 
the French central bank as a notable 
exception, were subject to various 
forms of legal reserve requirements 
of which there were three different 
types functioning around the world. 
The first was the fiduciary system, on 
which all notes above a given reserve 
requirementhad to be backed 100 
percent. Countries on this system 
included England, Russia, Japan, 

Norway and Finland. The second was a 
proportional system, where notes, and 
in some cases other demand liabilities 
had to be covered by a minimum 
proportion of legal reserves. Belgium, 
the Netherlands and Switzerland used 
this system. In addition, Germany, Italy, 
Sweden and Austria-Hungary used some 
kind of combination of the two. 

Notes that were issued had to correspond 
to the amount of legal reserves held, 
which consisted of gold and in some 
cases also silver and foreign exchange. 
The purpose of this was to prevent 
overexpansion of M1 and to provide 
convertibility. Thus, as production and 
trade increased, it was necessary that the 
volume of gold and other legal reserves 
increased in the same proportion. While 
some sources claim that the low increase 
in the gold stock during the first half 
of the period caused a deflationary 
pressure, new gold mines were 
discovered in 1890 and this eased the 
liquidity situation. As Arthur Bloomfield 
claims, the supply of new gold flowing 
into monetary use proved adequate 
on a broad scale, both to maintain a 
reasonable measure of world price level 
stability, exchange rate stability and 
convertibility.  

The central banks mainly fixed their 
attention on the reserve ratios in order to 

maintain convertibility. If a system with 
legal reserves is to function smoothly, 
it is necessary that the monetary policy 
of the various central banks follow the 
so called “rules of the game”. During 
the classical gold standard, this meant 
that a central bank facing gold inflows 
were to lower its discount rate, in 
order to prevent other central banks 
from having to increase their rates to 
stop the outflows of gold. However, 
according to Bloomfield, there is no clear 
evidence that central banks in general 
lowered their discount rates because of 
a desire to play by the rules of the game. 
Cooperation between central banks still 
took place, but mainly on an ad-hoc 
basis.

As already stated, the role of Britain was 
very important, and part of the success of 
the period must be attributed to British 
politics. Firstly, although Britain only 
had a small part of the world’s gold, most 
banks in the world held a lot of pounds. 
This made the discount rate of the Bank 
of England very powerful. Secondly, 
according to Michael Bordo, the Bank of 
England followed the rules of the game 
to a large extent and changed its discount 
rate in a manner that did not impose 
deflationary pressure on other countries. 
If England faced a balance of payments 
deficit, the Bank of England would 
increase its discount rate to stop the gold 
outflows.  This would reduce the English 
price level and increase the Balance of 
Payments with the other countries. Thus, 
the central bank of England showed 
concern for its impact on the rest of 
the world, and for the functioning of 
the system as a whole. Thirdly, Britain 
adhered to the principles of free trade, 
and opposed protectionism.

As had often happened when countries 
were faced with a war, the governments 
were eager to acquire access to unlimited 
amounts of credit. This happened again 
in 1914, when all countries left the gold 
standard. After the war, attempts were 
made to reestablish the monetary regime 
of the prewar period, but the setting had 
changed too much and the new regime 
failed to achieve the astonishing results 
of the classical gold standard. In fact, as 
we will see in the next part of this essay, 
no international monetary regime has 
yet been able to do so.

After the First World War ended with the Treaty of Versailles, the gold standard never 
acheived the same results as in the prewar period.
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- Siv Jensen kaster bevisst blår i øynene 
på folk ved å si at det bare er å svi av 
nok oljepenger, så løser alle problemer 
seg. Slik er det selvfølgelig ikke. En slik 
politikk vil føre til en realappressiering og 
derfor svekket konkurranseevne. Partiet 
misbruker SSB, hevder Eystein Gjelsvik, 
økonom i samfunnspolitisk avdeling i 
LO.

I valgkampen fikk FrP god ryggdekning 
fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som 
ved hjelp av sine makroøkonometriske 
modeller har kommet frem til at den 
økonomiske politikken partiet fører, 
ikke vil gi økt rente. SSB sine modeller 
er imidlertid bare egnet for å analysere 
kortsiktige effekter av økonomisk 
politikk. De langsiktige virkningene vil, 
ifølge Gjelsvik, være svært skadelige for 
konkurranseutsatt industri.
- FrP mangler totalt en økonomisk 
realisme. Enhver som har litt forståelse 
for økonomi vet at man ikke kan bruke 
30 milliarder mer i året uten å inflatere 

økonomien, og slå ut all annen industri 
enn oljeindustrien, sier han.
 
Gjelsvik mener ikke at SSBs analyser er 
feilaktige. Men han mener FrP bruker 
beregningene på en misledende måte.
 
- Det er tøys at politikken deres ikke 
fører til renteoppgang på sikt. SSB bruker 
en kortsiktig modell, man må bruke 
en langsiktig modell for å fange opp de 
totale virkningene. 

Usikre modeller
Forskningsleder i SSB, Roger Bjørnstad, 
understreker at beregningene bare er 
gjort på kort sikt, og at usikkerheten er 
større på lengre sikt. 
- Vi har beregnet virkningene av deres 
budsjett fram til 2010. Modellene lar 
seg kjøre lenger, men modellen alene 
kan ikke svare på alle spørsmål. Blant 
annet mangler modellene krav om 
langsiktig balanse i offentlige finanser og i 
utenrikshandelen, sier han.

Selv om det er knyttet stor usikkerhet til 
kalkylene, mener Bjørnstad det kan være 
en mulighet for at FrPs avgiftslettelser 
bare utsetter en renteoppgang.
-Det private konsumet øker gjennom 
beregningsperioden, og effektene 
av skatte- og avgiftslettelsene på 
inflasjonen avtar, så det kan hende det 
er sterkere ekspansive effekter etter 
beregningshorisonten, forklarer han. 

Modellen viser også at skattekuttene 
bidrar til å øke arbeidstilbudet, noe 
som demper presset i økonomien, 
men undersøkelsene byrået har gjort 
forutsetter at lønnsdannelsen forhandles 
sentralt. 
- Vi har bare beregnet de rene 
budsjettpostene, og ikke de andre 
konsekvensene av partiets politikk. 
For eksempel går FrP inn for en 
desentralisering av lønnsdannelsen. 
Det ville ført til brudd i sammenhenger 
i modellen vi bruker. Beregningene 
forutsetter således at den relativt gunstige 

FrP fører en dobbelkommunikasjon og bruker SSB til å kaste blår i øynene på velgerne, mener LO-økonom.

Tekst av: Morten Haabeth Grindaker

- Bruker SSB til å narre velgerne
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lønnsdannelsen for makroøkonomien 
fortsetter med FrPs budsjett, sier 
Bjørnstad.

Forskningslederen ønsker ikke å ta 
stilling til om byrået bevisst  brukes av 
FrP for å mislede velgerne.  

- Vi har ikke beregnet effektene av alt det 
de sier til velgerne. At de til oss bare har 
rapportert utgiftskutt i offentlig sektor 
sammen med skatte- og avgiftskutt, er det 
vi må forholde oss til. Hvorvidt det er en 
dobbeltkommunikasjon ovenfor velgerne 
vil jeg ikke kommentere.

Ikke representativt 
I budsjettforslaget ønsker FrP å bruke 
mer penger på investeringer. I SSBs 
rapport til FrP kommer det frem at 
hovedårsaken til at budsjettet deres ikke 
fører til økt inflasjon, er at avgiftslettene 
bidrar til å senke prisene, og at partiet 
kutter i offentlig sektor. Det er imidlertid 
vanskelig å tenke seg at avgiftskutt kan 
dempe presset fra økte investeringer på 
lengre sikt.  

- Det er grenser for hvor store skatte- og 
avgiftslettelser man kan ha. Det kan godt 
hende FrP ser for seg så store lettelser 
som de har regnet på i sitt første budsjett, 

og at det ikke er representativt for 
budsjettene videre, sier Bjørnstad.
I tillegg forklarer forskningslederen at 
det er knyttet stor usikkerhet til hvordan 
valutamarkedene vil reagere på økt 
offentlig pengebruk, særlig fordi FrP 
ønsker å endre handlingsregelen.
- Det er kjempevanskelig å få grep 
på de psykologiske effektene her. Fra 
empiriske data ser vi at det er stort 
sett renteendringer markedet reagerer 
på. Man kan godt tenke seg et nytt 
pengepolitisk regime i kjølvannet av en 
ny handlingsregel. Men den økonomiske 
politikken som følger med- og som 
kan tenkes å endre strukturen i norsk 
økonomi- kan ikke vi modellere.

Trygg på politikken
Finanspolitisk talsmann i FrP, Ulf 
Leirstein, er uenig med kritikken fra LO.
- Vi er trygge på at vår politikk vil være 
bra for norsk næringsliv. Hvis man spør 
det norske folk, er også flertallet enige 
med FrP om å bruke mer penger.

Leirstein sier at partiet ønsker å føre 
en ansvarlig økonomisk politikk. Han 
innrømmer imidlertid at de vanligvis 
har ligget 20-30 milliarder over de andre 
partiene i deres budsjettforslag.   
- Vi har brukt noe mer penger de siste 

årene. Det er fordi vi øker mye mer 
enn de andre på investeringssiden. Det 
vi bruker økte offentlige midler på, er 
investeringer og skatte- og avgiftsletter.
På litt lengre sikt kan avgiftslettelsene føre 
til økt etterspørsel i økonomien. Er dere 
ikke redde for at dere bare utsetter en 
renteoppgang til neste regjering? 
- Samtidig som vi gir skatteletter 
effektiviserer vi offentlig sektor og bruker 
penger på investeringer. Vi mener at å 
investere i et effektivt vei- og jernbanenett 
vil senke kostnadene til næringslivet og 
senke presset i økonomien.

• Partiet har i valgkampen tatt SSBs 
analyser til inntekt for at partiets 
politikk ikke fører til en renteøkning. 

• FrP har sendt over sitt 
budsjettforslag for 2008 til SSB. 
Beregningene ble gjort i desember 
2007.

• Analysen av den økonomiske 
politikken er bare beregnet frem til 
2010. 

• SSB har ikke beregnet virkninger av 
det såkalte utenlandsbudsjettet eller 
reduksjon av sykehusenes gjeld.

Saken:

Selv om Siv Jensen med høstens 
valgresultat ikke kan kalle seg for 
annet enn lederen for den borgelige 
opposisjonen, er det kanskje verdt å titte 
nærmere på hennes økonomiske politikk. 
Kun tre mandater skilte blokkene fra 
hverandre, og de borgelige fikk flere rene 
stemmer enn de rødgrønne. Det er derfor 
viktig å undersøke hvilke endringer et 
regjeringsskifte med FrP som største 
parti ville ført til, og ikke minst hvilke 
konsekvenser partiets politikk ville hatt 
på norsk økonomi.  

Ved Stortingsvalget i 2009 fikk FrP 
over en femtedel av stemmene. 
Skyldes populariteten gode 
løsninger eller simpelthen en 
fristende og kortsiktig økonomisk 
politikk?
Tekst av: Morten Haabeth Grindaker

Populært, men troverdig?
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Hypotese 1 - Den ekspansive politikken vil 
umiddelbart føre til høyere inflasjon. Dette 
vil tvinge sentralbanken til å sette opp 
renta. Høyere kronekurs og prisnivå vil føre 
til omfattende industridød. 

Det første problemet med denne 
hypotesen er at vi ikke helt vet hvor mye 
penger FrP faktisk ønsker å bruke. Det 
vi vet er at at partiet gjennom all tid har 
vært motstander av handlingsregelen. I 
alle fremlagte budsjettforslagene, har de 
hatt en mer ekspansiv økonomisk politikk 
enn de andre partiene, og har vanligvis 
ønsket å bruke mellom 20-30 milliarder 
mer enn de andre partiene. 

I partiets budsjettforslag fra 2008 prøver 
de å unngå sentralbankens rentepisk ved å 
kutte kraftig i skatter og avgifter. Til tross 
for at partiet ønsker å bruke vesentlig 
større summer på investeringer, mener 
SSB at skatte- og avgiftslettelsene vil 
redusere prisnivået slik at inflasjonen ikke 
vil øke på kort sikt. Hvilke effekter en slik 
politikk vil ha på lengre sikt, er imidlertid 
vanskeligere å avgjøre. Sannsynligheten 
for at partiet sitter i regjering i mer enn en 
Stortingsperiode, er kanskje ikke særlig 
stor. Da er det muligens ikke så viktig 
om politikken deres tvinger frem en 
renteøkning for neste regjering. 

Selv mener FRP at effektiviseringen 
av offentlig sektor, og bedret 
infrastruktur vil veie opp for presset 
fra økte statlige investeringer. Hvis 
effektiviseringstiltakene har så postiv 
innvirkning på norsk økonomi, kan det 
virke rart at tidligere regjeringer ikke 
allerede har gjennomført tiltakene. 

De kortsiktige virkningene av partiets 
økonomiske politikk er allikevel 
kanskje ikke det mest interessante. 
Kjetil Storsletten hevder i en kronikk i 
Aftenposten at man kunne tenke seg å 
akseptere en høyere innflasjon mot å få 

bedre eldreomsorg. Dette ville, ifølge 
Storsletten, være en relativt lav pris å 
betale for å bruke mer oljepenger i dag. 
Hovedproblemet med FrPs økonomiske 
politikk ligger derfor muligens et stykke 
frem i tid. 

Hypotese 2 – Økt offentlig forbruk 
i dag, vil sparke vekk grunnlaget for 
velferdssamfunnet i fremtiden. 
Med en stadig eldre befolkning, vil stadig 
færre være i jobb i forhold til antall syke 
og gamle. Vi trenger en stor oljeformue 
med en høy realavkastning for å betale 
regningen.

I lys av denne hypotesen er det kanskje 
ikke så rart at FRP har mange eldre 
velgere. Disse velgerne har ingenting 
å tape på å øke offentlig forbruk så 
fort som mulig. De unge velgerne bør 
derimot være svært opptatt av denne 
problemstillingen.  

For det første må man anta at så fort et 
parti begynner øke offentlig forbruk mer 
enn handlingsregelen tilsier, vil det bli 
vanskeligere for de andre partiene å ikke 
gjøre det samme. Samtidig vil det være 
lettere å argumentere for større utskeielser 
hvis man først har begynt en systematisk 
overskridelse av handlingsregelen. Den 
største faren ved en regjering som ønsker 
å øke offentlig forbruk utover forventet 
realavkasting er derfor ikke summen som 
brukes i seg selv.  
Faren ligger i hvordan summen endrer de 
politiske spillereglene. 

For det andre må man anta at når 
den private velferden stadig øker, 
vil også kravene om økte offentlige 
tjenester bli sterkere. Med et stadig 
større oljefond vil fristelsen for å dyppe 
fingern i honningkrukka bli mer og 
mer uimotståelig. Gevinsten for partiet 
som begynner å bruke penger fra selve 
fondet vil tilta kraftig i form av økt 
velgeroppslutning. Unge velgere i dag kan 
bare håpe på at en slik utvikling utsettes i 
det lengste. 

FrP har ikke et godt svar på om deres 
politikk vil skape en slik utvikling. 
Finanspolitisk talsmann for partiet, 
Ulf Leirstein, mener at de skal erstatte 
handlingsregelen med en regel som 
i større grad blir fulgt av partiene 
på Stortinget. Denne regelen skal, i 

følge Leirstein, være basert på hva 
økonomien tåler, og ikke den forventede 
realavkastningen. Dette høres i og for seg 
bra ut, men hvor mye norsk økonomi 
tåler av offentlig pengebruk vil være er et 
mer skjønnsbasert og ikke minst politisk 
spørsmål. 

Hvis vi forutsetter at en initiativrik FrP 
–regjering endrer det politiske spillet 
slik at man faktisk begynner å bruke av 
selve oljefondet, vil man ikke bare møte 
offentlig fattigdom, men sannsynligvis 
også en lengre periode med høy 
arbeidsledighet. 

Hypotese 3 – Økt offentlig forbruk 
fører til en stadig større offentlig 
sektor på bekostning av privat sektor. 
Når oljepengene tar slutt vil vi møte 
en smertefull omstilling med høy 
arbeidsledighet og en bunnskrapt 
statskasse.

Fordi FrP i utgangspunktet er et 
liberalistisk parti, er dette en utvikling 
partiet umulig kan ønske seg. Leirsteins 
svar på problemstillingen er en regel 
som bestemmer forholdet mellom 
offentlig og privat sektor. Staten kan med 
Leirsteins regel altså ikke vokse for mye 
på bekostning av privat sektor. Hvilket 
forhold dette burde være blir stående 
ubesvart. Det gjør også spørsmålet om 
hvordan FrP skal bedre eldreomsorgen, 
øke investeringene, øke forsvarsbudsjettet 
og skaffe mer politi i gatene uten å ta 
ressureser fra privat sektor.  Men det er 
kanskje et opposisjonspartis privilegium.

En av fem stemte FrP ved årets 
Stortingsvalg. Er fornuftig økonomisk 
politikk en del av årsaken til at så mange 
velger partiet? 

Med en stor andel av mandatene har FrP 
mulighet til å legge press på Regjeringens 
politikk.
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This fall The Student Council will 
arrange a few social events for the 
students: 

• We will also show movies this 
semester. We will present episodes 
1 and 2 of the tv-series “The Ascent 
of Money – a financial history of the 
world” (den gikk på NRK i vår under 
navnet: “Då pengane erobra verda”) 
on October 14th in auditorium 2 at 7 
PM. The duration is about 1 hour 45 
min and there will be popcorn.  

• The Student Council will as always 
arrange International Lunch. The 
aim is to meet across borders of 
language in an informal setting on 
the 12th floor. Waffles and coffee will 
be served. 

• We are also working on the 
program for the “Aktualitetsuke” 
next spring – our week full of events 
on a topical issue.

As well as arranging social events 
The Student Council are working to 
improve our situation as students 
here at the department. 
In recent years the environment 
of learning has suffered as a result 
of budget cuts in resources to 
Norwegian universities. First, the 
Department of Economics chose 
to cut all compulsory assignments 

at the master’s level, except for 
ECON 3610. This was the only 
task during the year where free-
thinking mattered, and it obliged us 
to apply what we had learned and 
see if it made any sense. The lack of 
this experience can possibly cause 
a lowering of the general level of  
Master Thesis as well as delays.

Later, ten seminars were reduced 
to six for a number of courses. The 
seminars are great training as an oral 
exercise, and very valuable when 
we graduate. The long term effects 
of these cuts are serious: First, it 
gives us less training and affects our 
personal outcome of choosing UiO. 
Second, in the broader perspective, 
the Department will possibly lose its 
well- established reputation.

One could always hope that the 
government one day will see 
the need for good education at 
Norwegian universities. Painful 
as it would be, cuts in the future 
should be taken in research and 
administration, not in education.

At the general assembly this fall 
some ideas regarding new courses 
came to the surface; first of all, the 
department is planning a new course 
in Applied Economics (Anvendt 
Økonomi) for the bachelor program. 

At the time of writing we don’t know 
very much about it, but it seems to 
be a course were we can apply our 
knowledge in a good way. The course 
will be given the coming spring, and 
information to the students should 
come very soon. The idea came up 
that this should also be given on 
the Master’s level, since the students 
then could apply their knowledge 
in econometrics. An alternative is 
to give econometrics earlier. The 
Student Council would like to know 
what you think about this, so please 
contact us.

We in the Student Council are very 
interested in getting a course in 
the history of economic thought 
(Økonomisk idéhistorie). We see this 
as necessary for our education and 
as an interesting subject in general. 
After all, we don’t want to make 
yesterday’s mistakes again. The idea 
of a course in programming also 
came up at the general assembly, 
since many of us will work with that. 
We will appreciate your opinions and 
comments about this idea before we 
take this further.

Best regards, The Student Council

Information from the Student Council

The Student Council (Fagutvalget) is continuously trying to improve your experience of studying economics, 
both at a social and a professional level. We are nine students elected by the general assembly each semester. 
We represent the students in Instituttstyret (the board of the department) and in Programrådet (the Council 
for Education). Please visit our webpage http://www.sv.uio.no/programutv/econ/index.php. Add us as your 
facebookfriend, and remember, if you have a good idea about something we should do or change, don’t hesitate 
to contact us!

The Student Council:
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I fire år har de blå-hvite, med Tilbakeskrittspartiet, Nasjonalt 
Sambrudd og Despotene i spissen, fått herje vilt på Løvebakken. 
Etter de blå-hvite vant valget i 2045, var det duket for en 
gedigen fest med enda større bakrus. De fleste var til å begynne 
med fornøyd, bortsett fra trygdemottakerne, som ironisk 
nok i stor grad var med på å tippe valget i de blå-hvites favør. 
Men som anonyme ”Leif-Rohnny” uttalte til Predikators 
utsendte: ”Jeg vil da ikke dele ut penger til de fattige, om jeg 
blir rik”. Heller ikke Distrikts-Norge applauderte det blå-hvite 
valgskredet. Istedenfor å trappe ned landbrukssubsidiene og 
effektivisere landbruket, nedla Tilbakeskrittspartiet landbruket 
over natten. I Finnmark fortvilte mange samer over å ha 
blitt fratatt alle minoritetsrettigheter, hvilket lenge sjokkerte 
statsminister Steve Jensen. Ledighet– og ekskluderingsminister 
Ber Villig Amundsen avviste imidlertid kritikken og løste 
problemet ved å oppløse Sametinget.

Men ellers var stemningen god i det ganske land. I Bibelbeltet 
håpet man lenge at homofili igjen kunne bli forbudt, men 
mange har stilt seg avventende etter rykter om en romanse 
mellom Steve Jensen og Arne Gråte Tøys. De blå-hvite seilte i 
medvind i hundre dager, men etter å ha tvangsutsendt samtlige 
svensker av landet gikk det i slak nedoverbakke. Restaurant- og 
utelivsbransjen løp ut i en streik som ble mer av det symbolske 
slaget, da det ikke var noen igjen til å streike. Og det var 
ikke bare svenskene som måtte finne nye steder å bo etter 
regjeringens Dovre Gubbens Hall erklæring. Samtlige med snev 
av innvandrerbakgrunn ble tuppet ut av landet. Problemene 
tårnet seg opp for regjeringen, da statsminister Steve Jensen 
viste seg å være av britisk avstamning. Han ble naturligvis 
sjokkert, men fikk til slutt innvilget amnesti.

Heller ikke de ikke-vestlige innvandrerne var i halleluja-
stemning etter den blåhvite valgseieren, men de var jo likevel 
trygt internert i camper i Afrika. Predikators utsendte er kjent 
med at Idar Deppe fra Despotene også ønsket å sperre de 
innvandrerne som allerede hadde fått oppholdstillatelse bak 
en mur rundt Tøyen og Grønland etter israelsk modell. Dette 
ble imidlertid for drøyt selv for Tilbakeskrittspartiet. ”Jeg har 
lenge vært sjokkert over snikislamiseringen, men vi kan ikke 
la dem ta norsk territorium. Derfor blir vi heller med USA 
og Sarah Palin inn i Syria og Iran”, heter det i en kommentar 
fra statsminister Steve Jensen. Justisminister Fritjof Ellingsen 
supplerer overfor Predikator: ”I tillegg til å ha deportert de 
mørkhudede, har vi sørget for at andre kriminelle nå er trygt 
bevart i fangeleirer på Jan Mayen. Det spiller ikke noe rolle at 
de bygger kriminelle nettverk, for de skal uansett ikke tilbake 
til samfunnet.” Finansieringen av transport og opphold ønsket 
Ellingsen ikke å kommentere nærmere i denne omgang.

Tidligere Statsminister, Kåre Willoch, advarte i sin tid 
Predikators forgjenger, Observator, mot uansvarlig nedbygging 
av embetsverket og uvettig bruk av oljepenger. Vidkun Rinnan 
fra Nasjonalt Sambrudd avviser imidlertid teknokratiet som 
udemokratisk overfor Predikators utsendte. Videre mener han 
at outsourcingen av den resterende departementsvirksomheten 
til brune puber, har gitt byråkratiet et mer folkelig tilslag. 
Således har departementene lett kommet frem til at man 
ønsker i både pose og sekk – mer velferd og færre skatter. 
Utfordringer de blå-hvite har måttet bryne seg på har vært 
at mengden av arbeidskraft er gitt og at kombinasjonen 
av massiv pengetrykking og hollandsk syke har medført 
hyperinflasjon. Det er også litt kjipt at man har gått fra å sitte 
på 1 prosent av verdens børser til å ha lånt 1 prosent av verdens 
obligasjonsmarkeder. Finansminister Tybring-Breiflabb har løst 
problemet lett med å døpe om Statens Pensjonsfond til Statens 
Pensjonsgjeld, som innebærer at Norges pensjonister må sende 
hjem noen tusenlapper fra Spania hver måned.

Færre hender har blitt et problem i mange sektorer, deriblant 
eldreomsorgen. Her vil også mange hevde at privatiseringen 
har gått over stokk og stein, ettersom det kun er de med penger 
og pårørende som stiller opp, som får hjelp. Statsminister 
Steve Jensen er imidlertid på saken: ”Jeg er sjokkert over at 
eldretsunamien har feid over oss, det kom som en meteor fra 
skyet himmel. Vi ser at innvandrere mot alle odds tidligere 
har vært til hjelp i omsorgsektoren både som leger, pleiere og 
vaskepersonal.” Statsministeren svelger kamelen tungt, før hun 
fortsetter: ”Like fullt er det ikke til å stikke under en stol at 
eldre jevnt over har nedsatt syn, så det er ikke så farlig at det 

Av: Michael W. Madsen v2.0 og Rasmus Bøgh Holmen Jr. fra #3 2045

Steve Jensen sjokkerer Norge:

Ønsker fire nye år

Det norske folk er i harnisk etter at de blå-hvite kjørte landet 
utfor stupet.
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er litt støvete. Dessuten viser det seg at senile uten pårørende 
klager lite, så det går an å hente personell over fra disse 
sykehjemmene.”

Regjeringskoalisjonen har i de senere år gjennomført en rekke 
omdiskuterte reformer. Landets kulturelite har vært i harnisk 
siden nedleggelsen av Den Norske Opera, men Norges sindige 
kulturminister Martin Schanke Junior påpeker at campinglivet 
til gjengjeld blomstrer. Etter gjeninnføringen av fattigdom og 
privatiseringen av nær sagt alle statlige institusjoner, toppet 
det hele seg da kongehuset ble lagt ut på det private markedet. 
Budrunden ble vunnet av TV2, og i programmet ”Rex Faktor” 
ble Karl I. Haven kåret til ny konge. Regjeringen har dessuten 
sørget for at kollektivtrafikken har blitt lagt ned, mens det 
viste seg vanskelig å bygge nye veier uten fremmedarbeidere 
og ved privatisering uten tilsyn. De blå-hvite støtte på 
sin hittil største utfordring da Golfstrømmen snudde og 
gjennomsnittstemperaturen i Norge falt med 15 grader Celsius. 
Tilbakeskrittspartiet imøtegikk raskt problemet ved å skifte 
klimastandpunkt fra ”det finnes ikke klimaendringer” til ”det er 
for sent å gjøre noe”.

Miljø- og utviklingsministerposten ble etter forrige valg byttet 
ut med en alkohol- og bensinminister. Statsminister Steve 
Jensen begrunner dette med følgende: ”Hva fanken skal vi med 
en «redde-verden-minister» når vi ikke en gang greie å redde 

i vårt eget land? At de rød-grønne og de gammel-borgelige i 
norsk politikk ikke ser dette, har gjennom mange år sjokkert 
meg.” Alkohol- og bensinminister Ler A. Sandberg supplerer: 
”Jeg er overrasket av at ikke flere ser at hvis man drikker mer, 
så tåler man mer. Og fjerner man fartsgrensen er det ingen som 
kjører for fort. Dette er jo to tankevekkende tankekors”. Ler 
A. Sandberg humrer, før han avslutter med å påpeke at han er 
etterkommer av tidligere stortingsrepresentant Per A. Sandberg; 
en mann som i løpet av sin politiske karriere presterte å 
skalle ned en asylsøker, møte i akevittrus på Stortingets 
talestol og kjøre i 100 km/t i 60-sone som leder av Stortingets 
transportkomité.

I disse dager er det duket for nytt valg. Professor Lotte Tallulah 
Frisch tror Regnbuealliansen, bestående av de rød-grønne og de 
gammel-borgelige partiene, vil gå av med seieren: ”Alt tyder på 
at regnbuealliansen trekker det lengste strået. Det gjenstår bare 
å se hvor mye av skadene Edna Solberg fra Prebens Venner og 
Emil Stoltenberg fra Konsulentpartiet klarer å rette opp”. Etter at 
Predikator konfronterer statsminister Steve Jensen med Frischs 
uttalelser, kommer svaret bastant: ”Jeg blir sjokkert hvis så blir 
tilfellet. Jeg ønsker fire nye år. Dessuten vil jeg understreke at 
våre velgere er landets modigste”. ”Vel, om man er modig eller 
gal når man løper foran en trailer i fart kan vel diskuteres, men 
resultatet er i hvert fall ikke videre ønskelig” kontrer professor 
Frisch og tar seg en blås.

Utdrag fra Kåre Willochs embetseksamen i 
næringsøkonomikk nr. 7 1953:

”Tendenser til strordrift og integrasjon i 
varehandelen. I hvilken utstrekning har disse 
tendenser gitt seg utslag i Norge? ”

Begrepet varehandel kan brukes i litt forskjellige betydninger. 
Det kan brukes om selve den økonomiske funksjonen å omsette 
varer. Eller det kan også brukes som en fellesbetegnelse for 
alle bedrifter som i det vesentligste er beskjeftiget med denne 
funksjon.

Denne tosidigheten ved begrepet har en viss betydning for 
besvarelsen av denne oppgaven, idet det jo ikke bare er bedrifter 
av den (sist) nevnte type som utfører den først (nevnte) 
økonomiske funksjon. Også produsenter og forbrukere deltar i 
omsetningen av varene.

Det essensielle ved stordriftsfenomenet er imdlertid ikke at 
selve den økonomiske enhet er stor. ”Stor” er jo for øvrig et 
relativt begrep. Pointet ved stordriften må være innføringen av 
nye metoder (ny teknikk i produksjonsteoriens forstand), som 
for lønnsom anvendelse fordrer større foretak. En vil se at det 
er en intim sammenheng også mellom den verikale integrasjon 
og stordriften. En har jo også her den banale sammenheng at 
foretakets størrelse vokser ved integrasjonen. Men en har også 
ofte den sammenheng at den nye teknikk og den vertikale 
integrasjon gjensidig forutsetter hverandre, og fremtrer som 
to sider av samme sak. Den intime sammenheng mellom 
begrepene integrasjon og stordrift gjør det lite hensiktsmessig 

å behandlig de to fenomenene hver for seg. I mange tilfelle 
har det også liten hensikt å drøfte hvilke virkninger en skal 
tilskrive stordriften og hvilke som må tilskrives (den vertikale) 
integrasjon. 
 
Et svar på denne oppgaven er at foretak med store faste 
kostnader vil ha en tendens til å legge under seg foregående 
eller etterfølgende omsetnings- (eller produksjons)-ledd. Store 
faste kostnader gir motiv til å sette store midler inn for å sikre 
jevnt kapasitetsutnyttelse, som igjen fordrer arbeid for jevnt 
høye tilførsler og avsetning. 

En spesiell form for intgrasjon utgjør forbrukersamvirket. Dette 
er  i formen et integrasjonsfenomen mellom konsumentene og 
detaljhandelen. Det behandles imildertid nærmere først i de 
følgende kapitler, idet kooperasjonen i denne forbindelse er av 
særlig interesse p.g.a den integrasjonen den har gjennomført 
videre bakover fra detaljhandelen. 
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Eksamensbesvarelse i ECON3610 høsten 2008: A- besvarelse
Oppgavetekst finnes på http://www.oekonomi.uio.no/eksamen/Eksamensoppgaver.html
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Oppgave 1

Forklaringen av Paretooptimalitet er stort sett grei. Det kunne vært presisert at i PO er det ikke mulig å gjøre at minst én (snarere 
enn ”noen”) får det bedre uten at minst én får det verre. Det er en trykkfeil i 3. setning (et ”bedre” skulle vært ”verre”). Når det bes 
om forklaring av et optimalitetsbegrep, vil jeg ikke anbefale å bruke uttrykket ”optimalt” uforklart i besvarelsen, slik det gjøres her. 
Dette etterlater en viss uklarhet om kandidaten virkelig har forstått forskjell på paretooptimum og for eksempel velferdsmaksimum, 
som også er et slags optimum. Jeg vil si at forskjellen mellom disse optimalitetsbegrepene ikke primært ligger i spørsmålet om 
subjektivitet eller objektivitet, men i ulike definisjoner (det er ulike begreper/funksjoner som maksimeres). 
 
Oppgave 2

En god besvarelse her bør inkludere både en beskrivelse av hva en perfekt frikonkurranselikevekt er og hvorfor den er 
Paretooptimal. Kandidaten nevner de sentrale forutsetningene for en perfekt frikonkurranselikevekt: ingen markedsmakt, ingen 
eksterne effekter, ingen fellesgoder, full informasjon – og at alle aktører tilpasser seg prisene. Profittmaksimering for bedrifter og 
nyttemaksimering for konsumenter kunne vært nevnt eksplisitt. Forklaringen på hvorfor likevekten er Pareooptimal er intuitiv og 
grei, og tilstrekkelig her i og med at det bare bes om en kort forklaring. Imidlertid er det ikke helt riktig å si at ”markedet vil lede 
fram til den effektive allokeringen som en velmenende samfunnsplanlegger også ville kommet fram til for å maksimere nytten i 
samfunnet”. Igjen gis et inntrykk av at forskjellen på Pareto- og velferdsmaksimum kanskje ikke er fullt ut forstått, siden denne 
setningen kunne tenkes å henspeile på begge deler (og dersom den henspeiler på Paretooptimalitet, er den ikke tilstrekkelig presis). 
Velferdsmaksimum og nyttemaksimum vil falle sammen hvis konsumentene er identiske og har identisk inntekt, men ikke generelt. 
Velferdsteoremet sier at frikonkurranselikevekten er Paretooptimal, men dette betyr ikke generelt at den er velferdsoptimal (jfr. at 
et slavesamfunn kan være Paretooptimalt).      

Oppgave 3 

Kandidaten starter med å vise ”realløsningen”, dvs. finne Paretooptimum, og går deretter over til å vise markedsløsningen. Det er en 
god strategi. I hoevdsak er denne oppgaven meget godt besvart.
I 3. setning burde det stått ”nytten til konsument A blir maksimert”, jfr. kommentarer over. (Jeg tror det må være en notasjonsfeil i 

Vurdering av besvarelse i ECON3610/4610 høst 2008
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teksten: VA skal antakelig være UA første gang det opptrer, og uA annen gang.)
Utledningen på s 1 er fin. Det samme gjelder den verbale forklaringen som følger, og som viser at kandidaten ikke bare har pugget 
utledningen, men forstår hva dette betyr. Men her har vi faktisk den samme uklarheten igjen: det burde vært presisert at det er 
Paretooptimalitet det er snakk om, i stedet for å bare skrive ”optimal” (som jo også kunne ha betydd noe ganske annet). Samme 
uklarhet gjentar seg i de to avsluttende setningene i oppgaven. En presisering av dette i starten av oppgaven, med påfølgende 
definisjon av at ”optimalitet” heretter i oppgaven vil bety ”Paretooptimalitet” dersom ikke annet presiseres, kunne løst problemet. 
(Til kandidatens forsvar skal det sies at å bruke ”optimalitet” uten å presisere nærmere er en meget vanlig praksis blant økonomer; 
at den er vanlig, gjør den imidlertid ikke god). 
Figurene på s. 2, og forklaringene til dem, er fine, med noen forbehold: 1) Jeg mener brøkene i den første figuren skulle vært snudd 
på hodet. 2) Det burde vært sagt at den første figuren antar gitt totalmengde x (generelt er jo ikke x gitt her). 3) Tilsvarende burde 
det strengt tatt vært presisert at den andre figuren forutsetter bytteeffektivitet. (Det er også litt forvirrende at ”enheter y” brukes 
på den vertikale aksen i den siste figuren. Hvis y er numeraire, vil man selvsagt måle det meste i enheter av y; men total produsert 
mengde y vil her øke når vi beveger oss fra venstre mot høyre i diagrammet, og figuren kan lett misforstås til at den vertikale aksen 
måler total mengde y.)  
I diskusjonen av markedsløsningen burde det vært nevnt hvor inntektene kommer fra, og vært presisert at R betraktes som eksogen 
av konsumentene. Dette er for så vidt pirk. For øvrig er besvarelsen av oppgave 3 meget god. 
 
Oppgave 4

Godt og presist besvart, gode og godt forklarte eksempler. Mange studenter strever med forskjellen på rivalisering og 
ekskluderbarhet, her kommer dette klart frem.
Selv ville jeg riktignok heller sagt at definisjonen på et rent fellesgode er at det er ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbart. 
”Lett” og ”vanskelig” er relative begreper som ikke klargjør hvor grensene går. Det at det i praksis ofte vil være mulig, men dyrt, 
å ekskludere noen fra bruken, tilsier at de fleste fellesgoder i virkeligheten er imperfekte fellesgoder, altså at de har visse trekk 
fra både privatgoder og fellesgoder, men definisjonen på et perfekt fellesgode som brukes i internasjonal faglitteratur er enkel: 
ikke-rivalisering og ikke-ekskluderbarhet. Den formelle modellen studenten selv presenterer nedenfor, for eksempel, forutsetter 
(implisitt) full ekskluderbarhet.  

Oppgave 5

(Her er det igjen en notasjonsfeil i teksten jeg har fått: Samfunnets velferd skal være stor W, ikke liten. Lille w er brukt i besvarelsen 
om lønnssats, altså noe helt annet.)
Meget bra. Kandidaten påpeker tydelig at både likning (14) og (15) er betingelser for velferdsoptimum. Mange studenter hadde 
regnet riktig her, men likevel oversett betydningen av (14) som noe mer enn en mellomregning. (15) er et effektivitetskrav som må 
gjelde i enhver Paretooptimal løsning; men i og med at vi her ikke bare ser på Paretooptimalitet, men velferdsmaksimum, må vi i 
tillegg til effektivitet også vurdere fordelingsspørsmålet.   

Oppgave 6

(Oppgavenr. ikke markert i teksten)
Det som står her er bra, selv om figuren er for dårlig forklart. Men det mangler et viktig poeng: Det er ingen grunn til å tro at 
markedet vil realisere den velferdsoptimale konsumfordelingen karakterisert ved likning (14) over, siden et uregulert marked tar 
utgangspunkt i den eksisterende inntektsfordelingen. I oppgaveteksten framgår det at A mottar all profitt og B mottar all lønn. 
Det ville vært en ren tilfeldighet om dette ga en velferdsoptimal konsumfordeling. Det er altså to grunner til at markedet ikke kan 
forventes å realisere velferdsoptimum: Gratispassasjerproblemet og fordelingsproblemet. 
At dette poenget mangler her, understøtter inntrykket som gis gjennom hele oppgaven av at kandidaten bare delvis har forstått 
forskjellen mellom Paretooptimalitet og velferdsmaksimering (og betydningen av denne forskjellen). 
 
Oppsummering:

Dette er i all hovedsak en meget god og presis besvarelse. 
Utregningene er riktige og, ikke minst, supplert med forklarende tekst som viser at studenten forstår de intuitive poengene og ikke 
bare har pugget matten eller regnet i vei uten økonomisk forståelse. De aller meste jeg har påpekt over gjelder småting som verken 
hver for seg eller samlet bør påvirke karaktersettingen. Det er imidlertid ett gjennomgående problem, nemlig det uklare skillet 
kandidaten trekker mellom Paretooptimalitet og velferdsmaksimering. Dette skillet har vært grundig poengtert i forelesninger, og 
må betraktes som sentralt stoff. Mange studenter hadde problemer med det samme i sine besvarelser, og flere gode besvarelser som 
ellers lå svært nær A fikk B fordi de overså dette skillet. Denne studenten har ikke fullstendig oversett det, men er helt på grensen 
til hva som kan aksepteres av en A-besvarelse på dette punktet. Hadde ikke likning (14) vært eksplisitt med og kommentert, ville 
nok A’en hengt i en tynn tråd.    



Returadresse
Observator

PB 1095 Blindern
0317 OsloB6 i heisen

Beskriv din etterspørsel etter 
økonomisk historie

Jeg er mer interessert i en 
tverrfaglig tilnærming til 
økonomi, heller enn å gå i 
dybden i historie.

Det kunne vært veldig 
interessant å ta et emne i 
økonomisk historie.

Jeg er utdannet i økonomisk 
historie, og syns det er et godt 
forslag å tilby et slikt emne. Jeg 
er ikke interessert i å studere det, 
men kan kanskje undervise i det.

Det er  sikkert fint. Det er 
jo mye som er inkorporert i 
de andre fagene, men det er 
kanskje viktig å samle det til et 
fag. Så ja, det er bra. 

Fordi dette er en omstridt sak har redaksjonen valgt å holde 
de tapre stemmene i heisen anonyme. 

Jeg er indifferent i forhold til 
økonomisk historie.

Jeg har allerede tatt et emne 
som lignet, og jeg syns det var  
spennende å lære om forskjellige 
strategier, særlig de neoliberale.


