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Economics er på engelsk nærmest 
ensbetydende med samfunnsøkonomi, 
men på norsk har ordet økonomi 
en langt mer tvetydig betydning. 
Mange andre navn på fagområdet 
har i Norge blitt benyttet og forkastet, 
deriblant statsøkonomi, økonomikk 
og sosialøkonomi. Ved inngangen til 
2000-tallet skiftet instituttet navn fra 
Sosialøkonomisk institutt til Økonomisk 
institutt. Samtidig ble fagområdet i Norge 
omdøpt til samfunnsøkonomi; et navn 
som forhåpentligvis gjenspeiler innholdet 
bedre.

Mye har skjedd ved instituttet siden den 
gang. Både nåværende instituttleder, Nils-
Henrik von der Fehr, og hans forgjenger, 
Diderik Lund, beskriver en tid preget av 
ekspansjon både i antall ansatte, forskning 
og antall studenter. Økonomisk institutt 
har i årene som har gått også videreført 
sine tette bånd til Frischsenteret og 
beholdt sitt internasjonale snitt. I 2005 
fikk instituttet sin første kvinnelige 
professor i Karen Helene Midelfart (nå 
Ulltveit -Moe).  Lund og von der Fehr 
trekker videre frem ringvirkningene 
av at instituttet vant frem i sin søknad, 
da Forskningsrådet for annen gang 
utlyste sentre for fremragende forskning. 
Økonomisk institutt ble med dette tildelt 
et nytt senter for fremragende forskning, 
som en av ti forskningsinstitusjoner 
i Norge og det eneste innen 
samfunnsvitenskap. Tildelingen medførte 
opprettelsen av ESOP og 100 millioner 
ekstra bevilgninger til forskning over 10 
år. Når det kommer til administrasjons- 
og informasjonssiden, nevner von der 
Fehr målsetninger om en slankere og 

mer effektiv organisasjon, og en forbedret 
nettside. 

I 2006-2007 evaluerte Norges 
forskningsråd tjue økonomiske 
fagmiljøer i Norge gjennom å 
oppnevne et ekspertutvalg av fem 
fremtredende europeiske økonomer. 
Vårt eget institutt kom sammen med 
søsterinstituttet ved NHH best ut 
med toppkarakter. Konklusjonen 
var også overveiende positiv i en 
evaluering av masterprogrammene 
på samme tid, foretatt av økonomer 
fra blant annet Finansdepartementet 
og Københavns Universitet, på vegne 
av fakultetet. Her ble det imidlertid 
påpekt at kommunikasjonen med 
potensielle arbeidsgivere kunne ha vært 
bedre, hvilket ledet til oppnevnelsen 
av et arbeidslivpanel. Panelet har 
blant annet anbefalt et mer praktisk 
undervisningstilbud, noe som banet veien 
for opprettelsen av ECON3010 - Anvendt 
økonomisk Analyse og ECON3020 - 
Prosjekt i demografi; to mer praktisk 
rettede emner som undervises fra og med 
dette semesteret.
 
Vårt institutt har gjennom det tilbakelagte 
decenniet befestet sin stilling som en 
av de ledende økonomiinstitusjonene i 
Norge. Innen makroøkonomi har det på 
siden av det tradisjonelle nykeynesianske 
miljøet ved instituttet, vokst frem et 
delmiljø med Kjetil Storsletten i spissen, 
som i større grad baserer seg på RBC-
beslektet tankegods. Videre står instituttet 
fremdeles sterkt innen mikroøkonomiske 
felt som arbeidsmarkedsøkonomi, 
informasjonsøkonomi, internasjonal 

økonomi, miljø- og ressursøkonomi, 
næringsøkonomi og utviklingsøkonomi. 
Ved ansettelsene av Kjell Arne Brekke 
og Karine Nyborg i 2007 fikk instituttet 
dessuten et nytt lite miljø innen 
atferdsøkonomi.

Von der Fehr er tilfreds med instituttets 
solide posisjon innen mange fagområder, 
men understreker i samme åndedrag 
at han mener en desentralisert 
beslutningsprosess rundt valg av 
forskning er veien å gå. På denne måten 
vil forskningen, ifølge von der Fehr, i stor 
grad gjenspeile fagområdene i tiden og 
det de vitenskapelige ansatte er best på.  
Ved utformingen av studieinnholdet er 
det likevel viktig å sikre at alle sentrale felt 
ivaretas. Lund eksemplifiserer: “Offentlige 
arbeidsgivere har fortalt oss at de mener 
offentlig økonomi har fått for liten plass 
i den obligatoriske delen av studiet.  Vi 
vil forsøke å rette opp dette, blant annet 
ved å ta det inn som en del av det nye 
kurset ECON3010.” Ellers har instituttet 
et demografimiljø, frontet av Øystein 
Kravdal og Nico Keilman, som delvis 
har vært finansiert utenom det ordinære 
budsjettet. Miljøet er lite, men like fullt 
dominant i norsk sammenheng.

I de siste år har det foregått et 
generasjonsskifte blant instituttets 
teoretiske metodikere. Instituttet har 
ifølge instituttlederen ikke intensjoner om 
å opprettholde like mange stillinger innen 
matematikk, statistikk og økonometri 
i fremtiden, da flere vitenskapelige 
ansatte i økonomi har muligheter å 
undervise innen de nevnte områdene. 
Videre er von der Fehr ikke fremmed 

Tiårsskifte ved instituttet
- Faglig dynamikk og endring i studieprogrammer
Tiårsskiftet gir grunn til å gjøre opp status for Økonomisk institutt. Observators utsendte har i denne 
forbindelse snakket med instituttets to siste instituttledere; Diderik Lund og Nils-Henrik von der Fehr.

Rasmus Bøgh Holmen
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for at instituttet kan kunne komme til 
å leie inn undervisningspersonell til 
matematikkundervisningen. Han anser 
det heller ikke som utenkelig, at enkelte 
økonomistudenter i fremtiden vil kunne 
ta emner ved Matematisk institutt. Den 
nåværende instituttlederen fremhever 
dessuten at instituttet, etter opprettelsen 
av ESOP, har ansatt mange lovende 
anvendte økonometrikere. Lund tror 
imidlertid instituttet vil ha en fordel av å 
beholde noen teoretiske økonometrikere, 
men legger til at dette er et tema som det 
hersker en del uenighet om ved instituttet.

Instituttet vårt heter riktignok 
Økonomisk institutt, men det er likevel 
ikke til å stikke under en stol at det er 
samfunnsøkonomi det går i. Verken 
von der Fehr eller Lund ser for seg at 
instituttet vil tilby bedriftsøkonomi 
annet enn finans i overskuelig fremtid, 
hvilket de begrunner med at emner 
innen de berørte fagfeltene kan tas ved 
mange andre institusjoner i Norge. Lund, 
som selv er instituttets mann innen 
finans, vil kunne bidra til å opprettholde 
emnet ECON4510 - Finance Theory, 
samtidig som selskapsfinans inngår 
i kurset ECON4245 - Economics of 
the Firm. Det er derimot lite trolig at 
instituttet vil tilby flere finansemner 
enn dette. Når det gjelder eventuelle 
fag om programmering og alternative 
skoleretninger, stiller instituttlederen seg 
avventende. Han poengterer: “For oss 
er dette et resursspørsmål - vi har ikke 
råd til alt. Den beste måten for studenter 
å få gjennom et nytt fag er å finne en 

som er villig til å undervise i det.” Lund 
supplerer med at det dessuten er gode 
muligheter for å få tatt kurs innenfor 
nevnte områdene gjennom instituttets 
utvekslingsavtaler.

I 2003 satt kvalitetsreformen punktum 
i Norge for tallkarakterer og vekttall 
og latinske grader; siden den gang har 
det gått i bokstavkarakter, ECTS-poeng 
og den angelsaksiske gradsstrukturen. 
Reformen har i tillegg ført til en 
foryngelse av studentmassen. Lund 
bemerker: “Den viktigste positive 
effekten av reformen var at vi fikk flere 
studenter, blant annet fordi vi fremstår 
med egne studieprogrammer når 
studentene søker.  Dette har ikke gått 
merkbart ut over kvaliteten, bortsett fra at 
matematikknivået generelt har blitt lavere 
over tid.” Det kan legges til at det i 2006 
gjennom Kunnskapsløftet, ble innført mer 
obligatorisk matematikk i videregående 
for å snu denne trenden. Den tidligere 
instituttlederen fortsetter: “Det største 
problemet med reformen har vært at 
bevilgningene ikke har økt i takt med 
ambisjonene. Det sies fra UiO-ledelsen 
og departementet at vi har mye bedre 
oppfølging av studentene enn før, men 
forskjellen er langt mindre enn ønskelig, 
fordi vi ikke har råd til mer.”

Lund legger også vekt på rekrutteringen 
fra de tverrfaglige samfunnsvitenskapelige 
bachelorprogrammene, der 
samfunnsøkonomi er en potensiell 
spesialisering. Disse har fått en 
tilbakegang som følge av rigiditet i 

“fremleie av forlesere” og angivelig for 
store likhetstrekk med de spesialiserte 
bachelorprogrammene. De to 
professorene følger ellers spent med 
på utvikling i bachelorprogrammet 
for matematikk og økonomi; her 
går det første kullet studenter ut 
til sommeren. Når det kommer til 
økonomiprogrammene, ble det i 2008 
innført spesialiseringsmuligheter 
på masternivå, mens en 40-gruppe 
i samfunnsøkonomisk metode ble 
opprettet i fjor. I praksis gjør den nye 
40-gruppen at bachelorstudenter 
kan ta de samme fagene som en 
profesjonsstudent gjør i løpet av tre år. 
De to instituttoppene mener likevel 
ikke at dette gjør profesjonsstudiet 
overflødig. Von der Fehr ser derimot 
for seg at masterprogrammet 
miljø- og utviklingsprogrammet på 
sikt kan integreres i det ordinære 
masterprogrammet, ved at miljø- og 
utvikling blir en av flere fremtidige 
fordypninger.

Sist, men ikke minst, har studentlivet 
blomstret i tiåret som har passert, blant 
annet ved opprettelsene av EconLink og 
Økonomisk Alumniforening. “Instituttet 
har i lange perioder hatt aktive studenter, 
både før og nå. Utenom Fagutvalget har 
organiseringen variert over tid, men vi 
ser nå forholdsvis høy aktivitet.” forteller 
Diderik Lund. Von der Fehr tilføyer: 
“Samarbeidet med studentene fungerer 
godt, og deltakerne i de forskjellige 
råd og utvalg er innsatsvillige, godt 
forberedt og initiativrike, selv om vi 
ikke kan imøtekomme alle ønsker.” Han 
poengterer deretter at miljøet blant 
doktorgradsstudenter nå er svært godt, 
før han avslutter: “Studentene er vel stort 
sett som de alltid har vært - og vi ønsker 
som alltid at de skulle bruke enda litt mer 
tid og krefter på studiene.”
 
Observator takker med dette Diderik 
Lund og Nils-Henrik von der Fehr for 
intervjuet og ønsker alle våre lesere et 
glimrende vårsemester.

Til venstre: 
Tidligere instituttleder  

Diderik Lund.

 

Til høyre:
Nåværende instituttleder  
Nils-Henrik von der Fehr.



 utsyn

Innføringen av Euroen som myntenhet 
i en rekke europeiske land i 2002 
sammenfalt med en omlegging av de 
pengepolitiske målene i flere vestlige 
land. I blant annet Norge og Sverige fikk 
man et mål om lav og stabil inflasjon, 
hvor renten var middelet for å nå dette 
målet. Danskene valgte derimot å 
fortsette med sitt fastkursregime, som det 
eneste vestlige landet i verden.  

Kjerringa mot strømmen
Utgangspunktet for Danmarks 
pengepolitikk har vært og er fortsatt å 
sette renten for å holde valutaen stabil 
mot deres største handelspartnere. 
Gjennom historien har det vært tyskernes 
Deutsche Mark som har vært vektet 
mest i den danske Nationalbankens 
rentesetting frem til Euroens inntog, hvor 
det har vært Euroen danskene har vektet 
sine kroner hardest mot.  
 
Grunnen til at renten blir satt for å 
holde valutakursen stabil er at danskene 
ønsker forutsigbarhet i forhold til 

deres største handelspartner. I teorien 
vil en “valutapeg” overfor en viktig 
handelspartner sikre at både import 
og eksport holder seg noenlunde 
stabil. Dessuten har den europeiske 
sentralbanken et mål om lav og stabil 
inflasjon, som vil kunne smitte over 
på den danske økonomien når renten 
i Danmark blir satt identisk som i EUs 
pengeunion. 

I praksis er et fastkursregime mot 
Euroen det samme som at danskene er 
underlagt EUs pengepolitikk, uten å 
bruke Euroen som valuta. De kan ikke 
bruke pengepolitikken til å korrigere for 
danske konjunktursvingninger, men får 
til gjengjeld ha bildet av Dronningen på 
kronen sin.
 
Vil kronen overleve?
Det store spørsmålet er om den danske 
kronen vil overleve enda et tiår med 
fastkursregime. Den svært solide Euroen 
fører til at den danske valutaen er sterkt 
overvurdert i forhold til land utenfor 

Eurosonen, hvilket kan skade dansk 
handel med disse landene. Euroen har 
stått sterkt gjennom hele finanskrisen, 
og styrket seg mot blant annet dollaren 
og pundet. Med tanke på Kina sin 
“dollarpeg” har Euroen også blitt styrket 
mot kinesiske Yuan. For importen er 
dette positivt for danskene, all den tid 
varer blir billigere å føre inn i landet. 
Desto verre er det at den styrkede 
valutakursen også vil gjøre danske 
varer dyrere å importere for andre. 
Dermed vil eksportvolumet synke og 
handelsbalansen bli svekket, og i verste 
fall bli negativ. Spørsmålet er hvor sterk 
Euroen vil bli, og hvor lenge den vil holde 
seg sterk.

Samtidig er danskene svært sårbare 
dersom bobler skulle blåses opp innad 
i landet. Da sitter de der uten å kunne 
bruke sitt mest effektive virkemiddel 
mot nedgangskonjunkturen, nemlig 
pengepolitikken. De kan heller ikke 
bruke renten til å nedkorrigere en 
høykonjunktur som kan true med 
bobleblåsing. EUs pengepolitikk vil 
kunne forsterke konjunktursvingningene 
ytterligere, og i tillegg gjøre at folk 
fullstendig mister tiltroen til deres 
pengepolitiske regime, all den tid de i 
utgangspunktet skal sette renten likt som 
Eurosonen.

Det ser ut til at danskene har klart 
seg bra med sitt fastkursregime til 
nå. Tusenkronersspørsmålet er om 
den danske økonomien er eller vil bli 
skadelidende av “valutapeggen” mot 
Euroen. Det er tre mulige utfall for 
den danske kronen. De kan fortsette i 
den samme gaten, med fastkursregime. 
En annen mulighet er at den danske 
økonomien blir skadelidende, gir opp 
valutapeggen og bytter regime. En 
siste mulighet er at de blir med i den 
europeiske økonomiske og monetære 
unionen. Tiden vil vise om danskene 
oppgir fastkursregimet eller fortsatt vil 
være den siste pengepolitiske mohikaner.

Mens andre land har lagt om til nye pengepolitiske regimer, har danskene tvilholdt på sitt fastkursregime. 

Danmark:
Den siste mohikaner
Michael W. Madsen
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Tekst av: Paal Wangsness

1 www.costofwar.com

I Norge har 00-tallet vært en periode for 
enorm økonomisk vekst og teknologisk 
framgang, hvor det store flertallet 
virkelig har fått være med. Mens vi 
har hatt forutsigbare regjeringer og en 
framvoksende glasurgenerasjon, så ser 
verden der ute til å stå ovenfor store 
geopolitiske endringer, som kan slå ut i 
flere retninger. En tydelig retning er USAs 
relative svekkelse som økonomisk og 
politisk stormakt (og grunnet oppbundne 
militærressurser i Irak og Afghanistan, er 
de også svekket som militær stormakt).
Hvordan kunne dette skje? Denne relativt 

nye retningen i verdenshistorien har 
mange årsaker, men vi kommer ikke 
unna at mye av elendigheten kan føres 
tilbake til president Bushs avgjørelse om 
å invadere Irak i 2003. I snart syv år og 
i minst to år til vil denne lånfinansierte 
krigen være en enorm kostnad på USAs 
nasjonalregnskap og det amerikanske 
folk. Gitt at vi tilskriver Bush-regjeringen 
rasjonalitet, må vi bare anta at de 
overvurderte nytten og undervurderte 
kostnadene. Hvordan så mange 
oppegående mennesker kunne bomme så 
grovt er merkelig, spesielt når flertallet av 

deres tilgjengelige rapporter hevdet at det 
ikke eksisterte masseødeleggelsesvåpen 
i Irak, og at Saddam Husseins sekulære 
tyranni ikke hadde noe med Al-Qaida å 
gjøre. Det er vanskelig å se det politisk 
eller økonomisk rasjonelle i invasjonen 
før de invaderte Irak, og det er klin 
umulig å se det rasjonelle i det i ettertid.

I forkant av invasjonen sa offisielle 
beregninger at totale kostnader for 
militærbudsjettet ville bli på 50 mrd USD. 
Til dags dato (14.02.2010) har krigen 
kostet det amerikanske militærbudsjettet 

I løpet av det siste tiåret er USAs politiske og økonomiske posisjon i verden blitt relativt svekket. Det er mange 
årsaker til det, og et av de mest påfallende bidragene er det kostnadssluket Irak-krigen viste seg å være.

Irak: Tiårets store kostnadssluk
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direkte 707 mrd USD1. Dette inkluderer 
for eksempel ikke framtidige kostnader til 
pensjoner og rehabilitering for veteranene 
av krigen.

Et konservativt anslag gjort av Stiglitz 
& Bilmes i 2007 kommer fram til at 
den amerikanske økonomien i 2017 vil 
være over 5000 mrd USD fattigere enn 
den ville vært uten Irak-krigen. Denne 
beregningen går blant annet ut ifra:

• “Value of statistical life” for en 
amerikansk soldat drept i Irak på 7,2 mill 
USD (minus en halv mill USD utbetalt 
fra militæret til de etterlatte familiene)
• Alle alvorlige skader påført i Irak; 
både fiendtlige og ikke-fiendtlige, alle 
medisinske evakueringer og en tredel av 
alle soldater med post-traumatisk stress 
syndrom.
• At Irak-krigen har medført en 
permanent økning i oljeprisen på 10 USD 
pr fat.

Mange flere kostnader nevnes, både 
kvantifiserbare og ikke-kvantifiserbare. 
Boka deres The Three Trillion Dollar War 
gir en god oversikt. I resten av artikkelen 
vil jeg diskutere noen av de kostnadene 
som er vanskelig å kvantifisere, men som 
sannsynligvis er digre, i hvert fall i lys 
av USA som en svekket økonomisk og 
politisk stormakt.

Moralsk kapital og alternativkostnader
En kostnad er et spørsmål om lederskap 
og provokasjon. USAs rolle som pådriver 
for demokrati og menneskerettigheter 

er blitt sterkt svekket. Landet har 
redusert sin moralske kapital gjennom 
avsløringene av fangebehandlinga på 
Guantanamo og i Abu Ghraib fengselet. 
Samtidig var ikke akkurat invasjonen i 
seg selv i tråd med folkeretten. Nedsatt 
moralsk kapital betyr færre venner, men 
det har også en ekstern virkning, nemlig 
at det provoserer fram flere fiender. Det 
er lett for fundamentalistiske amerika-
hatere å rekruttere nye medlemmer i 
Irak. En vanlig iraker har få incentiver 
til å følge USA, for det han ser er at de 
forårsaker ødeleggelse, genererer ingen 
arbeidsplasser og man risikerer å bli 
fengslet uten dom, enten man er skyldig 
eller ikke.

En annen kostnad er et spørsmål om 
dårlig ressursallokering. Alle menneskene 
brukt og mistet i forbindelse med Irak-
krigen (flere millioner årsverk) kunne 
vært brukt i mer produktiv virksomhet. 
Hvis tilfellet er at det ikke har vært noen 
gevinster for USA fra denne krigen, er 
det fristende å si at de har brukt store 
kostnader på å skaffe seg nye kostnader; 
de har lagd et ikke-etterspurt krater for 
å så fylle det opp igjen. Og krateret fylles 
ikke opp igjen på kostnadseffektivt vis.

Privatisert krig
Et økonomisk interessant aspekt med 
denne krigen har vært det sterke 
fokuset på outsourcing. Både kriging, 
sikkerhetstjenester og gjenoppbygging 
gjøres i stor grad av private aktører, 
som Haliburton, Blackwater etc. I 2008 
var det 150000 private soldater i Irak 

betalt av USA, like mange som offentlige 
amerikanske soldater. Argumentet for 
dette var at de skulle gjøre jobben mer 
kostnadseffektivt enn offentlige aktører. 
Offentlig sektor og spesielt militæret 
er kjent for ineffektivitet, men er det 
rimelig å anta at private aktører kan være 
så mye som seks ganger mer effektive? 
En sikkerhetsvakt for Blackwater eller 
Dyncorp kunne i 2007 tjene opptil 1222 
USD om dagen, mens en sersjant i den 
amerikanske hæren kun tjente opptil 190 
USD.

Et perverst eksempel fra 
gjenoppbyggingen var da et internasjonalt 
privat entreprenørfirma tok oppdraget 
med å male 20 irakiske politistasjoner for 
25 mill USD, mens lokale irakiske firmaer 
ville gjort samme jobb for 5 mill USD 
(Bilmes 2004). Arbeidsledigheten i Irak 
er på over 50 prosent, allikevel  unnlater 
USA å gripe sjansen til å spare penger og 
samtidig hjelpe den irakiske økonomien 
på beina. Igjen et tilfelle av å kaste bort 
moralsk kapital.

Krigen har ført til en crowding out av 
ressurser til gode formål. Kostnadene 
gått utover gode investeringer i offentlig 
sektor (godt hjulpet av Bushs skattekutt 
til den rike delen av befolkningen). Men 
siden krigen har vært gjeldsfinansiert, har 
det også vært en crowding out av private 
investeringer i USA. Dersom pengene 
hadde gått til enten offentlige eller private 
investeringer i USA, ville de på kort 
sikt stimulert økonomien sammen med 
en multiplikatoreffekt, samtidig som 

Under: Noen årsaker til moralsk kapitalflukt.
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Referanser:
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Joakim Hammerlin: Terrorindustrien (2009)
Linda Bilmes: Civil Service Has Morphed Into U.S. Inc. (Los Angeles times, 18.07.2004)
Øystein Noreng: USAs hegemoni under press; finanskrise og oljemarked (Samfunnsøkonomen nr. 8, 2009)

investeringer gir avkastning, som ville 
gjort USA rikere også på lang sikt.

Oppmerksomhet og makt
Ikke bare har krigen ført til en dårlig 
allokering av ressurser, det har også gitt 
en dårlig allokering av oppmerksomhet. 
Mens USA har vært til knes i krigføring 
i Afghanistan og Irak, har Nord-Korea 
skaffet seg atomvåpen og Iran styrker 
sitt program. Irak-krigen har avledet 
oppmerksomhet fra disse. Det ligger 
en ironi i akkurat det. USA angrep 
og knuste en røverstat som viste seg 
å ikke ha masseødeleggelsesvåpen, 
noe som gjorde det litt lettere for 
andre røverstater å skaffe seg nettopp 
masseødeleggelsesvåpen. Dersom disse 
røverstatene skulle skape problemer, 
vil USA slite med at mesteparten av 
militærressursene er bundet opp i Irak og 
Afghanistan. De oppbundede ressursene 
gjør at USA sliter med kriseberedskapen 
på hjemmebane. Da orkanen Katrina 
traff New Orleans i 2005, var det 7000 
soldater fra National Guard i Mississippi 
og Lousiana som var utplassert i Irak uten 

å bli erstattet. Det var mangel på brann-, 
politi-, og helsepersonell. Katastrofen 
kom, men USA satt uforsikret.

Krigen har også avledet ressurser og 
oppmerksomhet fra de strukturelle 
problemene USA sliter med, som 
utdanningssystemet, helsesystemet, 
infrastruktur, avhengigheten til fossilt 
brennstoff, Medicare, Medicaid m.m. 
Dette vil straffe seg gjennom de neste ti, 
tjue, tretti årene.

Kostnadene til Irak-krigen og de 
forbigåtte gevinstene USA sannsynligvis 
ville hatt dersom det ikke var en krig, 
er enorme. Dette gjør at vi ser på et 
fattigere, svakere og mindre økonomisk 
bærekraftig USA, sammenlignet med 
det bildet man hadde av USA for ti 
år siden. Landet er fortsatt steinrikt 
og mektig, men det har fått betydelig 
mindre slagkraft som verdenspoliti, 
det er ikke lenger er lokomotivet i 
verdensøkonomien og dollarens rolle 
som “verdensvaluta” svekkes. Fram til 
nå har dollarens internasjonale rolle 

gjort det lett for USA å ta opp stor 
utenlandsgjeld. Dollarens posisjon har 
gitt USA økonomisk frihet. Dollaren er 
et kjempeviktig redskap for å utøve makt 
internasjonalt, men redskapet blir sløvet 
ved misbruk og overforbruk. Dollarens 
posisjon bygges på tillit, ikke på makt.

Det er uvisst hvilken vei verdens 
maktforhold vil ta det neste tiåret. 
Få tror at USA vil bli så sterke at de 
igjen kan sitte i førersetet alene. Irak-
krigen er selvfølgelig ikke den eneste 
grunnen til svekkingen av USA, men 
det er en kjempebyrde som landet 
etter alt å dømme ikke har og aldri vil 
tjene på. USA har påført seg selv en 
stor ugjenkallelig kostnad, som flere 
generasjoner amerikanere må betale for 
i framtida. Hver dag tilbrakt i Irak gjør 
USA fattigere og svakere. Det spennende 
og skremmende med de neste ti årene 
er hvor mye svakere USA kommer til å 
være, hvor mye av verdens førersete de 
må gi fra seg, og hva det vil si for verdens 
politiske og økonomiske stabilitet.

Over: Uønsket allokering av oppmerksomhet.
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Vil Kina overta som lokomotivet i verdensøkonomien? Vil afrikanerne på ny bli okkupert av griske rikfolk fra 
mer utviklede økonomier? Observator har sett på hva det nye tiåret vil bringe.

Hva vil være utviklingstrekkene som definerer det nye tiåret? Foruten bevegelsen mot en internasjonal klimaavtale har redaksjonen 
sett på to trekk som vi mener kan bli viktige; en fortsatt økonomisk maktforskyving østover og en moderne kolonialisering av 
Afrika. 

Det nye tiåret

Tekst av: Morten Haabeth Grindaker
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Første februar leverer president 
Obama et svært viktig budsjettforslag 
for Kongressen. På den ene siden 
taler den høye arbeidsledigheten for 
et ekspansivt budsjett. På den andre 
siden har amerikansk statsgjeld ikke 
vært større siden andre verdenskrig 
og bør nødig økes. Arven etter Bush 
har gitt den sittende presidenten et 
svært vanskelig utgangspunkt. Den 
astronomiske gjelden på nærmere 9200 
milliarder kroner, hovedsakelig skapt av 
sjenerøse skattelettelser og krigsutgifter, 
må nedbetales før amerikansk økonomi 
virkelig kan friskmeldes. 
 
Budsjettet Obama legger frem er 
stramt, men ikke i nærheten av å være 

stramt nok, skal vi tro en artikkel i 
The Economist. Her hevdes det at det 
amerikanske budsjettet er et veikart 
mot finanspolitisk katastrofe. I det 
kommende tiåret vil nemlig gjelden 
aldri komme under 3,6 prosent av BNP 
og etter 2018 vil den begynne å øke 
igjen. Obamas kuttforslag er for svakt og 
gjeldskommisjonen han foreslår mangler 
gjennomslagskraft på grunn av politisk 
splittelse. 

For å redusere gjelden må presidenten 
enten heve skattene, eller så må 
det kuttes i offentlige program som 
Medicare, Medicaid og Social Security. 
Skattelettelsen gitt til de aller rikeste 
vil reverseres fra neste år, men Obama 

har lovet at resten av befolkningen ikke 
skal få økte skatter. Han blir derfor 
nødt til å kutte på utgiftssiden. En 
helsereform vedtatt slik det var tenkt i 
utgangspunktet kunne bidratt til å senke 
utgiftene, men etter harde forhandlinger 
med Kongressen er reformforslaget så 
utvannet at det kan tenkes at det vil gjøre 
den finanspolitiske situasjonen verre. 
Hvordan Obama skal klare å gjenreise 
den amerikanske økonomien forblir 
derfor et mysterium.

Vestlige verdier for fall
Etter finanskrisen har Kina vist en 
stadig større politisk bevissthet. Kina 
kom utvilsomt bedre ut av krisen enn 
mange vestlige land gjorde. Den sterke 

Mens amerikanerne sitter fast i en hengemyr av gjeld, reiser et politisk bevisst Kina seg i øst. Vil det nye tiåret 
se fødselen av en ny supermakt?

Tekst av: Morten Haabeth Grindaker

Solen stiger i øst
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økonomiske posisjonen har gitt større 
ambisjoner om politisk innflytelse, noe 
som har vist seg ved flere anledninger. 
I København tok Kina lite hensyn til 
hva både europeiske og amerikanske 
forhandlingsledere måtte mene, 
og nå virker det som de vil hindre 
en stormaktskonsensus mot Irans 
atomprogram.
Siden åpningen av økonomien på slutten 
av 1970-tallet har Kina strevet for å ta 
igjen Vesten. Men etter den vestlige 
økonomiske nedgangen tyder mye på at 
Kina nå ønsker å stake ut sin egen kurs.  
De demokratiske vestlige landene virker 
handlingslammet, samtidig som det 
autoritære Kina aldri har stått sterkere.  

Gjensidig avhengighet
Skjebnen til de to landene er imidlertid 
tett sammenvevd. Over 10 prosent av 
kinesisk eksport går til USA, og det 
kinesiske markedet er det tredje største 
for amerikansk eksportindustri. På grunn 
av store handelsoverskudd har Kina bygd 
opp betydelig valutareserver. Samtidig 
mottar Kina hvert år store mengder 
kapital hvert år fra utenlandske investorer. 
Begge disse faktorene taler for en sterk 
kinesisk valuta. Men siden kinesiske 
myndigheter ikke har ønsket å svekke 
eksportindustrien, har de holdt valutaen 
kunstig lav over lengre tid. 

Kina har i tillegg kjøpt opp store mengder 
amerikanske statsobligasjoner og 
betaler slik for den enorme statsgjelden 
USA har pådratt seg de siste årene. 
Amerikanske myndigheter er derfor 
avhengige av at kineserne fortsetter å 
kjøpe statsobligasjoner, slik at verdien av 
obligasjonene ikke faller for mye i verdi. 

Statsminister Wen Jiaobao kan derfor ikke 
selge unna dollar uten at sparepengene 
deres faller kraftig i verdi. Det er i Kinas 
interesse at dollaren er sterk, samtidig 
som det er et press for å spre reservene på 
flere valutaer slik at et fall i dollarkursen 
ikke har så store konsekvenser. Lave 
utsikter til økonomisk vekst for USA er 
derfor uheldig for Kina, fordi lav vekst på 
sikt vil svekke dollaren i forhold til annen 
valuta. 

Finanskrisen har imidlertid bidratt til å 
minske Kinas handelsoverskudd ovenfor 
USA. Hvorvidt denne reduksjonen 
fortsetter avhenger av internasjonale 

etterspørselsbehov. Ubalansen vil 
bare reduseres hvis eksportnasjoner 
som Kina, Tyskland og Japan kan 
øke den innenlandske etterspørselen 
samtidig som USA klarer å kutte 
budsjettunderskudd og spare mer.  Hvis 
tyske og kinesiske konsumenter sparer 
mindre vil de kjøpe flere innenlands 
produserte varer. Dette vil gi mindre 
eksportoverskudd og motvirke den 
enorme kapitalakkumulasjonen land 
som Kina opplever. En appresiering av 
den kinesiske valutaen i forhold til dollar 
kunne vært et svært effektivt virkemiddel 
for å hindre at Kinas handelsoverskudd 
mot USA blir alt for stort.  

Stormaktsambisjoner?
Kina har gitt klart utrykk for at de ønsker 
seg en multipolar verden hvor amerikansk 
innflytelse er mindre. Det er også liten 
tvil om at selvtilliten til det gamle riket 
igjen er kraftig styrket. Om Kina er klare 
til å albue seg vei fremover på bekostning 
av USA er allikevel mer usikkert. Mye 
avhenger av vestens holdning ovenfor 
Kina. Ved å forsøke å stagge kinesiske 
ambisjoner vil man risikere å utløse større 
aggresjon. En løsning ville kanskje vært 
å vri kinesiske ambisjoner mot et større 
globalt ansvar. Både Kina og USA har 
tross alt mye å vinne på samarbeid, og 
mye å tape på økt konflikt. 

Under: Kinas president Hu Jintao og USAs president Barack Obama.
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I 2008 nådde prisene på matvarer en 
topp som var utenkelig bare få år i 
forveien.  Prisøkningen førte til at 115 
millioner mennesker ble drevet ut i sult 
og 30 land opplevde voldelige opptøyer 
på grunn av knappheten. Situasjonen 
ble ytterligere forverret da en rekke 
land stoppet all eksport som reaksjon 
på matvarekrisen. En rekke land som 
blant annet Saudi-Arabia og Sør-Korea 
fikk behov for å gjennomføre tiltak som 
skulle øke matsikkerheten. Løsningen 
ble å øke tilgangen til mat ved å kjøpe 
land i en rekke afrikanske stater. Joachim 
von Braun, generaldirektør i Food 

Policy Research Institute har uttalt at det 
globale kappløpet om jorden egentlig er 
et uttrykk for fallende tillit til verdens 
matmarkeder.

Global matmangel 
Hvert år får verden om lag 76 millioner 
flere munner å mette. Samtidig fører 
velstandsøkningen i blant annet 
India og Kina til at stadig flere spiser 
kjøtt- og melkeprodukter, som legger 
beslag på mye større jordbruksareal 
enn ris og grønnsaker. I tillegg har 
utviklingen i klimaet store konsekvenser 
for matproduksjonen. Jorderosjon, 

ørkenspredning og tiltakende 
vannmangel gjør det stadig vanskeligere 
å drive jordbruk flere steder. Samtidig 
gir orkaner, tørke og flommer mindre 
forutsigbare avlinger. 

På grunn av tiltagende 
etterspørselsøkning kombinert med et 
mindre forutsigbart tilbud, har en rekke 
private entreprenører begynte å investere 
i jordbruksproduksjon. Men fordi det 
største potensialet ofte ligger i svært 
fattige land, er investeringene ofte politisk 
risikable. Dette har ført til at kjøperland 
spiller en rolle som både tilrettelegger, 

Stadig flere stater kjøper jordbruksland i Afrika for å sikre tilgang til mat. Ser vi bare en ny form for 
kolonialisme, eller kan investeringene hjelpe afrikanske land ut av fattigdom? 

Globalt kappløp om matjord: 
Kolonialisme eller utviklingshjelp?

Tekst av: Morten Haabeth Grindaker
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støttespiller og mellomledd. 

Fordi den globale matmangelen bare vil 
øke i tiden fremover, er dette en tendens 
som vi sannsynligvis ikke har sett mer 
enn begynnelsen av. Spørsmålet blir 
derfor om utviklingen er til afrikanske 
staters fordel, eller om de igjen blir 
utnyttet av mer velstående land og deres 
interesser. 

Kolonialisme eller U-hjelp?
Enkelte handelsavtaler kan virke svært 
paradoksale. Sudan planlegger å selge 
unna en femtedel av jorden til arabiske 
oppkjøpere og la de eksportere 70 
prosent av avlingene samtidig som landet 
er verdens største mottager av nødhjelp i 
form av mat. Etiopia har gitt utenlandske 
investorer skattefritak for å dyrke hvete, 
mais og bygg og eksportere all maten 
hjem samtidig som ni millioner av 
landets innbyggere mottar nødhjelp på 
grunn av tørke.  Uten å øke tilbudet av 
mat, vil situasjonen bli verre også for de 
afrikanske statene. I tillegg håper statene 

på at utbygging av infrastruktur og økt 
teknologisk kunnskap hos befolkningen 
skal bli kime til økonomisk vekst. De 
afrikanske statene hevder at jorden de 
selger til utenlandske investorer uansett 
står ubrukt og at det derfor er en vinn–
vinn situasjon for lokalbefolkning og 
investorer.

Bistandsorganisasjonene har lenge pekt 
på svake internasjonale investeringer 
som en årsak til mange afrikanske 
lands fattigdom. Dermed kan en 
storskalainvestering i landbruk altså være 
det som skal til for å hjelpe afrikanere ut 
av fattigdom.

Utfordringer
Utviklingen har imidlertid blitt 
kritisert av en rekke økonomer. Både 
de ellers så markedsvennlige Financial 
Times og The Economist har advart 
mot utviklingen hvis den ikke støttes 
av regulering fra internasjonale 
organisasjoner. Landområdene som 
myndighetene hevder er ledig, er ofte 

dyrket av lokale småbønder som ikke 
har formell eiendomsrett til jorden og 
som i mange tilfeller blir presset ut av 
utenlandske investorer. Samtidig vil 
investeringene hjelpe lite hvis det ikke 
blir stilt krav om bærekraftig produksjon, 
samt investeringer som kommer 
jordbrukslandet til gode. Enkelte steder 
blir det bygget skoler og sykehus, mens 
det andre steder er fullstendig fravær av 
slike initiativ.

FN har begynt prosessen med å lage 
et regelverk som skal regulere disse 
investeringene. Frykten er imidlertid at 
for strenge reguleringer skal stoppe et 
initiativ som i utgangspunktet kan være 
positivt. Mye av jorden som er kjøpt opp 
av utenlandske investorer har ikke vært 
etterfulgt med avtaler om tilbakeføring av 
land til de afrikanske statene. Situasjonen 
kan derfor kanskje først og fremst 
betegnes som kolonialisme hvor de 
eventuelle positive vekststimulansene må 
vise seg før utviklingen også kan sies å 
være i Afrikas favør.  
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Vi er allereie inne i Kyoto-protokollens 
første forpliktingsperiode, som strekk 
seg frå 2008 til 2012. I tillegg pågår det 
internasjonale klimaforhandlingar der 
forpliktingar frå 2013 og utover skal 
kvantifiserast og tidfestast. Det er stort 
sannsyn for at resultatet blir enten ein 
ny forpliktingsperiode under Kyoto-
protokollen eller at delar av protokollens 
fleksible mekanismar vert flytta over i ein 
ny protokoll, og at Kyoto-protokollen i seg 
sjølv og dens etterlevingsmekanismar slik 
sett fasast ut. Forhandlingsmandatet for 
vidareføring av protokollen er forlenga til 

toppmøtet i Mexico, mot slutten av året.

I forbindelse med forhandlingane går 
det også føre seg diskusjonar knytt til 
reformering av dei fleksible mekanismane. 
I tillegg går det føre seg forhandlingar 
om andre mekanismar som kan sjåast i 
samanheng med kvotehandelssystemet. 
Dette kan vere mekanismar som kan 
demme opp for negative verknadar 
av systemet eller sikre dei positive 
ringverknadane ein i utgangspunktet 
skisserte systema ville føre med seg. Dette 
viser kvifor dei fleksible mekanismane i 

høg grad er aktuelle i dag, og viktigheita 
av å sjå dei i samanheng med andre 
eksisterande eller framtidige mekanismar 
for klimatiltak.

Bakteppet for handel med karbonkvotar 
og -kredittar er at ei slik framferd 
vil gjere utsleppsreduserande tiltak 
meir kostnadseffektive. Med eit slikt 
rammeverk er det potensielt sett
mulig å redusere utsleppa av klimagassar 
i større grad enn om ein ikkje hadde 
muligheit for handel. Desse systema 
kan like fullt vere problematiske 

Utan ordentlege godkjenningsordningar for CDM-prosjekt kan rike land kjøpe seg fri frå klimaforpliktingane. 
Korleis må Kyoto-protokollen forbetrast for at handel med karbonkredittar skal gje reelle utslippskutt?

Tekst av: Frikk Nesje

Den grøne utviklingsmekanismens utfordingar
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dersom dei i praksis ikkje fører med 
seg reelle utsleppsreduksjonar eller 
- kompenseringar eller at det auka 
omfanget av desse fører til ikkje er i tråd 
med prinsippet om bærekraftig utvikling.

Kyoto-protokollen definerar tre ulike 
fleksible mekanismar for å oppfylle 
klimaforpliktingar:
• Felles gjennomføring (JI), definert i 
protokollens artikkel 6.
• Den grøne utviklingsmekanismen 
(CDM), definert i protokollens artikkel 
12.
• Internasjonal utsleppshandel (IET), 
definert i protokollens artikkel 17.

Felles gjennomføring mellom rike land 
med forpliktingar omfattar at eit land kan 
investere i eit anna land der kostnadane 
knytt til utsleppsreduserande tiltak er 
lågare. Investorlandet kan bli kreditert for 
heile eller delar av utsleppsreduksjonen.

Den grøne utviklingsmekanismen 
omfattar i likskap med felles 
gjennomføring at eit land investerar 
i eit anna. Forskjellen her er at eit 
land med forpliktingar investerar i 
utsleppskompenserande tiltak i eit land 
utan forpliktingar. Investorlandet kan 
få godskriven utsleppsreduksjonen 
prosjektet medfører i form av kredittar.

Internasjonal handel med 
klimagassutslepp slår fast at land med 
forpliktingar kan delta i ein marknad for 
kvotehandel, med det formål å oppfylle 
dei samla forpliktingane i protokollen. 
Det vil seie at ein opprettar ei øvre grense 
for klimagassutslepp i ein region, og at 
partar kan kjøpe og selje omsettelege 
kvotar mellom seg. I denne marknaden 
kan ein også omsetje kredittar tilført 
gjennom JI og CDM.

Nokre sentrale problem med CDM
Slik definert i Kyoto-protokollens artikkel 
12, har den grøne utviklingsmekanismen 
to hovudmålsetjingar. Mekanismen 

skal bidra til bærekraftig utvikling i 
prosjektlandet i Sør, samstundes som den 
skal vere eit supplement for rike land til å 
nå sine utsleppsforpliktingar. 

Ein av dei mest sentrale kritikkane retta 
mot CDM er retta mot mekanismens 
institusjonelle rammeverk. Prosjektlanda 
har ikkje utsleppsforpliktingar (i alle fall 
slik det internasjonale rammeverket er 
definert i dag), og av den grunn ikkje 
eit definert utsleppstak for klimagassar. 
Dette stiller store krav til verifisering 
av prosjekta, der ein må bevise at 
utsleppskutta desse fører med seg 
verkleg er addisjonelle. Grunnen til 
at dette er viktig er at CDM fungerar 
som ei kompensasjonsordning for 
utsleppsreduksjonar som ikkje vert 
gjort av rike land med forpliktingar, 
slik definert tidlegare. I tillegg er også 
systemet for sikring av bærekraftig 
utvikling problematisert.

Eit anna problem som melder seg er at 
fleire utviklingsland sjølv reint vitskapleg 
sett frå 2013 med stort sannsyn vil måtte 
ta på seg ein type utsleppsbremsande 
forpliktingar. At det er dei mest 
kostnadseffektive tiltaka som vert gjort 

først, kan føre til at utviklingsland sjølv
må ta kostnaden ved å redusere potensielt 
sett dyrare utslepp.
Eit tredje element er problematikken 
knytt til om den grøne 
utviklingsmekanismen bidreg til 
teknologiutvikling og overføring av 
teknologi frå Nord til Sør. Dette er ein av 
diskusjonane som har vore mest framme 
i lyset når det kjem til reformering av 
mekanismen.

Eit siste og meir omfattande moment 
går at mange hevdar at auka velferd i seg 
sjølv faktisk ikkje fører til berekraftigheit. 
Dei tre problema som er løfta fram 
over går inn på prosjekta som eining, 
men det er også viktig å sjå på om 
økonomiske ringverknadane av slike store 
investeringane i utviklingsland faktisk er 
berekraftige. 

Fører auka velferd i seg sjølv til 
berekraftigheit?
Det er altså viktig å studere menneskeleg 
handling for å kunne gje eit svar på 
spørsmålet. Eit svar på dette problemet 
har vore den miljømessige Kuznetskurva. 
Denne kurva viser intuitivt at miljøskadar 
aukar med inntekta inntil ein når eit 

Berekraftig utvikling:
Målet for utvikling er å tilfredsstille menneskets grunnbehov og sørge for at alle menneske kjem opp på eit visst velferdsnivå, 
samstundes som det globalt sett skal vere meir rettvise levestandardar mellom folk. Dette skal oppnåast med stor forsiktigheit 
knytt til øydelegging av biologisk mangfald og naturens muligheit til gjenoppretting, på lokalt og globalt plan, og utan å 
undergrave komande generasjonars muligheit til å oppnå same levestandard som oss og likt eller betre nivå for internasjonal 
fordeling.

Vil ein i framtida kome fram til ei rettvis klimaavtale?
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visst nivå for velferd, deretter synk 
miljøskadane marginalt. Denne kurva 
er godt empirisk bekrefta når det kjem 
til lokale miljøproblem. David N. Weil 
forklarar dette ved at dess rikare ein vert, 
dess større verdi knyt ein til miljøet som 
gode. Den negative effekten på miljøet 
aukar med forureininga, og ein får då 
incentiv til å redusere skadane.

Det er imidlertid klare bevis for at denne 
kurven ikkje er overførbar til global 
oppvarming. Dette kan forklarast ved 
at det globale klimasystemet i større 
grad enn lokalmiljø er sett på som eit 
offentleg gode, og at det då i mindre 
grad lønner seg å ta vare på det for 
enkeltaktørar. Dette kan underbyggast 
ved at inntektselastisiteten for energi 
er høg samstundes som at mangelen 
på substitutt for fossil energi gjer at 
etterspørselselastisiteten for denne er 
nær null for mange hushald. Dette vil 
seie at etterspørselen etter energi aukar 
i større grad enn inntekta, og at nesten 
heile denne etterspørselen rettar seg 
mot fossil energi. Etterspørselen er i 
liten grad avhengig av variasjonar i pris. 
Det same gjeld for transportnæringa, 

medan industrisektoren i noko grad 
har muligheiter for substitusjon mot 
andre energikjelder. Sjølv om årsak-
verknadforholdet enno kan diskuterast, 
ser vi ein eintydig klar samanheng 
mellom utslepp og inntekt mellom land.

Spørsmålet er då om auka velferd 
nødvendigvis treng å føre til eit mindre 
berekraftig globalt samfunn. Med 
bakgrunn i tidlegare avklaringar vel 
eg å gå vidare inn på teorien ladder of 
sustainable development og identiteten 
IPAT.  
 
Baker presenterer modellen ladder 
of sutainable development. Her er det 
forsøkt å rangere ulike syn på bærekraftig 
utvikling i forhold til i kva grad aktuelle 
teoriar set menneske eller miljø i sentrum. 
Sjølv om modellramma er kritisert for 
ikkje å vere konsistent, får den fram 
ein sentral kritikk mot Brundtland-
rapportens definering av berekraftig 
utvikling. Mykje kritikk er retta mot 
fundamentet i Bruntlands, der ein løftar 
fram at økonomisk vekst faktisk ikkje er 
foreinleg med ei breiare tilnærming til 
miljøproblema. Lele dreg fram at det kan 

vere vanskeleg å finne ein klar samanheng 
mellom fattigdom og miljødegradering, 
slik ein legg til grunn i Our Common 
Future.

Langhelle viser til at Brundtland har 
gjort eit forsøk på å foreine desse to 
omgrepa, men utan i stor nok grad å 
vise kva ein vurderar omgrepet i lys 
av. Ein legg seg her på ei linje som i 
liten grad opnar for at vekst, eller bruk 
av fleksible mekanismar, er foreinleg 
med målet bak berekraftig utvikling. 
Ei motvekt mot denne diskursen kjem 
fram ved bruk av samfunnsøkonomiske 
modellar. Ein av desse er IPAT-identiten 
som vert brukt i ei makro-tilnærming 
til miljøproblematikken. Eg vel å ta 
utgangspunkt i ein enkel identitet, slik 
den er presentert av Angelsen; I = P ∙ I/Y 
∙ Y/P.

Miljøeffekten (I) er eit produkt av 
befolkningsstorleik (P); teknologi, her 
utslepp per eining av BNP (I/Y); og 
velstand, definert som BNP per innbyggar 
(Y/P). Her vert då velstand ein funksjon 
av teknologi og befolkning. Ein kan 
såleis argumentere for økonomisk vekst 



17

Observator |2010|-01 TEMA: NYTT TIÅR

ved å endre vekstens innhald. Altså 
kan ein auke velstanden ved å forbetre 
teknologien, som fører til ein nedgang i 
(I/Y). Endringa må her vere såpass stor 
at den fører til at ein endrar I til eit lågare 
nivå, eller at ein i alle fall ikkje aukar 
verdien av I. Dette stiller igjen store krav 
til teknologiframgang, noko det kan 
hevdast CDM ikkje bidreg tilstrekkeleg til.

Vekting av argumenta
Fleire studiar av CDM-prosjekt 
viser at det eksisterar trade-
offs mellom mekansimens to 
hovudmålsetjingar; kostnadseffektivitet 
og bærekraftig utvikling. Det viser 
seg at kostnadseffektivitet ved 
utsleppskompenserande tiltak vert 
vekta høgast. Lohmann viser til 
statistikken og viser at størstedelen 
av prosjekta i marknaden enten ikkje 
bidreg til reduserte utslepp eller faktisk 
medverkar til auka utvinning av fossilt 
brennstoff. CDM er i liten grad investert i 
fornybar energi. Sjølv om ”end of pipe-
teknologiar” kan redusere utsleppa, 
fører dei ikkje med seg dei økonomiske 
ringverknadane ein kan forvente av 
mekanismen. Såleis er det klart at 

samspelet mellom organa underlagt 
mekanismen, som til dømes institusjonar 
i vertslandet og mekanismens styre, 
ikkje er tilfredsstillande, og at tiltak 
må gjerast for å auke incentiv og sikre 
investeringar som bidreg til både 
kostnadseffektivitet og berekraftig 
utvikling. Eg vil med utgangspunkt i 
argumenta tidlegare likevel ikkje ta til 
orde for at ein skal detaljstyre nasjonale- 
eller tredjepartsverifiserarar av prosjekta.

Når det kjem til om CDM bør 
vidareførast når utviklingslanda sjølv 
forpliktar seg til utsleppsreduserande 
tiltak er saka, som vist over, noko meir 
samansett. Sjølv om mekanismen har 
store forbetringspotensiale, meinar eg at 
vi av strategiske grunnar ikkje bør leggje 
ideen død. 

Barrett viser gjennom sine spelteoretiske 
analysar, mellom anna ved bruk av 
tilnærminga chicken game, at Kyoto-
protokollen ikkje i tilstrekkeleg grad 
sikrar deltaking. For å få EU til å ta 
forpliktingane sine, ser eg det då som ei 
av få muligheiter å sikre CDMs eksistens. 
Ein bør heller då setje fokus på korleis ein 

kan betre mekanismen, til dømes korleis 
ein kan nytte denne til å sikre bærekraftig 
utvikling i MUL-land.
Stern definerar tre tidshorisontar når 
det kjem til utvikling og overføring 
av teknologi. Ein går frå spreiing av 
eksisterande lavutsleppsteknologiar 
(som gass og førstegenerasjons 
biodrivstoff), via oppskalering av nære 
kommersielle teknologiar (som CCS og 
visse former for solenergi), og endar i 
perioden for utvikling av banebrytande 
teknologiar. Oversikta over prosjekta 
det i dag er investert viser at det i 
stor grad er investert i eksisterande 
lavutsleppsteknologiar Av den grunn 
må incentiva for utvikling og overføring 
av teknologi aukast. Mekanismen, 
slik den ser ut i dag, gir ingen direkte 
overføring av teknologi til andre næringar 
i vertslandet. Dette er ein prosess som 
vil ta tid. Det kan av denne grunnen 
argumenterast for at mekanismen ikkje 
bidreg til utvikling og overføring av 
teknologi i tilstrekkeleg grad.

I spørsmålet om auka velferd gir 
berekaftigheit får vi ulike svar. Ifølgje 
diskursen som dreiar seg i retning i 
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biosentrisk retning er svaret eit klart nei, 
medan IPAT-identiteten ikkje er eintydig. 
Sidan økonomisk vekst (i IPAT) er ein 
funksjon av teknologi og befolkning, 
må ein auke i velferd kompenserast 
med teknologiutvikling og/eller ein 
befolkingsnedgang. Populasjonen på 
jorda aukar sjølv om betra økonomiske 
og sosiale forhold er med på å dempe 
effekten.

Ein treng uansett store framsteg når 
det gjeld utvikling og overføring av 
teknologi for at dette skal gå opp. Sjølv 
om dette er problematisk, vel eg å ta 
med meg visse element frå begge stadar. 
Ein ser at det kan vere vanskeleg å 
sikre bærekraftig vekst med den store 
teknologiføresetnaden som ligg i IPAT, 
men samstundes lev rundt 1,6 milliardar 
menneske verda over utan tilgang på 
elektrisitet, og mange av verdas fattigaste 
lev i områder der kostnaden ved å utvide 
straumnettet er uoverkomeleg. Dette er 
eit argument som talar for fortsatt vekst.

Kva bør gjerast?
Mykje talar for at CDM ikkje fungerar 
optimalt, og det er også dette som er tema 
under reformeringa av mekanismen. Sjølv 
om mekanismen er offer for kritikk, har 
denne tilnærminga færre negative sider 
enn andre marknadstiltak som til dømes 
innføring av ei internasjonal avgift for 

CO2-ekvivalentar. Ei internasjonal avgift 
vil, også justert for kjøpekraft, ramme 
sektorar og land asymmetrisk. Bedrifter 
vil i stor grad skyve dei nye kostnadane 
over på konsumentar og studier viser at 
fattige brukar ein større del av inntekta 
si på energi-intensive gode. Dette er 
noko som bryt med prinsippet om at 
forureinar betalar. Juridisk sett er det 
også meir fleksibelt å styre tilgangen på 
kvotar i ein marknad enne å internalisere 
den marginale miljøkostnaden gjennom 
ei avgift. Kyoto-tilnærminga krev heller 
ikkje like stor tilgang til informasjon. 
Gratispassasjerproblematikken er også 
mindre med ei tilnærming protokollen 
legg opp til. Pålegging av ei internasjonal 
avgift skapar eit incentiv for kvart land å 
gjere avgifta, sett i samanheng med tiltak 
som ikkje er regulerte internasjonalt, så 
lite effektiv som mulig. 

Kyoto-protokollen er også den mest 
juridisk forpliktande klimaavtalen vi 
har, og bygger på klare prinsipp om 
byrdefordeling og berekraftig utvikling, 
slege fast i FNs klimakonvensjon. Det 
vil av den grunn vere av størst fordel å 
halde seg innanfor systemet, og eg vel av 
den grunn å kome med nokre forslag til 
reformering av mekanismen.
For å sikre at CDM-prosjekta 
er addisjonelle vil eg føreslå å 
profesjonalisere CDMs Executive 

Board. Målet er her å sørge for ei betra 
oppfølging av prosjekta og tredjepartane. 
For i større grad å sikre berekraftigheit i 
prosjekta utan å detaljinstruere vertslanda, 
vil eg løfte fram eit forslag som fekk 
lite merksemd under partskonferansen 
i Marrakesh. For å sikre at prosjektet 
både tek i vare berekraftig utvikling i 
heimlandet og samstundes har langsiktige 
positive verknadar på klimasystemet, har 
enkelte spesielt ein del NGOar teke til 
orde for ei innføring av ein gullstandard 
for prosjekt underlagt mekanismen.

For å sikre ei jamnare fordeling av 
prosjekt mellom land og verdsdelar, 
må Afrikas muligheiter til å ta del i ein 
reformert versjon av CDM aukast. Dette 
må gjerast gjennom kapasitetsbygging 
i verdsdelen og ei betre inkludering av 
representantar i organ underlagt
mekanismen. CDM- investeringar bør 
heller ikkje brukast som forhandlingskort 
av rike land. 

For å fjerne nokre av dei skeive incentiva 
mekanismen i dag fører med seg, 
samt å auke overføring og utvikling av 
fornybar og annan rein teknologi, vil ei 
sektorbasert tilnærming vere å føretrekke 
framfor å berre kunne investere i 
enkeltprosjekt. Det er imidlertid tidlegare 
i teksten peika på at dette tiltaket ikkje i 
stor nok grad skapar incentiv for dette. 
Eg vil av den grunn løfte fram tankar om 
ein støtte-mekanisme for å auke viljen 
til teknologiutvikling- og overføring. 
Ein måte å auke denne viljen på er å gi 
selskap eit alternativ til patentering av 
klimateknologi. Ein må då etablere eit 
system som sikrar at privat sektor får 
incentiv til slik forsking, samstundes 
som ein er avhengig av at kostnadane 
ved kjøp av teknologi er låge for å 
sikre spreiing. Ein liknande tanke har 
vorte diskutert i WHO, der det er blitt 
føreslege oppretting av eit Health Impact 
Fund. Tanken er at selskap her skal 
verte kompensert av fondet i forhold til 
teknologiens klimaeffektar. Auksjonering 
av utsleppskvotar kan sikre stabil 
finansiering av eit slikt fond.

Tiltaka lagt fram over vil i større grad enn 
tidlegare foreine CDM med prinsippet 
om bærekraftig utvikling. Konklusjonen 
er likevel at det vil eksistere ein trade-
off mellom bærekraftig utvikling og 
fattigdomsbekjemping.
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We All Fall Down er en film som 
anskueliggjør hvordan den amerikanske 
drømmen uttrykt i ønsket om å eie sitt 
eget hjem utarter seg til et mareritt ved at 
subprimelån gir opphav til finanskrisen 
som preger verdensøkonomien. 
Dokumentaren begynner fra 1920-årene 
da lokale banker primært tjente som 
långivere i USA. Den strekker seg til 
den nylige handelen med lån i form av 
verdipapirer på Wall Street. Underveis 
forklares begreper som finansalkymi og 
verdipapirisering som gjør det lettere 
å følge med uten at man er innviet i 
esoteriske finansielle instrumenter, 
en status forbeholdt finansguruer og 
eksperter.

Mainstreet i fokus
Selv om filmen er skrevet og produsert 
av Kevin Stocklin som har bakgrunn i 
internasjonal bankindustri er fokuset 
skiftet bort fra industriens rolle i 
finanskrisen. Det var Wall Street som 
innkorporerte pantelån av tvilsom kvalitet 
inn i mer kompliserte aktiva for å låne 
mot disse aktiva. Problemene oppstod da 
misligholdte lån begynte å akkumulere 
raskere enn forventet. Det var Wall Street 
sitt alkymiske grep i blanding av gjeld og 
aktivaskapelse som resulterte i bankkrisen. 
Krisen førte igjen til at den amerikanske 
regjeringen brukte trillioner av dollar for å 
redde Wall Street, men ingen slik støtte ble 
tilbudt Main Street som ble det ultimate 
offeret for det hele innviklede opplegget.

Filmen er i stor grad farget av de 
personlige opplevelsene til menneskene 

som har lidd mest på grunn av selve 
krisen. Vanligvis gir aviser, økonomiske 
artikler og fagbøker en ganske upersonlig 
og fjern beskrivelse av begivenhetene 
som har ført til krisen− de forteller om 
mekanismer og sammenhenger. Sjelden 
blir man bevisstgjort at krisen først 
og fremst dreier seg om menneskelige 
skjebner, ikke bare om rasjonelle aktører 
som nevnes kjapt blant forutsetningene 
en eller annen modell bygger på. Dette er 
både filmens styrke og svakhet. Styrken 
fordi man får et vanligvis forsømt 
perspektiv på krisen, og svakhet fordi 
det innebærer en slags ensidighet i 
framstillingen.

NINJA-lån akselererer krisen 
Den framhever at DotCom 
kollapsen og 11. September førte til 
etterspørselfremmende lave renter 

og markedets vurdering av eiendom 
som “trygg” investering. We All Fall 
Down trekker fram låneindustrien og 
låntakernes iver etter eiendom som 
hovedkatalysatore til krisen. Så kom 
misbruk av subprimelån. Boliglån ble 
utstedt til kjøpere av boliglånsagenter 
og så videresolgt til andre og blandet 
sammen med en rekke andre lån. Deretter 
ble disse buntene med lån delt opp i 
ulike sikkerhetsnivåer – transjer – og 
solgt videre som verdipapir: De såkalte 
mortgage backed securities (MBS). 
De ble interessante for utenlandske 
investorer som ønsket å investere i 
stigende amerikanske boligpriser. De 
videresolgte lånene ble akseptert av 
kjøperne fordi de hadde pantesikkerhet i 
boligen og fordi boligprisene i USA ikke 
hadde falt på tvers av regioner samtidig. 
Kredittvurderingsbyråer vurderte risikoen 

Hvis noen vil gjøre et dykk i 
historien uten å sitte timesvis 
bøyd over fagbøker og artikler, 
kan man velge et alternativt 
middel til å sette seg inn i 
finanskrisens årsaker og tidlig 
forløp: Dokumentarfilmen. Et godt 
alternativ er We All Fall Down som 
bringer deg bak kulissene til den 
dramatiske krisen. 
Tekst av: Korneliya Kyoseva

We All Fall Down: 
The American Mortgage Crisis1

1 Tusen takk til UBs referent i samfunnsøkonomi Pål Magnus Lykkja for anskaffelsen av filmen som nå er tilgjengelig for alle som ønsker å se den.
2 Ekspertpanelet består av bl.a. Nouriel Roubini NY, Professor of Economics and International Business, Richard Sylla, NYU professor I Finanshistorie, Til Schuerman, Federal Reserve Bank NY
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som lav og anbefalte dem. Agentene ville 
rekruttere flere boligkjøpere fordi de tjente 
på gebyrer ved å generere boliglån. 

Etter hvert ble boliglån utstedt til 
kjøpere utenfor primærgruppen, altså 
søkere som ikke svarte kravene til 
boligfinansieringsgigantene Freddie Mac 
og Fannie Mae. Filmen viser hvordan 
garantistandardene ble forverret fordi 
pantelånmeglerne konkurrerte om de 
samme låntakerne, hvor det ekstreme 
resultatet var NINJA-lån: no income, 
no job or assets. Et av problemene We 
All Fall Down illustrerer er at det ikke 
var mulig å reforhandle betingelsene på 
disse lånene siden de ble solgt videre 
tusenvis av ganger. Filmet over en 
12-måneders periode, fra Rochester, 
NY og Cleveland til Seattle, Los Angeles 
og San Diego åpenbarer filmen den 
tragiske konsekvensen av disse dårlige 
lånene: Forlatte hus som har blitt 
utsatt for vandalisme og som senker 
eiendomsverdien til naboene som ikke 
hadde falt for fristelsen til å låne over evne. 
Akkurat denne fristelsen ligger i bunnen 
for hele utviklingen i følge Richard Sylla, 
en av forskerne i ekspertpanelet2 som gir 
kommentarer flettet inn i filmen:
“It’s not a Wall Street problem, or a 
Washington D.C. problem, it’s really a 
societal problem: People took money out 
of their rising home values to buy other 
things and we all got swept up in that”.

Selvfølgelig kan man diskutere om det 
er Main Street eller Wall Street som har 
skylden og i hvilken grad, noe som filmen 
ikke riktig lykkes i å gjøre. 

Kronologi uten dybdeanalyse
Det finnes et helt kapittel som heter Wall 
Street R.I.P., som rett og slett beskriver 
katastrofen etter at boligprisene begynte 
å stupe i august 2007. Prisene stupte 
grunnet investornervøsitet i forbindelse 
med mistanker om at låntakerne av 
subprimelån ville svikte, og fordi nye 
boligkjøpere ikke kunne fortsette å kjøpe 
boliger når prisene ble skyhøye. Man 
tar kun utgangspunkt i presseutklipp 
som kronologisk konstaterer fallene 
av velrenomerte banker infisert av 
subprimelån. Bear Stearns blir drevet 
til insolvens, men blir reddet av Federal 
Reserve i mars 2008. Freddie Mac og 
Fannie Mae blir nasjonalisert til en 
kostnad på 200 milliarder dollar, AIG til 

85. Dominobrikkene fortsetter å falle, 
hvor det mest dramatiske utfallet gjelder 
Lehman Brothers som erklærer seg 
konkurs den 15. september 2008 etter 
at myndighetene nektet å gjenopplive 
banken. Dette for å unngå spredningen 
av moralsk hasard til øvrige banker. 
Finansmarkedene ble grepet av panikk, 
alle var redd for verdipapirer basert på 
bolig som var umulig å prise og enda 
vanskeligere å selge. Og banker opphørte i 
stor grad å låne penger til hverandre.

På slutten av filmen prøver man å rette 
oppmerksomheten mot de langsiktige 
effektene av krisen: Det ytres frykt om 
amerikanernes skjebne som gjeldsslaver 
avhengige av land som Kina og Russland 
i kjølvannet av de omfattende bailoutene, 
men alle kommentarer gjelder USA.

Man savner en analyse utenfor USAs 
grenser, hvordan krisen har utviklet seg 
internasjonalt og hva man har gjort og 
kan gjøre for å bekjempe den. Et eksempel 
er den IMF-initierte globale fiskale 
stimulansen.

Et rørende innblikk 
Men filmen gir derimot en enestående 
forståelse for utviklingen av hele prosessen 
i USA og en veldig detaljert innsikt i 
verdikjeden: Boliglånsagenter – Wall 
Street – utenlandske investorer. Og alt 
sett fra de berørtes vinkel, noe som gir 
en stor grad av autentisitet. Noen av de 
intervjuede fortalte hvordan de ble tilbudt 
“teaser rates”: renter som var lave i en 
periode – og der resten av rentebetalingen 

ble lagt oppå lånet. Dette for å bli lokket 
til å tre inn i markedet fordi hele det 
pyramideliknende systemet var avhengig 
av at stadig nye kjøpere var villige til 
å betale stadig høyere priser som ble 
lånfinansiert. We All Fall Down kan sees 
som et godt utgangspunkt for forståelsen 
om krisens humane dimensjon. 
Særlig følelsesladde er fortellingene av 
familiemedlemmer som har blitt nødt 
til å forlate husene som de har begynt å 
oppfatte som egne hjem.

Andre innfallsvinkler
 Det finnes andre filmer om krisen som 
delvis råder bot på filmens ensidighet. 
Eksempler på det er American Casino 
(2009), produsert av Leslie og Andrew 
Cockburn, samt Francis Causey’s Heist 
(2009), hvor Wall Street utpekes som 
skurken og får hele skylden for krisen. 
Eller Michael Moore’s Capitalism: A Love 
Story (2009) som har et bredere omfang 
enn finanskrisen og anlegger et komisk 
perspektiv. Men de riktig dyptgående 
dokumentarfilmene dedikert til 
finanskrisen som fanger opp flere aspekter 
samtidig, vil sikkert komme senere. Krisen 
utgjør en kjernebegivenhet i det forrige 
tiåret, og dens ringvirkninger vil prege oss 
i framtiden, noe som vil være gjenstand 
for videre analyser ved hjelp av forskjellige 
sjangre og medier. I tillegg trenger man 
en viss tidsdistanse for å ha en bedre 
oversikt over begivenhetene og deres 
implikasjoner. Det ville være spennende å 
se for eksempel en oppfølger som We All 
Get Up om veien ut av krisen både i USA 
og globalt.
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Playing on the well-known metaphor, 
the title of the book suggests the topic 
of how local, not necessarily noble 
motivations may lead to beneficial overall 
results. It should be noted, though, 
that the beneficial results apply to the 
community in question – the pirates on 
a ship, not society as a whole. And just 
to be clear at the outset: Leeson does 
not glorify his subjects, he emphasizes 
that the pirates are criminals that are 
parasitic on others’ production and that 
they inflict suffering on their victims. 
Nevertheless, the analysis goes, their 
motive of profit produced some desirable 
social outcomes. The book is divided 
into six main chapters, each dealing 
with one specific subject. Chapter 2 
and 3, on democracy and constitutions, 

respectively, are based on an article by the 
author that was published in the Journal 
of Political Economy in 2007, and are the 
best part of the book. 

Chapter 2 starts with an easily 
recognizable election scene, with four 
candidates campaigning before a crowd 
of voters. The scene is not drawn from 
a present-day democracy, however, but 
from a pirate ship from the 18th century, 
with the candidates aspiring to become 
captain. Leeson tells the story about 
how the election of leaders by the whole 
crew was the norm on pirate ships from 
this era. Further, the power of office 
was separated (between the captain 
and the quartermaster), and crews had 
the right to depose their leaders. The 

reason for these arrangements was that 
they increased profits - a pirate society 
needed leaders to plunder other ships 
successfully, but predatory leaders 
destroyed the incentive to stay aboard, 
so the community devised checks and 
balances. 

Leeson fruitfully reads the history of 
pirate democracy up against the writings 
of James Madison (one of the “Founding 
Fathers” of the United States and the 
country’s fourth president). Madison 
wrote about a society’s combined need 
for an authority and restraints on 
such an authority. This challenge was 
supposed to be solved by democracy and 
separation of powers, which is precisely 
what the pirates did almost 100 years 

Surely the bloodthirsty pirates robbing and murdering on the high seas in the 18th century were simply 
impulsive, hell-raising madmen, more akin to animals than men? Not according to Peter T. Leeson, Professor 
for the study of Capitalism at George Mason University, author of a recent book on how these pirates organized 
themselves in socially sophisticated ways.

Text by: Øystein M. Hernæs

Book Review:
The Invisible Hook by Peter T. Leeson

Pirational Choice
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before Madison writings - because it 
increased profits. An important question 
for Leeson’s account to answer is why 
the regular fleet did not have these 
arrangements if they were so beneficial. 
The reason lies primarily in differences in 
the ownership structure of the ships. In 
merchant shipping, there was a serious 
principal-agent problem as the owner 
of the ship was usually land-based. A 
hierarchical organization on the ship 
entitling the captain with large powers 
aligned the owner’s and the crew’s 
incentives (as democracy would not 
be able to), but created opportunities 
for abuse of the crew. In contrast, since 
pirates stole their ship, there was no 
absentee owner with different incentives 
than the crew who could install a captain, 
and a democratically elected captain 
made sense. The criminal origin of the 
enterprise made possible the emergence 
of democracy. 

Chapter 3 deals further with the pirate 
community’s ability to govern itself, 
now through written constitutions. 
Pirates were outlaws, and had to create 
their own private governance. As in 
legitimate societies, some key issues had 
to be dealt with: There had to be clear, 
enforceable rules to prevent conflict 
(how to share booty); behavior with 
negative externalities had to be regulated 
(drinking, smoking); and free-riding 
had to be eliminated (especially acute in 
battle situations). Written constitutions 
that had to be agreed to before joining 
solved all this. Different crews often had 
their own constitution, but there were 
strong similarities among them, such 

as, insurance schemes in the form of 
specified sums to be paid out in the case 
of injuries. The pay scale among pirates 
was surprisingly flat, with the ratio of the 
highest to the lowest pay being only 2:1 
according to two constitutions, a number 
much smaller than on merchant vessels. 
Leeson sees this as profit increasing, since 
a flat pay scale left less room for conflict 
and made sure everyone remained in the 
same situation, with the same motivation 
for continuing or not. 

Chapter 4 treats the pirate flag - the Jolly 
Roger - from a signaling viewpoint. The 
pirates wanted to give ships the message 
that merciless pirates were coming, so 
resistance was not only useless, it would 
even be punished. To get the information 
they wanted, pirates also had an interest 
in having a reputation of being willing to 
torture brutally, a topic treated in chapter 
5. Recruitment is dealt with in chapter 
6, which shows that most pirates were 
volunteers, and tells the story about some 
clever tricks that were employed to fool 
the courts to believe otherwise. In the 
last main chapter, we are told how pirates 
were far before their contemporaries in 
matters of tolerance - blacks could be full 
members, with the same voting rights 
and pay as everyone else. Most blacks in 
the merchant fleet were slaves. 

There could be up to a couple of hundred 
men in a pirate crew, and since they 
stayed together for long stretches of 
time, it seems more than reasonable that 
a well-developed system of governance 
was necessary to make the pirate society 
function. This is an important difference 

from present-day pirates, who are on 
shorter missions and do not constitute 
“floating societies” in the same way. On 
the other hand, modern day-pirates, at 
least the pirate-kidnappers off the coast 
of Somalia, require a certain degree of 
infrastructure onshore to be able to hold 
hostages in reasonable conditions for 
weeks and negotiate ransoms, and in fact 
do not operate from the more war-torn 
areas. There have also been interviews 
with pirates and freed hostages in the 
media suggesting quite strict discipline 
and well-established rules among the 
Somali pirates. 

The book is purely verbal, so no 
sophistication in mathematics is 
required to read it. More importantly, 
however, it is logical and tightly reasoned 
throughout, and pays close attention to 
the empirics. Leeson thus stands in a 
tradition in economics that is somewhat 
on the sideline today, but that perhaps 
will get an upswing with last year’s Nobel 
awards. Leeson’s empirics, though, are 
a lot scarcer than that of Ostrom and 
Williamson, making room for more 
subjectivity and fitting of reality to the 
theory. 

One may feel at times that Leeson 
stretches the explanatory potential of his 
models a bit too far and exaggerates the 
rationality of the pirate arrangements, 
but The Invisible Hook is nevertheless a 
fascinating reading, whether your take 
on it is as application of game theory 
and public choice, empirical political 
philosophy, or simply exciting history. 

Is the author of The Invisible Hook.

He is a professor at the George Mason 
University. 
 
Has a tattoo of a supply and demand 
curve on his right biceps 
 
Has also contributed in writing three 
other books.

Has been a Visiting Fellow Researcher 
at London School of Economics and 
Harvard.

Peter T. Leeson 
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I begynnelsen av forrige tiår kom 
opprettelsen av en handlingsregel som 
politikerne skulle bruke for å sikre at 
også fremtidige generasjoner får nytte 
av oljeformuen vår. Omtrent samtidig 
gikk man i pengepolitikken over til å 
styre renten etter et inflasjonsmål, hvor 
målsetningen var lav og stabil inflasjon.

En del økonomiske kommentatorer 
har i det siste ytret frykt for at man i 
Norge vil få hollandsk syke. Uttrykket 
hollandsk syke ble etablert etter at 
nederlenderne havnet i store problemer 
etter massiv bruk av inntekter fra 
naturgassforekomster funnet på 1960- 
tallet. Landet hadde en stor vekst i 
offentlig sektor på 1970-tallet som 

drev realvalutakursen opp og svekket 
deres konkurranseutsatte sektor. Da 
naturressursene og eksportinntektene 
tok slutt, sto man igjen avindustrialisert. 
Disse svekkelsene på både tilbuds- og 
etterspørselsiden ledet til en kraftig 
økning i arbeidsledigheten. 

I Norge er ikke frykten knyttet til en 
omfattende avindustrialisering, men 
heller som en følge av at oljeinntektene 
fører til at politikerne unnlater å 
foreta nødvendige, men ubehagelige 
reformer. Et godt eksempel på dette er 
sykelønnsordningen. Flere har uttalt en 
bekymring for en sykelønnsspiral som 
sluker mer og mer av offentlige midler, 
og legger beslag på en stadig økende del 

av arbeidsstyrken. Norge har den største 
andelen av uføre i verden, og hver fjerde 
nordmann i yrkesaktiv alder lever i dag 
på offentlig stønad, i form av trygd eller 
pensjon, i stedet for lønn. Det tallet er 
unektelig høyt.

Sykdomstegn
Blant grunnene til at vi har havnet i 
denne situasjonen, er en slags motsatt 
serendipitet, altså uflaks i en heldig 
situasjon. En høy oljepris gir Staten 
større skatte- og eierskaps inntekter fra 
oljeindustrien, som igjen resulterer i et  
større “oljefond”. Økningen i oljeformuen 
avler dessuten større avkastning fra det 
samme fondet. Dermed får politikerne 
stadig mer penger å pøse ut i vår 

På tide av lære av andres feil

Etter å ha unngått de verste konsekvensene av finanskrisen, står Norge overfor nye utfordringer. Virkemidlene 
brukt for å unngå krisen kan ha vært som å pisse i buksa for holde landets økonomi varm.

Tekst av: Michael W. Madsen



27

TEMA: NYTT TIÅR

velutviklede velferdsstat. 
Det å kalle dette for “uflaks i flaks” 
blir feil, og kanskje litt typisk norsk. 
Handlingsregelen skulle i utgangspunktet 
sikre en forutsigbarhet i finanspolitikken, 
men har heller gitt en for stor strøm av 
oljepenger inn i økonomien. 

Samtidig vil ikke en hollandsk syke 
oppstå kun på grunn av stadig økende 
bruk av oljeinntekter. Det er også et 
ansvar som hviler på sentralbankens 
skuldre. Man observerte på begynnelsen 
av det forrige tiåret at for høy rente kan 
føre til symptomer på hollandsk syke. 
Den gangen resulterte den høye renten 
i økt realvalutakurs og store problemer 
for konkurranseutsatt sektor. Dermed 
opplevde man økende arbeidsledighet i 
denne sektoren. 

En kan også få mindre direkte virkninger 
av sentralbankens rentestyring ved en 
for lav rente. Et av sykdomstegnene til 
hollandsk syke er, som nevnt tidligere, 
at man ender opp med en for svak 
eksportsektor når naturressursene er 
ferdigtappet. Dermed vil man få en 
skjevhet i forholdet mellom eksport 
og import, ved at man får høy import 
og lav eksport. En lav rente vil kunne 
bidra til at man fremskynder dette, 
og leder til høyere disponibel inntekt 

til husholdningene i landet. Dette 
resulterer i økt privat konsum. Tiltagende 
konsumetterspørsel gir, ceteris paribus, 
en pris- og lønnsspiral som gir en svekket 
konkurranseevne, gjennom de økte 
inntektene. På den annen side leder lav 
rente til en lavere realvalutakurs, som 
gir et bedret konkurranseforhold. Det er 
likevel finanspolitikken som utgjør den 
største trusselen i forhold til hollandsk 
syke. Samtidig vil det gi en forverring 
av “sykdommen”, dersom sentralbanken 
svikter i sine oppgaver. 

Innstramming må til
Hvis man vil unngå en norsk variant 
av treskoforbannelsen må vi skjerpe 
strategien. For det første må økonomien 
generelt gjennom en kontraksjon i forhold 
til de historisk ekspansive statsbudsjettene 
man har sett de siste årene. Man bør også 
bruke mer langsiktige virkemidler, som 
en vridning til sterke eksportsektorer som 
kan ta over for oljesektoren når oljen en 
gang tar slutt. Flere økonomer, deriblant 
Høyremannen Victor Norman, har tatt til 
ordet for å bruke penger fra oljeformuen 
til å investere i kunnskapsintensive 

næringer gjennom økte midler til 
utdanning. Naboene våre i Norden har 
funnet sine nisjer i kunnskapsintensive 
næringer, eksempelvis utvikling av 
mobiltelefoni og designnæringer. En 
vridning mot alternative eksportsektorer 
er en fornuftig langsiktig strategi for 
Norge uansett, selv om trusselen om 
hollandsk syke gir seg. 

Med tanke på det innhugget 
trygdesystemet gjør i statsbudsjettet 
til Norge, bør en omlegging av dette 
sannsynligvis være det mest effektive 
for å parere den nederlandske 
sykdomstrusselen. Ved å legge om 
sykelønns- og uføreordningene nå 
istedenfor i morgen, vil prosessen 
muligens bli mindre smertefull. 
Nederlenderne la om hele 
sykelønnsordningen sin i en tid hvor 
ledigheten var høy, slik at det ble en 
ekstra vond prosess for involverte parter. 
Dersom man foretar seg denne omlegging 
når ledigheten er relativt lav og man 
har råd til å oppgi velferdsgoder, gjør 
dette omstillingene mindre kostbare i 
et velferdsperspektiv enn ved en for sen 
vridning. 

Vi bør se og lære av treskolandets feilgrep, 
og ta grep for å forhindre en brakk 
eksportsektor i fremtiden. 

“[...] for å forhindre en 
brakk eksportsektor i 
fremtiden.”

 |2010|-01
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De fleste lesere er trolig kjent med at 
fjorårets pris ble delt mellom Oliver 
Williamson og Elinor Ostrom, for sine 
bidrag innen økonomisk styring og 
organisering i tilfeller hvor markedet 
bryter sammen.  
 
Nobels fredspris var ikke den eneste 
overraskelsen i fjor. Det kom nok 
uventet for mange økonomer at Oliver 
Williamson mottok Sveriges Riksbanks 
økonomipris til minne om Alfred Nobel. 
Prisvinnerens bidrag til økonomisk 
forskning skal likevel ikke undergraves. 
Rektor ved BI, Tom Colbjørnsen, ønsket 
alle velkommen denne fredagsmorgenen. 
Colbjørnsen roste professor Williamson 
for å ha bidratt til en bredere forståelse 

av bedriftenes organisasjonsstruktur. I 
tradisjonell mikroøkonomi behandles 
bedrifter som en “svart boks”, mens 
Williamsons forskning har ført til en 
bedre forståelse av hvorfor bedrifter 
handler som de gjør, hevdet Colbjørnsen.

BI rektoren, som selv er utdannet 
sosiolog, mente i tillegg at fjorårets 
nobelprisvinner har hatt stor innflytelse 
utenfor økonomifaget. Det største 
bidraget i denne sammenheng har 
vært innen kontraktteori, påpekte 
Colbjørnsen. Som et eksempel trakk 
rektoren frem Williamsons innvirkning 
på hvordan en kontrakt kan spesifiseres, 
for å forhindre at partene i kontrakten 
blir utnyttet, uten at de ex ante vet 

hvorvidt kontraktsmotparten er til å stole 
på eller om vedkommende vil handle 
opportunistisk. I forbindelse med dette 
kunne BI rektoren opplyse at Williamson 
har hatt stor innflytelse også i det brede 
samfunnsliv, blant annet ved valget om 
man skal inngå et ekteskap eller ikke.

I følge tradisjonell mikroøkonomisk 
teori er markedet, i de aller fleste tilfeller, 
den mest effektive måten økonomiske 
transaksjoner kan organiseres og 
gjennomføres på. Williamson derimot 
forklarer hvordan hierarkiske styrefor- 
mer kan være en mer effektiv måte å 
organisere en bedrift på, særlig når det 
eksisterer høye kostnader forbundet ved 
transaksjoner og kontraktinngåelse. I 
markedet kan det ta lang tid før partene 
kommer til enighet. Kostnadene knyttet 
til denne vente– eller forhandlingstiden 
kan være store, og det er i slike tilfeller 
Williamson mener det vil være grunnlag 
for en mer effektiv drift gjennom vertikal 
integrasjon.

En veldig sterk egenskap ved Williamsons 
teorier, er at de finner bred empirisk 
støtte. Empiriske studier viser at i de 
tilfeller hvor transaksjoner er komplekse 
og kostbare, velger bedrifter å ekspandere 
vertikalt istedenfor å handle med 
bedrifter i andre delmarkeder. I standard 
mikroteori vil vertikal integrasjon 
forklares ved at bedriftene ønsker å 
skaffe seg monopolmakt. Williamsons 
teorier har hjulpet oss å forstå at vertikal 
integrasjon snarere kan være et produkt 
av at intern ekspansjon kan være mer 
kostnadseffektivt enn å handle i ulike 
delmarkeder.

Initiativtakeren for dette symposiet, 
Torgeir Reve, innledet symposiet. BI 
professoren tok i bruk empiri for å 
dokumentere Williamsons akademiske 
innflytelse, og kunne fortelle oss 

I forbindelse med utdelingen av Sveriges Riksbanks økonomipris til minne om Alfred Nobel anno 2009, 
arrangerte Handelshøyskolen BI et nobelprissymposium til ære for den ene av nobelprisvinnerne.

Til ære for Oliver Williamson1
Nobelprissymposium 2009:

Tekst av: André Anundsen

Under: Oliver Williamson, til høyre, under Nobelprissymposiet 2009 ved 
Handelshøyskolen BI.

1 Denne artikkelen stod opprinnelig på trykk i Samfunnsøkonomen nr. 1 2010.
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at nobelprisvinneren hadde 12464 
siteringer av 105 artikler på Google 
Scholar. Og dette var før han mottok 
nobelprisen! Hans artikler har blitt 
sitert i økende grad helt siden utgivelsen 
av hans mest kjente bok, “Market and 
Hierarchies”, i 1975. “Det er hva jeg kaller 
forskningsinnflytelse”, kommenterte 
Reve.

George John fra Carlson School of 
Management ved Universitetet of 
Minnesota holdt et innlegg om hvilken 
påvirkning Williamsons forskning har 
hatt på markedsføringsfaget. Jackson 
Nickerson, en av prisvinnerens tidligere 
studenter og professor på Olin Business 
School ved Washington University, holdt 
et humoristisk innlegg i samme stil 
som Reve. Nickerson presenterte ulike 
grafer og statistikk, som dokumenterte 
betydningen Williamson har hatt på 
forskning innen strategisk ledelse. Jean 
Francois Hennart fra Tilburg University 
foreleste om Williamsons påvirkning på 
internasjonal “business”. Siste innlegg 
før alle deltakerne kunne forsyne seg 
med en fantastisk lunsj, ble gitt ved 
Gabriel Benito fra Handelshøyskolen 
BI. Professoren holdt et foredrag om 
Williamsons innvirkning i Skandinavia.

Han startet sitt foredrag med å poengtere 
at dersom vi måler innflytelse etter 
antall publiseringer, har prisvinnerens 
aller største innflytelse vært innen 
“business” og administrasjon, og 

ikke samfunnsøkonomi. Benito 
kunne spøkefullt fortelle at Norge har 
flest siteringer, per capita, av Oliver 
Williamson i hele verden.

Andre omgang ble startet av Scott 
Masten fra Ross School of Business 
ved University of Michigan. Masten 
poengterte at Williamson startet ut 
som økonom, og kunne dokumentere 
at hans største innflytelse – målt i antall 
siteringer – er innen økonomifaget (vi 
observerer altså at konklusjonene om 
hvor innflytelsen har vært sterkest er 
svært data- sensitive). Han trakk frem at 
mange viktige akademiske institusjoner 
i dag forsker på institusjoner og 
styringsformer. Professoren fra Michigan 
hevdet at mye av forskningen på disse 
feltene kan spores tilbake til Williamsons 
arbeid. Charles Hill fra Foster School of 
Business ved University of Washington 
holdt så et foredrag som tok for seg 
hvilken innvirkning nobelsprisvinnerens 
forskning har hatt på hvordan firmaer 
organiseres eller struktureres mest 
mulig effektivt gjennom riktige 
insentivordninger og kontrollsystemer 
internt i bedriften.

Mest interessant, sett gjennom en 
økonoms øyne, var kanskje Claude 
Ménard sitt bidrag. Claude Ménard er 
professor i økonomi ved Pantheon-
Sorbonne Universitetet i Paris. Ménard 
startet med å beklage noe som virkelig var 
et av høydepunktene ved hans foredrag, 
nemlig at det var noe mer formelt enn de 
tidligere innleggene. Ménard var kommet 
for å prate om Williamsons bidrag 
til økonomifaget. Hvordan forklarer 
vi eksistensen av store hierarkiske 
organisasjonsstrukturer dersom markedet 
er så effektivt? Williamsons arbeid har 
hjulpet oss å forstå firmaers eksistens, 
et emne som Ménard mente har vært 
mer eller mindre ignorert siden Alfred 
Marshall, men som igjen ble brakt på 
banen av Ronald Coase og formalisert 
av Oliver Williamson. Spørsmål som 
melder seg når man åpner denne “sorte 
boksen” er: Hvordan konstrueres en 
kontrakt best mulig? Hvilken rolle 
spiller kontrakter innad i, og på tvers av, 
organisasjoner og bedrifter? Hvordan 
bør ulike aktiviteter struktureres? Dette 
er alle viktige spørsmål som reises i 
Williamsons forskning. Han har i tillegg 
pekt på hvordan valget mellom gjelds– og 

aksjefinansiering kan ha realøkonomiske 
effekter.

“Transaction Cost Economics” (TCE) 
er en teori som i høy grad lar seg teste 
mot data. Birger Wernerfelt, professor 
ved MIT Sloan School of Management, 
snakket om konflikter mellom formelle 
teoretikere og forskere innen TCE.  Han 
trakk blant annet frem at empirisk arbeid 
ikke alltid står så høyt hos teoretikere, 
men at det er en viktig del av TCE.

Symposiet ble avsluttet av Oliver 
Williamson selv, som holdt et innlegg 
under tittelen “The Joys of the Voyage”. I 
sitt foredrag snakket fjorårets prisvinner 
blant annet om at han alltid har sett på 
undervisning som en flott måte å lære på, 
og om hva som har brakt ham dit han er i 
dag. En av de viktigste problemstillingene 
som har drevet ham på denne veien har 
vært søken etter å forstå hvorfor noen 
firmaer velger vertikal integrasjon som 
organisasjonsform. Gjennomføringen 
av symposiet gikk smertefritt og Torgeir 
Reve og Handelshøyskolen BI skal ha 
ros for et flott initiativ og en profesjonell 
gjennomføring. Likevel savnet jeg et 
dypere fokus på Oliver Williamsons 
påvirkning innen økonomifaget. Han 
mottok tross alt nobelprisen i økonomi, 
og det ville av den grunn vært interessant 
med mer fokus på hans bidrag og 
betydning på dette fagfeltet. På dette 
punktet er jeg samtidig villig til å 
innrømme at mine preferanser kan avvike 
fra gjennomsnittsdeltakerens.

“I tradisjonell mikroøkonomi 
behandles bedrifter som 
en “svart boks”, mens 
Williamsons forskning har 
ført til en bedre forståelse av 
hvorfor bedrifter handler som 
de gjør, hevdet Colbjørnsen.”

“Williamsons arbeid har 
hjulpet oss å forstå firmaers 
eksistens, et emne som 
Menard mente har vært mer 
eller mindre ignorert siden 
Alfred Marshall, men som 
igjen ble brakt på banen av 
Ronald Coase og formalisert 
av Oliver Williamson.”

“Benito kunne spøkefullt 
fortelle at Norge har flest 
siteringer, per capita, av 
Oliver Williamson i hele 
verden.”

“Williamson derimot 
forklarer hvordan hierarkiske 
styreformer kan være en mer 
effektiv måte å organisere 
en bedrift på, særlig når det 
eksisterer høye kostnader 
forbundet ved transaksjoner 
og kontraktinngåelse.”
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Dot Dot Dot
The millennium began at the end of 
the dot-com bubble. The bubble itself 
can be traced back to the 1990s, but the 
peak is generally considered as March 
10th 2000, when the NASDAQ index 
reached 5,132.52, twice the value just 
12 months prior (at the time of writing, 
the NASDAQ is at 2,152). The advent of 
the internet and e-commerce brought 
forth new and exciting markets for both 
consumers and investors. Helped by 
low interest rates and investments from 
venture capitalists, the new companies 

produced at an initial loss with a prospect 
of making money when the product had 
gained a monopoly position within its 
field. Successful companies like Amazon 
and Google both started up using this 
model.  

It was difficult to value exactly the dot-
com companies and many shareholders 
became incredibly rich over night when 
the companies made their Initial Public 
Offering (IPO). The company’s industry 
or the dot-com name itself was enough 
for investors to jump onboard. Stocks 

were bought believing that the price 
would increase even further, not because 
it was undervalued but simply because 
people would still buy dot-com stocks. 
Companies that had yet to make a profit, 
or even revenue, were all of a sudden 
worth a fortune and employees who 
were paid in stocks rather than cash were 
millionaires, in theory. 

Then, the dot-com bubble burst. 
Following the peak on March 10th 2000, 
the NASDAQ fell by almost 9 percent 
in six days. Popular explanations for the 

Text by: Espen Willassen Hoel

The first decade of the 21st century has passed, and Observator offers a highly selected recap of some of the 
most important economic events that took place. 

Forever Blowing Bubbles
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pop include a satiated market and the 
unavoidable correction; the United States 
vs. Microsoft law suit in April where 
Microsoft were expected to be declared a 
monopolist; the market’s disappointment 
in the Y2K-bug’s ‘failure to launch’; and 
major sales of industry leading stocks 
all being processed, by chance, at once. 
Whatever the reason, the NASDAQ 
had fallen to under 2,000 by mid-2001, 
and reached its all-time low of 1,108.49 
by October 2002. An approximated $5 
trillion of market value had disappeared 
during these months, and with it 
several technology and internet based 
companies.

The Bigger They Are, the Harder They 
Fall
Late 2001, the energy company Enron 
filed for Chapter 11 bankruptcy 
protection. With assets worth $63.4 
billion, a revenue of over $100 billion, 
and 22,000 employees, it was the largest 
bankruptcy filing in American history. 
The dot-com bubble had lifted Dow 
Jones companies as well, and Enron 
stocks were sold at $90 in mid-2000. 
By November 2001, investors had 

collectively lost almost $11 billion on 
stocks that were now worth 1 dollar. A 
following investigation uncovered serious 
crimes like fraud, money laundering 
and insider trading. Chairman Kenneth 
Lay was found guilty on all six charges 
against him and faced up to 45 years in 
prison. He died in July 2006, before the 
sentencing had been scheduled. CEO 
Jeffrey Skilling was convicted to 24 years 
and 4 months in prison, as well as a 
$180 million fine. In a separate case, the 
accounting firm Arthur Andersen was 
found guilty of instructing employees to 
destroy documents regarding the Enron 
case. The company also lost its licences 
to act as an accounting firm as a result of 
the verdict.

Enron did not maintain the record 
of largest US bankruptcy for long 
though. In July 2002, the second largest 
long distance phone company in the 
US, WorldCom, filed for Chapter 11. 
Internal auditors found that the firm had 
capitalized costs rather than expensing 
them on the balance sheet, as well as 
created fake entries in order to inflate 
revenues. Estimates claim that the assets 

had been inflated by as much as $11 
billion. Perhaps not surprisingly, also 
WorldCom had used Arthur Andersen 
as accounting firm. In 2005, WorldCom 
CEO Bernard Ebbers was found guilty on 
all charges, and was sentenced to 25 years 
in prison. WorldCom emerged from 
Chapter 11 in 2004, and was renamed 
MCI. It was subsequently bought 
by the telecommunication company 
Verizon, and delivers amongst other web 
calling opportunities to Windows Live 
Messenger.

Europe
The dot-com bubble and the fall of 
the giants had dire effects on the US 
economy, of which we shall return 
to later. But Europe as well had some 
events that have had major effects. On 
January 1st 2002 the Euro was officially 
in circulation as notes and coins. From 
that date, citizens of 12 European 
countries could all use the same currency. 
More interesting in a macroeconomic 
perspective was that from that date, 
the 12 countries had a relationship of 
interest rates to respect. Highly different 
countries like Germany and Greece now 

Below: Former Enron CFO Andy Fastow after being charged with fraud. Enron maintained the record of largest US bankruptcy until 
WorldCom crushed it.
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had to restrict themselves to the same 
macroeconomic toolbox in case of an 
economic crisis.

The theory of an optimum currency 
area is usually attributed to Robert A. 
Mundell. The theory lists several positive 
effects arising from having a common 
currency. Among them, you have the 
removal of transaction costs, removal of 
arbitrage, and a lower and more stable 
level of inflation and interest rates (for 
the Mediterranean countries especially). 
And early evidence showed that these 
positive effects were in place after the 
introduction of the euro. The countries 
that benefited the most were the typically 
unstable interest rate countries, like 
Greece, Italy, Spain, Portugal, and 
Ireland. Interestingly, these are among 
the countries that trouble the most in the 
wake of the last financial crisis as well. 
Keynesian theory says that a country 
can fight unemployment by government 
spending. Such spending might be 
impossible however, if a monetary union 
prohibits the country from running a 

sufficiently large budget deficit. Spain 
currently has an unemployment rate 
close to 20 percent, while the Greek 
budget deficit reached 12.7 percent in 
February 2010, throwing the country into 
a new economic crisis.

Good for Us, Great for Our Kids
The decade also saw important changes 
within our own borders. In 2006, the 
Government Pension Fund replaced the 
Petroleum Fund. Prior to that, changes 
had been made to make sure that the 
investments made through the Petroleum 
Fund would not invest in companies 
deemed ethically irresponsible. 2001 saw 
the establishment of the Environmental 
Fund and the appointment of an 
Advisory Commission on International 
Law. In 2004 the fund also adopted 
the Ethical Guidelines put forth by the 
Graver committee one year prior. The 
Fund also established bases abroad, to be 
closer to the market they invest in.

The Pension Fund is probably the most 
important feature of the Norwegian 

economy. It works as a safety net for 
fluctuations and it provide the basis for 
the welfare state in future generations, 
making sure they as well may reap the 
benefits when the oil reserves have run 
dry. Handled correctly, the Pension Fund 
can theoretically act as a never-ending 
source for government expenditure. 
With a market value of more than NOK 
2,500 billion, the Pension Fund was the 
largest equity holder in Europe in 2009. 
As a small nation with big thoughts 
regarding its significance in making the 
world a better place, it is through the 
Pension Fund we might actually have a 
say. That is the reason why the changes 
made through the 00s are important. By 
exerting financial pressure, the Pension 
Fund can force multinationals to better 
the conditions for their workers and 
abate more of their pollution. By means 
of the Ethical Guidelines, the Fund can 
not invest in companies affiliated with 
arms- or tobacco production. These are 
necessary measures if the government is 
to maintain a ‘practice what you preach’ 
reputation. As late as January 2010 17 

Below: In 2002, the Euro was officially in circulation as notes and coins. This meant that citizens of 12 European countries could all use 
the same currency.
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tobacco companies were excluded from 
the Fund based on the Ethical Guidelines, 
a divestment worth NOK 14.2 billion.

Connected by Interest, Not by Choice
In 2001, Norges Bank announced their 
new Regulation on Monetary Policy. It 
stated that the main aim of the central 
bank is to maintain a low and stable 
level of inflation, and set a target at 2.5 
percent. The Bank’s main instrument is 
deciding the interest rate. The interest 
rate set by Norges Bank also fell from 
7 percent in 2000 to 2 percent in 2004. 
There were, of course, other sources 
for this drop. But the low interest rates 
that were present in both Norway, the 
Euro-area, and the US, has by many been 
considered a source for the latest bubble 
to burst; the real-estate bubble.

The real-estate bubble can, like most 
bubbles, be attributed to many factors. 
Many experts mention the dot-com 
bubble as an important contributor to 
the formation of the real-estate bubble. 

The dot-com bubble created big losses 
for many, but they also created huge 
winnings for some. After the Fed lowered 
their interest rate 11 times during 2001 
in response to the bursting dot-com 
bubble, the investors that had gotten out 
at the right time, needed to find a more 
profitable place for their money than the 
bank. They found the real-estate market.

During the 00s, several countries have 
experienced real-estate- or housing-
bubbles. Norway had one (some might 
possible argue it never went away), so 
did China, Sweden, Australia, Ireland, 
and Russia, to name but a few. In relation 
to the dot-com bubble and the recent 
financial crisis, the US housing bubble 
was of course the most prominent. 
Housing prices in most US states rose 
significantly after the dot-com bubble 
and reached its peak in 2005. It would be 
interesting to know if Larry Summers, 
then Secretary of the Treasury, knew 
the extent of the problem, when he 
in October 2007 called the housing 

bubble “the most significant risk to our 
economy.” 

A lot has already been said and written 
about the financial crisis, also in this 
issue of Observator. It will therefore 
not be the subject of this article. The 
article has rather tried to show how the 
decade has been plagued by bubbles, 
and that there has been a connection 
between the troubles faced. Bubbles do 
not stop being harmful with time, and 
they no longer confine themselves within 
country borders. It should also be worth 
noting that bubbles are not necessarily 
all harmful. The dot-com bubble helped 
develop the internet industry to the 
levels we see today. Author Thomas 
Friedman has long advocated the need 
for a “Green bubble” in order to develop 
renewable energy and environmental-
friendly products in a large enough scale 
to actually make an impact. In case he’s 
right, let’s all invest in green companies 
now. We’ll get rich and save the world at 
the same time. Not a bad deal.

Above: The Norwegian Pension Fund signals clean business, through their Ethical Guidelines.



34

Observator |2010|-01INFORMATION 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:

Information from the Student Council
Work in Programrådet and 
Instituttstyret
As you all know, students received an 
e-mail from the administration after 
Christmas telling that our possibilities 
to re-take exams after taking more 
advanced courses were removed. The 
Student Council knew about this new 
rule, but not which courses it would 
include. It was not until we received the 
information about what courses were 
considered to be related we fully saw the 
implications of it. Also, we thought the 
time of the implantation of the rule, fall 
2010 was unfair. We therefore announced 
our view to the students and towards the 
department in a memo, in Norwegian. 
The memo can be found on our web page 
and on our Facebook-profile.  
 
In Programrådet (The Council for 
Education) on February 18th we made a 
proposal to postpone the implementation 
of the blocking of master courses to 
autumn 2011, in which we succeeded. 
The new rules will be implemented for 
bachelor courses fall 2010, but students 
are still allowed to retake a bachelor 
course the same semester as they take 
the more advanced course that blocks 
it. The list of courses are found on the 
web page: http://www.oekonomi.uio.no/
studier/eksamen/restriksjoner%20i%20
eksamensrekkef%C3%B8lge/

Excluded from this list until autumn 
2011 is: 
ECON 3150/4150
ECON 4135
ECON 3215/4215
ECON 4230/4235 
ECON 3610/4610

Hence, you can re-take these courses 
in the fall of 2010. This can be done 
even if you have taken more advanced 
courses (but not the courses they 
block themselves). If you have been on 
exchange or away for other reasons, 
you can contact the department to get 
permissions to take courses that has been 
blocked for you because of the new rule. 

In Instituttstyret we decided on the 
budget and plan of the year in January. 
The budget this year will run a small 
surplus, but in a four-year perspective 
the department expects to generate a 
considerable deficit.

In the same meeting we also decided on 
a plan of the year. We got a point into the 
plan saying that in the course of the year, 
Programrådet (Council for Education) 
shall discuss and set priorities for the 
resources at the department. This places 
the responsibility of the decision to one 
of the boards, which makes it easier to 
elaborate on this in the future. 

Events and social happenings
This spring The Student Council has 
planned a series of events. The main 
happening is Aktualitetsuka in week 10, 
8th-12th of March. The theme is “Crisis 
in the economy - crisis in economics?” 
(Økonomien i krise - krise i faget?). We 
have invited people with a different view 
of economics to come and speak about 
what they think is wrong and should be 
done.  
 
We can mention that Steinar 
Holden(UiO), Roger Bjørnstad(SSB), 
Hilde Bjørnland(BI) og Øistein 

Røisland(NB) will come to debate the 
impacts from the current crisis on 
economics, as well as several lectures 
given by non-economists, on what they 
think should be done. We think this will 
be a great week to reflect on our own 
discipline. 

But we also arrange other events. We 
will arrange masterpils on February 
26th, March 19th, and April 16th.  It’s at 
the pub over Bunnpris, it’s open for all 
masters-students, and we buy nachos. 
International Lunch will be on the 24th 
of March at noon, 12th floor.  We will 
arrange another movie-night during 
Aktualitetsuka, as well as showing the 
series “Commanding Heights: The Battle 
for the World Economy” in three pieces 
later in the semester.

Please let us know if you have an idea for 
an event, or if you want to help us out.

Lecturer of the year
Do you think your professor is great? Do 
you want to reward him or her? Don’t 
forget to send us your nominations for 
this years Lecturer of the year (Årets 
foreleser). The price is given to a person 
that has given lectures at the department 
during the year 09/10, and he or she will 
receive a diploma and a grand cup at the 
general assembly in August. Let us know 
by e-mail: fagutvalget@econ.uio.no

We wish all students connected to the 
Department of Economics a happy 
semester. 

Best regards, The Student Council
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Det uselviske vesenet kommer da også raskt til uttrykk ved 
nedtoningen av egen person: ”Hvis dere finner noe interessant 
å skrive, får dere vel gjøre det så kort som mulig”. Den første 
overilte autoritetsrespekt fra undertegnede blir raskt gjendrevet 
ved oppdagelsen av at dette er et ”helt vanlig” menneske man 
sitter overfor. Ingen blaserte nykker å spore, fatningen er i orden 
etter Stockholmsturen som Haavelmo føler er bra å ha unnagjort. 
Vi innleder samtalen med å spørre om prisens etterdønninger 
vil innvirke på studentene og føre til økt søkning til instituttet. 
Haavelmo svarer at han ved nærmere ettertanke har kommet fram 
til at betydningen av utenforstående vitenskapsfolks vurderinger av 
kvaliteten ved hans forskning selvfølgelig er bra for instituttet. ”Det 
vil virke tiltrekkende for nye studenter at folk utafor instituttet sier 
at det vi gjør ikke er så verst, og folk som steller med en slik pris er 
jo tross alt blant verdens dyktigste sakkyndige”.

I den første tiden etter utdelingen følte Haavelmo seg litt irritert 
over alt oppstyret. Men han er selvfølgelig glad over tildelingen 
og det dette vil bety for instituttet. Og som han sier: ” Vinnerne 
i Holmenkollen skjeller jo ikke ut dommerne”. Vi vil gjerne få 
litt flere oppfatninger om Nobelprisen og stiller spørsmålet om 
hvorfor han tror det finnes en økonomipris. De andre tildelingene 
går til naturvitenskapene. Kan dette gjenspeile en oppfatning av 
sosialøkonomi som et fag i grenselandet mellom samfunnsvitenskap 
og naturvitenskap - et fag preget av deterministiske sammenhenger? 
Haavelmo blir engasjert og sier at først og fremst er det viktig 
med en Nobelpris i økonomi. Vi skal være glade for at den finnes. 
I en verden preget av uro og urettferdighet er det viktig at også 
samfunnsvitenskapen får anerkjennelse og dermed sporer til innsats 
for å bedre på tingenes tilstand: ”Man kan jo ikke la være å prøve, 
for hva er alternativet?”

Haavelmo mener at prisen like godt kunne gis til andre 
sosialvitenskapsfag, men at det rent historisk har blitt økonomi 
som får tildelt anerkjennelsen. Han understreker sterkt at fagets 
navn er et ord sammensatt av to deler; sosial og økonomi. Vi 
må ikke glemme å framheve sosial, at det vi snakker om er 
teorier om samfunnet og hvordan dette fungerer. Folk skal ikke 
studere sosialøkonomi for å tjene masse penger, dvs. for sin egen 
privatøkonomiske skyld, men fordi de er interessert i fagets hensikt; 
å gjøre noe for å forbedre skjevheter i samfunnet. Haavelmo 
reflekterer også litt over hvorfor prisen blir tildelt for arbeider 
gjort allerede for 45 år siden. Det at sos. øk. ikke kan etterprøves 
i et lukket laboratorium gjør at de ”naturlige” etterprøvelsene 
av arbeidet selvfølgelig tar lang tid. Han vil likevel ikke at ”A 
Probability Approach to Econometrics” skal virke som det eneste 
han har stelt med i livet sitt, og sammenligner Nobelprisen med 
Egebergs Ærespris. Man får ikke prisen bare for å være genial i én 
idrett, men også for at man har gjort det bra i en annen og gjerne at 
man steller litt med flere grener. Ellers er Haavelmo overbevist om 
at det finnes mange briljante unge forskere. Problemet er at blant 

det store antallet vil det være vanskelig å plukke ut hvem som best 
fortjener utmerkelsen. Haavelmo ser det som viktig at alle deler og 
alle innfallsvinkler i faget skal ha mulighet til å vinne anerkjennelse. 
Ny utvikling som kan forbedre faget vil fortjene en Nobelpris. 
I forbindelse med dette kommer vi inn på mikrofundamentet i 
sosialøkonomien - den delen av faget som oftest blir utsatt for 
ekstern og intern kritikk. Haavelmo mener ideen med å begynne 
i mikro og aggregere til makro gjenspeiler en redsel for å se 
helhetlig på samfunnet - en skrekk som går tilbake til siste krig 
da samfunnsdebatt var farlig og utviklingen av den moderne 
økonomi skjøt fart. Adferdsrelasjonene i mikro er selvfølgelig 
et viktig hjelpemiddel i samfunnsøkonomien. Planlegging med 
basis i folks meninger og ønsker og det å drive velferdspolitikk, 
der staten opptrer som paternalistisk aktør, må få lov til å leve 
side om side. Institusjonell økonomi, der mikrofundamentet blir 
satt under lupen og der økonomiens begrensninger som følge av 
sosiale og politiske institusjoner blir diskutert, er en viktig del av 
økonomisk vitenskap. Dess mer en lærer om helheten. Dess bedre 
kan en forstå, og økonomi kan utvikles til bedre å kunne forklare 
og predikere. Haavelmo mener at utvikling av økonometrien er et 
viktig bidrag for å gjennomskue om forutsetningene er riktige eller 
ikke. Ved mer kompliserte, virkelighetsnære modeller vil spredning 
i resultatene bli større og resultatene dermed bli mindre akkurate. 
Dette motsetningsforholdet vil alltid finnes, men man kan arbeide 
med å finne et optimalt forhold mellom enkelhet og realisme i 
modellverdenen. 

Observator kommer til slutt inn på hvordan Haavelmo oppfatter 
studentene. Er det slik at fagets karakter skaper ubevisste 
og uinteresserte studenter? Gjør fagets analytisk vanskelige 
innhold studentene passive ved at tiden ikke strekker til for 
gjennomgripende metodologiske og samfunnspolitiske debatter?
Haavelmo er straks uenig. Han har sjelden opplevd uinteresserte 
studenter. Spørsmål stilt ham på forelesningene vitner om 
engasjement og innsikt. Men han er enig i at studiet er vanskelig 
og krever langsiktig modning. Dette medfører en studiesituasjon 
som ligner på den man hadde i grunnskolen. Det er ikke lett å 
forklare nye studenter hva man skal bruke pensumstoffet til. All 
erfaring har derimot vist at tidligere studenter ikke angrer på at de 
gjorde det de ble bedt om. Å skaffe seg innsikt tar tid og forutsetter 
basislærdom. Haavelmo bruker nok en illustrasjon: ”I fotball er det 
mange på lilleputtlaget som blir sure når treneren vil ha de til å løpe 
i stedet for å spille fotball. Men for å bli god fotballspiller er denne 
basistreninga helt nødvendig.”

Audiensen er forbi. Tiden har løpt fra oss. Bare halvparten av 
spørsmålene på kladdeboka er blitt berørt. Man kunne gjerne 
snakket i timevis med denne innsiktsfulle mannen, et menneske 
som har opplevd og bidratt med mangt, og som i framtida utvilsomt 
kan bidra med å spre sin visdom og innsikt ervervet gjennom et 
langt og spennende liv.

Observators utsendte har slått av en prat med Trygve Haavelmo, en mann 
som gjennom den nylig tildelte Nobelprisen har brakt stor anerkjennelse 
til forskningsmiljøet ved Sosialøkonomisk Institutt i Oslo. Nettopp denne 
egenskapen; å dele anerkjennelsen med andre er en sterk karakter ved 
mannen som setter seg til rette i det han kaller ”grillestolen” og tenner pipa si.

Sosialøkonomi
- ikke for å bli rik

Hentet fra Observator 
nr. 1 1990
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1. Innleiing
Kuldeperioden tidlegare i vinter har blant anna ført til at straumprisane har auka dramatisk. Som ein konsekvens av dette er det 
mange elektrisitetskonsumentar som uttrykker bekymring over høge straumutgifter. Opposisjonen på Stortinget har stilt spørsmål 
om Regjeringa vil foreslå å redusere el-avgifta i periodar med ekstra ordinær høg straumpris. 
I dette notatet vil eg i hovudsak analysere og drøfte fordelar og ulemper ved å redusere el-avgifta i periodar med ekstraordinær høg 
straumpris på grunnlag av økonomisk teori. 
Først i notatet vil eg gjere greie for føresetnadane eg legg til grunn for den vidare analysa. Deretter vil eg drøfte problemstillinga med 
utgangspunkt i dei ovanfornemde delspørsmåla. Avslutningsvis vil eg på bakgrunn av drøftinga kome med ein konklusjon om kor 
vidt regjeringa bør foreslå å redusere el-avgifta i periodar med ekstraordinær høg straumpris eller ikkje.

2. Presisering og føresetnadar
Herunder vil eg kome med ei grundigare presisering av dei føresetnadane eg legg til grunn for den påfølgande analysa av 
problemstillinga.  
I dette notatet ser eg på det norske kraftmarkedet. Markedet er bygd opp med konsumentar og tilbydarar.  No følgjer ei beskriving av 
tilpassinga til kvar av aktørane.  
 
2.1 Konsumentane                     
Konsumentane er dei som forbruker og etterspør elektrisitet på markedet til gitte prisar. I dette notatet vil eg ta føre meg 
husholdningar, bedrifter og andre som etterspør elektrisitet. Eg vil vidare anta at etterspørselen etter elektrisitet i kuldeperiodar er 
uelastisk (sjå avsnitt 2.4 for vidare begrunning). Det betyr at sjølv ei stor prisauke vil gje lite utslag på kvantum elektrisitet som blir 
etterspurd.  
 
2.2 Tilbydarar                      
I dette markedet er kraftselskap som sel elektrisitet til forbrukarane. Summen av alle kraftselskapa sitt tilbod av straum vil gje 
markedet si tilbodskurve. Tilbodskurva gjenspeiler grensekostnadane til kraftproduksjonen. Grensekostnaden uttrykker kor mykje 
det vil koste å produsere ei marginal eining ekstra enn kva som blir produsert i utgangspunktet. Normalt sett er grensekostnaden 
for vasskraft lav. Eg vil i dette notatet anta at tilbodskurva er uelastisk, sidan eg skal drøfte reduksjon av el-avgifta i ein kuldeperiode. 
Det er då vanleg å anta at tilbodet av elektrisitet er pressa, vassmagasina er gjerne lite oppfylde, og det er ein kald og tørr periode, 
som gjer at det ikkje blir meir tilførsel. Dette er sjølvsagt variabelt frå år til år. Eit uelastisk tilbod vil sei at kun ei lita auke i 
etterspørselen vil føre til at kraftselskapa aukar prisane drastisk (Vislie og Strøm, 2008:185-186). I kuldeperiodar vil det mest 
sannsynleg vere eit begrensa tilbud av elektrisitet. Dette på grunn av at elektrisitet er ein knapp ressurs. I Noreg kjem størsteparten 
av all kraftproduksjon frå vannkraft (http://www.nve.no/no/Energi1/Fornybar-energi/Vannkraft/). Dette gjer at tilbudet av kraft til 
ei viss grad er avhengige av forhold i naturen som vi som menneske ikkje kan gjere noko med. Dermed er prisen eit verktøy for å 
fordele denne knappe ressursen på ein effektiv måte.
 
2.3 Kraftmarkedet
Utan innblanding frå andre aktørar vil kraftmarkedet tilpasse seg optimalt med prisane som allokeringsmekanisme. Tilpassinga vil 
finne stad i eit likevektspunkt der tilbod og etterspørsel er lik, med tilhøyrande pris og kvantum. 
 
2.4 Elastisitet                     
I dette notatet vil eg sjå på elektrisitet som eit nødvendig gode. Spesielt vil dette gjelde i tilfellet der elektrisitet blir brukt til 
oppvarming, sidan varme er eit nødvendig gode. Oppvarming er den kjelden som norske hushaldningar brukar mest elektrisitet 
til, i følge ein rapport av Dalen og Larsen i 2009. Med utgangspunkt i problemstillinga i denne saken, vil eg sei at dette er ein god 
føresetnad. Denne antakinga er likevel diskutabel. Etterspørselen etter elektrisitet vil variere mellom ulike grupper i samfunnet. 
Til dømes vil ulike grupper i samfunnet ha ulike behov, inntektsnivå, energikjelder etc. Av denne grunn kan det vere vanskeleg å 
karakterisere priselastisiteten til elektrisitet. Men undersøkingar viser at det skal store svingingar til i prisen for at etterspørselen 
vil endre seg drastisk (Johnsen T.A og Lindh C., Økonomisk Analyse, 6/2001). Dette vil vere med å støtte opp om antakinga. At 
elektrisitet er eit nødvendig gode betyr  at den er prisuelastisk. I tillegg er det vanleg å anta at nødvendige goder er prisuelastiske 

ECON 3010 –Anvendt økonomisk analyse; 10. februar 2010.                                                                 Eline Fannemel                                                                                                                                         
Felles innleveringsoppgåve 1 
Oppgåvetekst: ”Vil regjeringa foreslå å redusere el-avgifta i periodar med ekstraordinær høg straumpris?”

Nytt emne i anvendt økonomi
Econ 3010 er et nytt emne som vil bli tilbudt studenter på bachelornivå hvert vårsemester, og blir fra neste år et obligatorisk 
emne. Faget skal gi trening i å anvende økonomisk teori på faktiske problemstillinger, slik at studentene står bedre rustet for 
arbeidslivet. Under har vi trykket en innleveringsoppgave i faget hvor oppgaven var å ta stilling til et forslag fra Stortinget om 
å kutte el-avgiften i kuldeperioder.  Redaksjonen håper dette kan gi litt innblikk i hva det nye faget innebærer. I tillegg mener 
vi problemstillingen svært aktuell og viser hvilken nytte vi kan ha av den økonomiske teorien vi lærer.  Oppgaven ligger også 
ute på www.observator.tk
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(Vislie og Strøm 2008:131). Denne antakinga kan grunngjevast i at dei fleste hushaldningar i dagens samfunn bruker og er til dels 
avhengige av elektrisitet. At det er eit nødvendighetsgode betyr at om prisane endrar seg vil etterspørselen endre seg lite.
 
2.5 Substitusjonsmulegheiter                         
Det er vanskeleg å finne substitutt til elektrisitet over ein kort tidsperiode. Substitutt til elektrisitet kan vere gass, vedfyring, 
vannbåren varme, varmepumpe, etc. Dette er mulige substitutt over lengre tid. Eksempelvis er dei fleste nye hus/bygg i dag retta inn 
mot meir miljøvennlege/fornybare energikjelder. Eg antar difor vidare at elektrisitet er eit gode utan substitusjonsmulegheiter på 
kort sikt. Dette vil òg støtte opp om at etterspørselskurva er uelastisk. 
 
2.6 El-avgifta                 
El-avgifta er ei særavgift, pålagt av myndigheitene. I oppgåveteksten går det fram at den generelle avgiftssatsen i 2010 er på 11 
øre per kWh. Medan den for industri, bergverk og fjernvarmeproduksjon er på 0,45 øre per kWh, og kraftkrevjande industri er 
fritekne frå avgifta. Det er i hovudsak to grunnar til at el-avgifta finst; det er ei inntektskjelde til staten, slik at Regjeringa skal ha 
realøkonomisk rom til å utføre offentlege arbeidsoppgåver. I tillegg er det eit virkemiddel for å redusere elektrisitetsforbruket , 
og få konsumentane til å erstatte elektrisitet med meir miljøvennleg energi (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_
og_avgifter/saravgifter/avgift-pa-elektrisk-kraft.html?id=558368 ). Det er nettselskapa som krevjar inn avgifta på vegne av staten. 
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/Strom/Avgifter-ved-kjop-av-strom.html?id=444363 ). 

3. Analyse 
No vil eg på bakgrunn av føresetnadane i forrige avsnitt gjere ei analyse som får fram verknadane i kraftmarkedet ved ein reduksjon 
i el-avgifta i periodar med ekstraordinær høg straumpris. Eg vil gjere den forenklinga å sjå kva som skjer når avgifta blir heilt fjerna i 
kuldeperiodar. Resultatet vil vere det same som om når avgifta blir redusert.  

3.1 Aktørar som betalar full el-avgift 
Først ser eg på effekta av endringa i el-avgift ved å sjå på eit markedskryss, med tilbod og etterspørsel.  Ved ei fjerning av avgifta vil 
ein få eit positivt skift i etterspørselskurva. På figur 1 skiftar den frå D1 til D2, og vil vere på størrelse med reduksjonen i avgifta. 
Dette kjem av at pris til konsumentane vil reduserast, og dei vil difor ønske å auke forbruket. Tilbodet vil ikkje skifte, men det vil 

skje ein bevegelse langs tilbodskurva til det nye likevektspunktet, 
der D2 skjær tilbodskurva, S. I dette punktet vil prisen på elektrisitet 
for konsumentane vere høgare enn kva tilfellet var ved ei avgift ilagt 
prisen. Prisen vil auke frå Pt til Pt*. Dette kjem av at ein høgare 
etterspørsel vil føre til at tilbydarane vil skru opp prisane. Omsett 
kvantum vil auke frå Xt til Xt*. 

Ein annan måte å analysere på er å sjå på eit positivt skift 
i tilbodskurva. Dette kan begrunnast i at nettselskapa er 
avgiftsinnkrevjarar på vegne av Staten. Dette blir vist i Figur 2. Så 
lenge det er ei avgift ilagt elektrisitet, vil det oppstå ein kile mellom 
kjøparpris og produsentpris. Ved ei avgift vil pris til konsument vere 
høgare enn pris til produsent. Når eg no har gjort den forenklinga ved 
å fjerne avgifta heilt i kuldeperiodar, vil denne forskjellen forsvinne. 
 Av figuren  ser ein  at ein reduksjon av avgifta vil føre til at 
konsumentprisen vil reduserast frå Pt til Pt*, medan prisen til 
produsent vil auke, frå Pp til Pt*. Omsett kvantum vil gå opp når 
avgifta blir redusert. Drøftinga ovanfor er  som i Vislie og Strøm 
(2008, avsnitt 5.3.3, men eg ser på ein reduksjon av avgift, ikkje pålegg 
av avgift. 
Ein ser at det vil bli eit auka forbruk som følgje av den reduserte 
konsumentprisen, frå Xt til Xt*. Auka etterspørsel vil i seg sjølv 
føre til ein høgare kraftpris, jfr diskusjonen i samband med skift i 
etterspørselskurva. Dette talar for at det ikkje vil vere hensiktsmessig å 
redusere/fjerne el avgifta. 
 
Eg vil no sjå på endringar i nyttenivået til hushaldningane som følgje 
av ein reduksjon i el-avgifta. Drøftinga her vil dreie seg om private 
hushaldningar, og dermed utelukke andre elektrisitetsforbrukarar. 
Forbrukarane vil tilpasse seg slik at dei maksimerar si eiga nytte. 
Eg antar at konsumentane har preferansar over elektrisitet og ei 
forbruksvare. I tillegg har dei ei inntekt, som dei bruker opp på 



38

Observator |2010|-01ØVINGSOPPGAVE

dei to godene. Konsumentane vil heile tida kome på høgast muleg 
indifferenskurve; den høgast oppnåelige indifferenskurva er der den 
tangerar budsjettlinja. Jfr Figur 3. 
 
Ei reduksjon i avgifta, vil føre til at budsjettlinja roterar utover. 
Konsumentane har mulegheit til å kome på ei høgare indifferenskurve; 
frå Ut til Ut*. Av figur 3 ser ein at konsumenten vil auke både forbruket 
av elektrisitet og av konsumvara. Så ein avgiftsreduksjon vil ikkje føre 
til at konsumenten aukar konsumet sitt tilsvarande avgiftsreduksjonen, 
men heller fordele ”inntektsauka” mellom dei to godene. 
Totalt sett vil forbrukarane få eit høgare nyttenivå, men det er 
ikkje sjølvsagt at dei kjem til å auke forbruket sitt av elektrisitet til 
oppvarming.  Dette begrunnast i føresetnaden om at elektrisitet er 
eit nødvendig gode, som gjer at etterspørselen vil auke prosentvis 
mindre enn den prosentvise auka i inntekta (sjå avsnitt 2.4). Dette fordi 

elektrisitet, og då spesielt til oppvarming i kuldeperiodar, allereie er ein stor andel av hushaldsbudsjettet. 
 
3.2 Aktørar som er delvis fritekne frå el-avgifta
For dei som i utgangspunktet er delvis fritekne frå el-avgifta, vil endringane i pris og etterspørsel vere endå mindre samanlikna med 
konsumentar som i utgangspunktet betalar heile avgifta. Om avgifta blir fjerna vil òg denne gruppa lide av høgare straumprisar som 
følgje av auka etterspørsel. Høgare straumprisar for industrien, vil bety høgare driftskostnadar, som jo vil føre til lavare profitt. Av 
dette skjønnar ein at ein reduksjon i el-avgifta kan påføre industrien tap, som i utgangspunktet er utilsikta.  
 
3.3  Kraftkrevjande industri
Når det gjeld den uttrykte bekymringa for kraftkrevjande industri i problemstillinga, vil det for dei ikkje hjelpe at el-avgifta blir 
redusert sidan dei allereie i utgangspunket er fritekne frå avgifta, slik det går fram av oppgåveteksten. Det einaste dei kan oppnå ved 
ein reduksjon av el-avgifta er høgare straumprisar, som følge av auka etterspørsel, og dermed større knapphet på elektrisitet, som til 
sjuande og sist fører til auka kraftpris. Dette går fram av diskusjonen under avsnitt 3.1. 

Konklusjon  
Å redusere el-avgifta vil ved første augekast virke som ei handsrekning til norske elektrisitetsforbrukarar. Spesielt har eg sett på at 
hushaldningar vil få betre råd, og dermed kunne bruke meir elektrisitet til oppvarming. Likevel vil denne analysen, samla sett, tale 
for at dette ikkje nødvendigvis stemmer. Det som gjer at prisen på elektrisitet blir høg i kuldeperiodar kan ikkje skuldast el-avgifta. 
Dei høge straumprisane kjem i all hovudsak av høg og auka etterspørsel kombinert med eit lavt tilbod, som følgje av at elektrisitet 
er ein knapp ressurs. Dette gjer at tilbydarane skrur opp prisane, for å kunne fordele elektrisiteten effektivt. I denne samanhengen 
utgjer avgifta berre ein liten del av prispåslaget. Det vil ikkje vere riktig av Regjeringa å redusere el-avgifta i kuldeperiodar, då det 
ikkje vil ha så stor innverknad på den totale straumrekninga til folk flest. 
Om ein ser på dei næringane som er delvis fritekne frå el-avgifta, vil konklusjonen vere den same; det vil ikkje løne seg å få redusert 
el-avgifta. Sidan dei i utgangspunktet betalar ei lavare avgift, vil ein høgare straumpris for dei som følgje av auka etterspørsel, totalt 
sett føre til lavare profitt. 
I statsbudsjettet for 2010 utgjer el-avgifta kr 7,4 mrd i inntekter til staten. Dette er ein av dei minste inntektspostane ( http://www.
regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2009/statens-inntekter-og-utgifter---en-overs.html?id=581555). Ein 
reduksjon ev el-avgifta for ein kortare periode vil ikkje nødvendigvis føre til store tap på inntektssida til Staten. Dette kan tale for 
å gjennomføre forslaget frå opposisjonen. Men, einkvar inntektsreduksjon til Staten vil føre til at handlingsrommet til å utføre 
offentlege arbeidsoppgåver blir mindre. Dette vil ramme samfunnet som heilheit. 
Som ein avsluttande kommentar vil eg konkludere med at samtlege aktørar vil over tid tene på at el-avgifta står slik den er per i dag, 
og Regjeringa bør difor ikkje foreslå å redusere el-avgifta i periodar med høg straumpris. 

3
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Kommentar til Eline Fannemels besvarelse til obligatorisk oppgave (foreslått av Finansdepartementet) i ECON 3010: 

Oppgaven var formulert som et spørsmål fra Stortinget til finansministeren, om nødvendigheten av en fjerning av el-avgiften i 
kuldeperioder. Spørsmålet som har vært aktuelt i hele vinter og debattert heftig i en rekke medier, er typisk ”økonom-mat”, og 
oppgaven, som var en del av det obligatoriske opplegget i det nye emnet ECON 3010 – Anvendt økonomisk analyse – gikk ut på 
å formulere et svar som finansministeren ”kunne ta med seg til Stortinget”. Utfordringen for studentene ble derfor å klargjøre, 
formulere og oversette økonomiske prinsipper og avveininger til en form som Stortinget kunne slå seg til ro med.
 
Spørsmålsstillerne kom med en rekke påstander om hvem som led under høye strømpriser og hvorfor det ville være riktig 
å kompensere brukere av elektrisk kraft når prisen ble urimelig høy. Besvarelsene skulle munne ut i et (tenkt) notat til 
finansministeren med fordeler og ulemper ved å redusere el-avgiften i kuldeperioder og med en tydelig konklusjon. 

Økonomer i Finansdepartementet fikk anledning til å lese noen av besvarelsene og var tydelig imponert over prestasjonene til 
studentene. Mange av besvarelsene var poengterte, ryddige og tydelige, men antakelig var noen i for stor grad preget av teori – med 
bl.a. utledning av husholdningstilpasning og eksplisitt bruk av modeller. Formålet med emnet er nettopp å bli fortrolig med denne 
form for ”oversetterjobb” – der modeller brukes, men på en mer indirekte eller skjult måte.

Den besvarelsen som er plukket ut her, bærer noe preg av samme innvending, men på den annen side er presentasjonen av 
forutsetninger, hva slags modell som anvendes, hva slags vare det er snakk om, hvilke fordeler eller ulemper et tiltak om lavere el-
avgift i kuldeperioder vil ha, hvilke grupper som tjener og hvilke grupper som taper på tiltaket, ganske så tydelig. (Legg merke til at 
det er nesten tilstrekkelig å bruke enkle modeller til å besvare viktige spørsmål – her bruker vi kun et enkelt markedskryss!) 

Bortfall av el-avgift vil med fallende etterspørselskurve og stigende tilbudskurve, føre til lavere konsumentpris og høyere 
produsentpris, lavere skatteinntekter, og med høyere pris til all industri som er fritatt for avgiften; herunder kraftkrevende industri. 
Tiltaket vil med andre ord ha motsatt effekt for deler av industrien enn hva spørsmålsstillerne i Stortingert påstår! (En årsak til 
den høye prisen var bl.a. at svensk kjernekraft var tatt ut av drift. Dette bortfallet førte til at en elastisk del av tilbudskurven var falt 
bort og måtte erstattes av kraft som er dyrere på marginen – mer uelastisk tilbud – slik det også hevdes i denne besvarelsen.) Jo 
brattere tilbudskurven for elektrisk kraft er – med helt gitt tilbud som et grensetilfelle – jo mer vil pris til kraftprodusent øke ved et 
avgiftsbortfall, samtidig som konsumentpris ligger fast. Disse konklusjonene kommer stort sett tydelig frem i denne besvarelsen.  
Siden hensikten med forslaget om redusert el-avgift er en fordelingseffekt, kunne det gjerne ha vært pekt klarere på at en viktig del 
av gevinsten (dvs. statens tap ved avgiftsletten) vil havne hos el-produsentene.

Av konkrete innvendinger vil vi også peke på følgende uklarhet:
Når en stykkavgift faller bort, vil – alt annet likt – etterspørselskurven ligge fast. Konsumentene eller brukerne vil da, med en 
fallende etterspørselskurve, stilles overfor en lavere pris, gjennom en bevegelse langs den gitte etterspørselskurven.
(Denne etterspørselskurven kan ha vært gjenstand for et forutgående vertikalt skift som følge av kuldeperioden.) Produsentpris vil 
med en normalt stigende tilbudskurve, da øke. Hvor mye prisene beveger seg (og hvor mye kvantum øker), vil da være avhengig av 
brattheten i de to kurvene. (Det er manglende samsvar mellom symbolbruken – fotskrift på D’ene – i Figur 1 og i teksten.)  
 
I avsnittene 2.1, 2.4 og 2.5 er det viktigste poenget at etterspørselen er uelastisk.  Dette kan underbygges med teoretiske 
resonnementer eller med henvisning til empiri.  Siden empirien på feltet gir nokså presise estimater, har det liten hensikt å trekke 
den i tvil, når den først blir nevnt.  Hvis vi skal pirke litt på framstillingen, er det mange gjentakelser i disse avsnittene.

Denne besvarelsen gjør ikke noe forsøk på å illustrere skiftet i figurene på grunn av kulda (som vi kan tenke oss inntrer 
før avgiftslettelsen).  Det viste seg at dette var en liten utfordring for dem som forsøkte.  Kulda fører til skift ikke bare i 
etterspørselskurven, men også i indifferenskartet, noe vi antakelig har mindre trening i å drøfte.  For øvrig har vi sett at selv 
studenter på dette nivået av og til kan ha problemer med hvilke endringer som skal representeres som skift i kurver og linjer, og 
hvilke som dreier seg om bevegelser langs kurver som ligger fast.

Et poeng som ble understreket av Finansdepartementets folk, men som våre studenter nesten helt har sett bort fra, er kostnadene 
med å administrere en ordning eller reform.  Vi underviser ikke mye om dette i studiet, men det er åpenbart ett av de hensynene 
som forvaltningen og politikerne må vurdere.

En hensikt med ECON3010 er å trene studentene i skriftlig framstilling.  Ett av flere problemer er at studenter venner seg til å 
skrive ufullstendige setninger.  Dette er dessverre noe studiet må ta en del av skylda for.  Forelesere vil ofte notere stikkord og 
forkortede setninger i notater eller på tavle.  På skriftlig eksamen aksepterer vi også dette, men i de fleste jobber studentene kan få, 
er det ikke akseptabelt.  Derfor bør vi luke det bort her og i masteroppgaver.

Diderik Lund og Jon Vislie
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