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It’s called political economy because it is 
has nothing to do with either politics or 
economy.

Pennies do not come from heaven. They 
have to be earned here on earth.

Det er ikke min skyld at jeg har fått 
Nobelprisen i økonomi.

“

“

– Margaret Thatcher

– Trygve Haavelmo

– Stephen Leacock

“
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utsyn

De kinesiske fabrikkarbeiderne 
som truet med kollektivt selv-

mord fanget kanskje oppmerksom-
heten din da du bladde deg nedover 
nettavisen på mobilen du fikk til jul? 
En kritisk rapport om forholdene på 
flere av Apples kinesiske fabrikker ble 
nylig publisert i New York Times, der 
det fortelles om lange arbeidsdager 
og utmattede arbeidere. De 300 arbei-
dernes trussel om selvmord ble gjort 
i protest mot at firmaet ikke utbetalte 
sluttpakkene de hadde blitt lovet.  

Apple har gjentatte ganger blitt kritis-
ert fra flere hold for det mange mener 
er elendige arbeidsforhold hos flere 
av de kinesiske underleverandørene. 
Nå har den uavhengige amerikanske 
arbeidstakerorganisasjonen Fair La-
bor Association blitt bedt om å se på 
arbeidsforholdene ved Foxconn-fab-
rikkene i Shenzhen og Chengdu. Fab-
rikkene monterer blant annet iPad-er 
for Apple og andre produkter for Dell, 
Nintendo og Microsoft. Historier som 
dette opprører oss alle, men finnes det 
noe vi kan gjøre for å påvirke situasjo-
nen?

Stadig økende internasjonal handel 
medfører at norske foretak i økende 
grad er tilknyttet produksjon i land 
hvor arbeidsforhold kan kritiseres, 
eller hvor barn utnyttes som arbeidere. 
Det er derfor svært positivt å høre 
om tiltak som Initiativ for Etisk 
Handel (IEH) – en organisasjon for 

bedrifter, organisasjoner og offentlige 
virksomheter. Målet er å fremme 
anstendige arbeids- og miljøforhold 
i sine leverandørkjeder, så vel som å 
styrke oppslutningen om etisk handel. 

En årlig rapport fra det britiske 
risikoanalyseselskapet Maplecroft 
viser at hele 76 land inngår i gruppen 
«land med ekstrem risiko» for 
barnearbeid. Dette er en økning på 10 
prosent fra i fjor. Barnearbeidet knyttes 
opp mot et stigende antall konflikter 
på verdensbasis, kombinert med de 
økonomiske nedgangstidene. Det at 
stadig flere norske bedrifter velger 
å søke råd hos instanser som IEH, 
for å rådføre seg om hvordan de best 
mulig kan ivareta menneskerettigheter, 
arbeidsforhold og miljømessige 
hensyn, er svært oppmuntrende. 
Likevel er det en lang vei å gå før vi 
kan være sikre på at leverandørkjedene 
til norske markeder er fullt ut etisk 
forsvarlige. 

Smarttelefonen eller yndlingsgenseren 
min kan altså være produsert av en 
arbeider som har blitt tvunget til å jobbe 
overtid i helseskadelige omgivelser, 
til en lønn som knapt dekker bo- og 
levekostnader. Ingen behagelig tanke, 
men vi kan vel alle innrømme at det er 
lett å glemme at dette er virkeligheten 
for millioner av arbeidere verden over.  

Høyt lønnsnivå her hjemme har 
medført at mange norske foretak har 

lokalisert produksjonen sin i land hvor 
arbeidskraften er billigere. Det kan 
være vanskelig for norske bedrifter 
å overvåke produksjonen som skjer 
på tvers av landegrensene. Ingen 
fabrikker som benytter barnearbeid 
vil vel ønske å vise frem dette dersom 
en norsk representant skulle komme 
på besøk? Hovedansvaret for å sikre 
miljø og arbeidernes rettigheter ligger 
hos myndighetene i de ulike landene, 
men skulle lovgivningen likevel 
ikke være tilstrekkelig bør ikke dette 
utnyttes til økt profitt for utenlandske 
foretak.

Med sine 1, 2 millioner kinesiske 
ansatte er Foxconn en av Kinas største 
arbeidsgivere. Selskapet står for 
cirka 40 prosent av smarttelefoner, 
datamaskiner og andre elektroniske 
duppeditter som selges verden 
over. Muligheten for at norske 
forbrukere alene skal kunne påvirke 
en slik produksjonsgigant virker lite 
sannsynlig. De vi derimot kan ha 
en påvirkningskraft på er norskeide 
bedrifter og fabrikker. Ved å søke 
rådgivning hos instanser som IEH 
vil bedrifter ta et stort steg i riktig 
retning. Målet må være å velge 
leverandører som arbeider aktivt 
mot barnearbeid, samt betale en pris 
for varene som gjør produsenten i 
stand til å betale en anstendig lønn 
til sine arbeidere. Med slike tiltak vil 
vi kunne bidra til leverandørkjeder vi 
kan være stolte av.

Tekst: Tone Sindre Hoff

Hvem har laget telefonen din?
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Kjære medstudenter. Vi  håper dere 
er godt i gang med semesteret, og 

ønsker å benytte anledningen til å gi 
dere en liten oppdatering på hva deres 
tillitsvalgte i Fagutvalget bruker tiden 
på.

Fagutvalget er samfunnsøkonomis-
tudentenes demokratisk valgte in-
teresseorgan. Vårt virke er todelt. En 
hovedoppgave er å være studentenes 
tillitsvalgte. Fagutvalget arbeider kon-
tinuerlig for å sikre studentene ved 
Økonomisk institutt god studiekval-
itet. Vi representerer studentene sine 
interesser i de forskjellige styrer, råd og 
utvalg, både på institutt- og fakultet-
snivå. 

Blant annet har Fagutvalget to 
studentrepresentanter i Programrådet. 
Programrådet har ansvar for å drifte 
og utvikle studieprogrammene på 
samfunnsøkonomi. Under forrige 
Progamrådsmøte stod en vurdering av 
sensorveiledningene på agendaen. Her 
argumenterte studentrepresentantene 
for at det er viktig også å ha studentene 
i minne når de emneansvarlige 
skriver sensorveiledninger, da 
studentene bruker disse både 
i eksamensforberedelsene og i 

vurdering av om man skal klage på en 
karakter.

I forbindelse med dette jobber vi også 
med å forbedre begrunnelser for 
eksamenskarakterer. Det er viktig at disse 
er av god kvalitet fordi begrunnelsen for 
mange er avgjørende for hvorvidt man 
velger å klage på en karakter eller ikke. 
I tillegg vil vi jobbe med tilrettelegging 
av eksamensdatoer. Fagutvalget mener 
det er uheldig at emner i anbefalt 
studieløp har eksamensdatoer som 
ligger veldig nærme hverandre, og vi 
ønsker å undersøke hvordan dette kan 
organiseres på en måte som er bedre for 
studentene.

En annen viktig oppgave Fagutvalget 
har er å lage arrangementer for 
studentene, både faglige og sosiale. 
Mellom 12. og 16. mars gikk 
Aktualitetsuka, Fagutvalgets største 
faglige arrangement, av stabelen. 
Temaet i år var økonomisk vekst, 
og vi fikk besøk av flere interne 
og eksterne forelesere. Her ble det 
blant annet holdt foredrag om Kinas 
formidable vekst, målefeil og hvordan 
Europas nå skakkjørte økonomier 
skal komme seg på fote igjen. Det ble 
også holdt en diskusjon om hvordan 

sosialt entreprenørskap kan bidra til 
økonomisk vekst.

Fremover vil vi, i samarbeid med 
Frederik Studentforening, arrangere 
internasjonal lunch for å bidra til et bedre 
miljø for de internasjonale studentene på 
samfunnsøkonomi. Masterstudentene 
kan glede seg til masterpils-kvelder, som 
er en god anledning til å bli litt bedre 
kjent utenfor lesesalen.

I 2011 ble Halvor Mehlum 
kåret til “Årets foreleser” av 
samfunnsøkonomistudentene for sine 
lærerike og motiverende forelesninger. 
Vi fortsetter denne tradisjonen for å 
sette fokus på undervisningskvalitet 
og formidlingsvilje. Jeg vil derfor 
oppfordre alle til å nominere 
forelesere som fortjener heder og ære 
for sin innsats innen undervisning.

Som interesseorgan for studentene 
ved Økonomisk institutt ønsker vi 
gjerne å høre fra dere studenter dersom 
det skulle være innspill, ønsker eller 
klager. Vi lover å gjøre vårt beste for å 
ta tak i aktuelle saker. Fagutvalget kan 
nås på mail: fagutvalget@econ.uio.no, 
Facebook eller ved å ta kontakt med en 
av oss i gangene på Blindern. 

Om vinterens og vårens virke
Thea Berge, Fagutvalget



There are certain dangers in life 
when one chooses academia as 

a career. A closet containing far too 
much tweed, a penchant for wearing 
all black, and severe caffeine shock are 
but a few of the minor ones. The real 
dangers reveal themselves when you 
feel strongly about something and 
the tools needed to turn that feeling 
into fact are within your grasp. Or so 
you think. 

Wilkinson and Pickett may have 
fallen into one of these traps through 
their writing of The Spirit Level. The 
issue they feel strongly about? Equal-
ity. They reveal themselves as welfare 
egalitarians and thus, they argue, 
economic egalitarians. In The Spirit 
Level they propose that inequality in 
the distribution of scarce resources is 
not merely a political issue. Rather, 
the book is an attempt to prove that 
deciding what levels of inequality one 
should allow in a society is not merely 
a moral issue, but a scientific and eco-
nomic one.

The opening chapter of the book can 
be summarized as a long-winded way 
of asking a rather simple question: 
If we've never been so well off, why 
are things so bad? The subtitle “Why 
Equality is Better for Everyone” gives 
away their conclusion. They purport to 
find basis in statistics for claiming that 
the (growing) income gap between 

the rich and the rest, and between 
the middle class and those at the very 
bottom of the income scale, isn't just 
hurting the ones at the bottom of the 
scale, but everyone.  

Simply put, they argue that our very 
human tendencies to try to “keep up 
with the Joneses” are making us sicker, 
sadder and more prone to violence. 
That idea in itself is not controversial 
– few would argue that excessive jeal-
ousy is a force of good in ones life. It’s 
what they infer from this, throughout 
the remainder of the book, which 
raises some concerns. 

What the authors want to get rid of is 
not your jealousy when the neighbor 
buys a new fancy car. That emotion is 
very normal and impossible to eradi-
cate completely. What they want to 
rid the world of is the fact that your 
neighbor can afford a new car whilst 
you can't. Whether that is to be recti-
fied by upping your wage or lowering 
that of someone else is irrelevant after 
a certain level of GDP. What is impor-
tant, according to the authors, is that 
not only everyone in your community, 
but everyone in the rest of the county 
and indeed country, all possess about 
the same amount of material wealth 
and receive approximately the same 
income.  

The thought isn't all that foreign in a 
welfare state such as Norway, where 
we already enact a certain degree of re-
distribution through progressive taxes 
and state pensions. We do this because 
we, or our politicians, are egalitarians 
at heart and feel that some measure 
of equality is fundamentally good in 
our state. 

 
Obviously, the idea is appealing. Can 
we go a long way towards fixing social 
problems such as violence, substance 
abuse and health issues in the popula-
tion without extensive reform and an 
even bigger government? Is the solu-
tion simply more progressive taxes? 
Take some from the top, give a little to 
the bottom so that the Gini coefficient 
for Norway decreases from 0.25 to 
the arbitrarily chosen 0.1? (Where 0 

BOOK REVIEW
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Resource inequality is, and 
always has been, contentious. 
It doesn’t matter who one 
engages in conversation about 
it, everyone have their own view. 
It is, after all, a political issue. 
However, the authors of the 
book The Spirit Level, Richard 
G. Wilkinson and Kate Pickett, 
assert that inequality should 
also be a fundamental issue for 
economists.

Text: Christina Teige Apuzzo

The potential cost of inequality

“   The  authors  are 
a c c u s e d  o f  ch e r r y -
picking statistics that suit 
their purpose, drawing 
baseless conclusions and 
taking otherwise sound 
reasoning too far.



THE SPIRIT LEVEL

|7

is perfect equality and 1 signifies that 
all the wealth in a country belongs to 
one person). In that case we're doing it 
wrong. The gini coefficient of Norway, 
such as that of many other countries we 
like to compare ourselves to, has been 
steadily rising over the past few years.  

The Spirit Level has faced a lot of 
criticism. The authors are accused of 
cherry-picking statistics that suit their 
purpose, drawing baseless conclusions 
and taking otherwise sound reason-
ing too far. There has been more than 
enough time to do so, almost 3 years 
having passed since the book was 
published. Politicians who object to the 
disturbance of their world view have 
mumbled things about correlation not 
equalling causation, and the authors 
have added the mandatory “answering 
the critics” chapter. 

As with any book which has been 
under so much scrutiny and fire, 
the critique of it should be read as a 
natural sequel. In this case it makes 
for good reading. The book and its 
critique should be on a recommended 
reading list before embarking on any 
statistics course. The skill with which 

the scientists from the think tank Policy 
Exchange pluck apart, reanalyze and 
shed light on the methods, oversimpli-
fications and overlooked facts within 
The Spirit Level is so exemplary it 
nearly made me giddy. And anything 
that provokes such a reaction whilst 
educating one about the peculiarities 
of regression analysis should be ap-
plauded, read and thoroughly enjoyed. 
Even if that means reading a politically 
motivated book that tries very hard to 
be science but has already been some-
what debunked. 

Nevertheless, read The Spirit Level. Let 
it twist your brain or reinforce already 
held views. Let the book enrage you; 
let it stir you to action and politics 
and indignation, because something 
so wonderfully elegant and simple 
has not been discovered before. And 
then go read the criticism and watch 
in horror as nearly every argument 
is pulled apart, decimated and called 
unacceptable or negligent. When you’re 
through with those exercises I dare 
you, come tell me that it has not made 
you wiser, more critical of sources 
and methods, or a better economist.  
It made me go read a textbook on sta-

tistics, but most importantly it made 
me think. Who has got it right? The 
truth probably lies somewhere in the 
middle. Besides, it doesn't really matter. 
Whilst equality probably will remain a 
philosophical and moral issue for the 
foreseeable future, statistics just got 
way more interesting. 

Both Richard G. Wilkinson (above) 
and Kate Pickett are professors in social 
epidemiology - the studies of social 
distribution and social determinants of 
health.

FORENING SØKER MEDLEM

Passer dette for deg?

Vi venter i spenning.

Tørk støvet av pennen og skriv! 
Bill. merk.: “Livet er et kunstverk”.

Send en mail til tidsskrift.observator@gmail.com

Vi er en utadvendt og munter forening som liker lange turer i skog og mark, et 
glass vin foran peisen, men savner flere å dele det med.

Du er glad i å skrive, sosial, initiativrik, samfunnsengasjert, men liker også å ta 
bilder eller drive med layout.
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BOOK REVIEW

The Great Stagnation:

Text: Oisin Zimmerman Tyler Cowen has a talent for writing 
succinctly. Every page of this brief but 
densely packed discourse contains a 
revealing insight or challenging fact. 
The main premise, as you can infer 
from the title, is that the US has used 
up all the easily exploitable endow-
ments that drove blistering levels of 
economic growth since the 1800’s. 
It is now rich, but must look to new 
ideas and innovation to continue to 
grow. This is much harder to do, and 
may cause stagnation in the short to 
medium run, as we wait for the next 
great leap forward.

The “low hanging fruit” Cowen refers 
to is free land, plentiful cheap immi-
grant labour, and new revolutionary 
technologies. Most of the viable land 
in the US is now developed for one 
purpose or another. In the early 1900’s 
the US reaped huge productivity and 
innovation gains from moving what 
was then a vastly undereducated popu-
lation into schools and universities. 

Finally, and somewhat controversially, 
it is also his contention that since the 
1950’s the US has started to plateau in 
terms of technology. He argues, leav-
ing aside computers and the internet, 
which he deals with later in the book, 
that the household of the 1970’s does 
not look radically different to the av-
erage household today. He points out 
that median wages have stagnated, and 
output growth rates display a worrying 
downward trend. 

Another interesting take on things is 
his contention that the US is actually 

poorer than it thinks. For the past few 
years the fastest growing components 
of GDP have been government spend-
ing on health, education and defence. 
This leads to GDP figures overstating 
the extent of the real or actual benefit 
accruing to the people of the US.

Government spending is measured at 
cost, and the assumption is that as the 
spending grows, so must the benefit. 
However, as we’ve seen in healthcare 
for instance, spending in the US is far 
above any other developed country, but 
the US still has far worse healthcare 
outcomes than many OECD countries. 
Therefore the GDP gain is illusory. He 
has similar things to say about finan-
cial innovation, maintaining that the 
real benefits from the growth of the 
financial sector are of “dubious value”.

Furthermore, in addition to give us an 
insightful discussion on the misleading 
gains of the Internet revolution, Cowen 
contemplates the real threat posed by 
political deadlock in Washington, as 
well as some interesting though not 
always convincing ways to encourage 
necessary technological progress. 

I strongly encourage you to buy it, 
though at the moment it is only avail-
able electronically. Read it over a 
weekend, that’s all it takes. If, like me, 
you find yourself agreeing with the 
premise, you might wonder whether 
the rich world should look inward at 
all. There is so much “low hanging 
fruit” in the developing countries of 
the world, perhaps we could all benefit 
from concentrating our efforts there!

How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern 
History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better
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Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening
eller studentabonnement på Samfunnsøkonomen

Studentmedlemskap kr. 300,- 
Meld deg inn på www.samfunnsokonomene.no

Spesialtilbud til studenter: 

Samlende forum 
Som medlem får du tilgang til landets største nettverk av samfunnsøkonomstudenter og samfunnsøkonomer sysselsatt 
innenfor et bredt spekter av bransjer og næringer. Her kan du bli inspirert til videre innsats på studiene og få nyttige tips 
til hvilken stilling og bransje du kan satse på.

Gode faglige tilbud
Foreningen holder høy aktivitet som arrangør av kurs og konferanser. Videre arrangerer vi også faglige frokostmøter 
etter initiativ fra våre medlemmer. Frokostmøtene er kun åpent for våre medlemmer, og de er gratis. Du får også gratis 
abonnement på tidsskriftet Samfunnsøkonomen som kommer ut ni ganger i året.

Kandidattreffet
Samfunnsøkonomene arrangerer en årlig møteplass mellom studentmedlemmer på masternivå og potensielle 
arbeidsgivere. Kandidattreffet er en god forberedelse til arbeidslivet. Det er et heldagsarrangement som omfatter faglige 
foredrag, caseløsning, mini-intervjuer, m.m. Flere studenter har blitt tilbudt jobb som følge av møte/mini-intervju på 
kandidattreffet.

Vil du spare penger? 
Samfunnsøkonomenes medlemmer kan nyte godt av foreningens gunstige bank- og forsikringsavtale med DNB. Ofte kan 
du spare inn hele medlemskontingenten ved å benytte deg av disse tilbudene. Som kunde i deres studentprogram får man 
blant annet gratis PC-forsikring. Våre samarbeidspartnere har opprettet en egen rådgivningstjeneste for våre medlemmer 
på tlf 04700 eller på www.medlemsradgiveren.no 

Skal du signere kontrakt med din første arbeidsgiver?
Sekretariatet kan gi deg tips og råd før du undertegner kontrakten.

Lurer du på hva som er riktig lønn for deg?
Samfunnsøkonomenes årlige lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver. I 
offentlig sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger 
på arbeidsstedet. Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.



H
an

delsh
ø

g
sko

len
 ved U

M
B

 
U

n
iversitetet fo

r m
iljø

- o
g

 bio
viten

skap

H
an

delsh
ø

g
sko

len
 h

ar ca. 600 pro
g

ram
stu

denter o
g

 lig
g

er i vakre o
m

g
ivelser i Ås, 

ca. 30 m
in

. m
ed

 to
g

 fra O
slo

.  w
w

w
.u

m
b.n

o
/h

an
delsh

o
g

sko
len

M
asterstu

d
ier i ø

ko
n

o
m

i
S

am
fu

n
n

sø
ko

n
o

m
i (Eco

n
o

m
ics)

•  Pro
fi

lerin
g

er: M
iljø

 o
g

 ressu
rs, en

erg
i, u

tviklin
g

 o
g

 bed
riftsø

ko
n

o
m

i/fi
n

an
s

D
evelo

pm
ent an

d
 N

atu
ral Reso

u
rce Eco

n
o

m
ics

• 
S

am
fu

n
n

sø
ko

n
o

m
ipro

g
ram

 m
ed

 h
o

vedvekt på pro
blem

stillin
g

er i u
tviklin

g
slan

d

Ø
ko

n
o

m
i o

g
 adm

in
istrasjo

n
 (S

ivilø
ko

n
o

m
)

• 
Pro

fi
lerin

g
er: Fin

an
sierin

g
 o

g
 in

vesterin
g

, ø
ko

n
o

m
istyrin

g
, strateg

i o
g

 ledelse, 
sam

fu
n

n
sø

ko
n

o
m

i, en
erg

iø
ko

n
o

m
i o

g
 m

iljø
- o

g
 ressu

rsø
ko

n
o

m
i

Entrepren
ø

rskap o
g

 in
n

o
vasjo

n
• 

B
red

dem
aster so

m
 sam

ler stu
denter m

ed
 u

lik u
tdan

n
in

g
sbakg

ru
n

n

M
asterstu

d
ien

e h
ar o

ppstart o
m

 h
ø

sten
. S

ø
kn

adsfrist: 1. ju
n

i.  
Vi tilbyr o

g
så:

• 
Ph

D
 pro

g
ram

 i Eco
n

o
m

ics 
• 

B
ach

elo
r i sam

fu
n

n
sø

ko
n

o
m

i
• 

B
ach

elo
r i ø

ko
n

o
m

i o
g

 adm
in

istrasjo
n

• 
En

keltem
n

er i bl.a. bed
riftsø

ko
n

o
m

i, fi
n

an
s, sam

fu
n

n
sø

ko
n

o
m

i, o
rg

an
isasjo

n
  

o
g

 ledelse

ANNONSE UMB

10|

Handelshøgskolen ved UMB 
Universitetet for miljø- og biovitenskap

Handelshøgskolen har ca. 600 programstudenter og ligger i vakre omgivelser i Ås, 
ca. 30 min. med tog fra Oslo.  www.umb.no/handelshogskolen

Masterstudier i økonomi
Samfunnsøkonomi (Economics)
•  Profileringer: Miljø og ressurs, energi, utvikling og bedriftsøkonomi/finans

Development and Natural Resource Economics
• Samfunnsøkonomiprogram med hovedvekt på problemstillinger i utviklingsland

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)
• Profileringer: Finansiering og investering, økonomistyring, strategi og ledelse, 

samfunnsøkonomi, energiøkonomi og miljø- og ressursøkonomi

Entreprenørskap og innovasjon
• Breddemaster som samler studenter med ulik utdanningsbakgrunn

Masterstudiene har oppstart om høsten. Søknadsfrist: 1. juni. 
Vi tilbyr også:
• PhD program i Economics 
• Bachelor i samfunnsøkonomi
• Bachelor i økonomi og administrasjon
• Enkeltemner i bl.a. bedriftsøkonomi, finans, samfunnsøkonomi, organisasjon  

og ledelse

- Utdanningen min i 
s a m f u n n s ø k o n o m i , 
med fordypning i kli-
ma- og energiøkonomi, 
er veldig relevant for 
stillingen min. Den 
grunnleggende økono-
miske forståelsen jeg 
opparbeidet meg gjen-
nom mastergraden min 
ved UMB ligger som et 
bakteppe i mitt daglige 
arbeid. 

Traineestillingen i Statnett har gitt mange spennende ut-
fordringer innen alt fra kraftsystemanalyse og marked-
sanalyse, analyser av fremtidens systemdriftsutfordringer 
til utformingen av sentralnettstariffen. Hun har også hatt 
ansvaret for Statnett sitt sommerprosjekt for studenter, 
KUBE.

Teori i praksis
Martine tok bachelorgraden sin ved UiO og fikk der et 
godt teoretisk grunnlag. Hun fikk vite om samfunnsøkon-
omistudiene på Ås ved en tilfeldighet og er i dag kjem-
pefornøyd med mastergraden sin fra Handelshøgskolen 

UMB. På UMB er det et sterkt fokus på anvendt økonomi 
og det passet Martines interesser godt. 
- Jeg vil absolutt anbefale samfunnsøkonomistudiene ved 
UMB. Ved UMB lærer man teorien, men også hvordan en 
skal anvende teorien i praksis og til å gjennomføre em-
piriske økonomiske analyser. Dette er kunnskap som er 
ettertraktet i arbeidsmarkedet. 

Martine har etter endt studietid på UMB valgt å være 
en aktiv ambassadør for samfunnsøkonomistudiene på 
UMB og hun tror det er mange som søker nettopp det 
Handelshøgskolen ved UMB kan tilby. 
- Jeg synes mastergraden jeg tok ved UMB var svært 
god. Det var mange spennende fag og velge mellom, og 
dessverre ikke plass til alle i løpet av tre semestre med 
fag. Jeg satte stor pris på de engasjerende foreleserne, 
deres tilgjengelighet og tilstedeværelse. Ellers synes jeg 
Campus var helt fantastisk. Jeg pendlet fra Oslo de to 
årene jeg studerte ved UMB, og det var deilig å gå av toget 
i Ås, der jeg fikk fokusere på studiene i rolige omgivelser. 

Studietiden ved UMB ble to flotte år for Martine. 
- UMB kunne tilby den perfekte kombinasjonen av faglig 
utfordringer og sosialt studentliv, både på lesesalen og 
utenfor. Eksamensperioden var naturlig nok hard, men 
desto mer sosialt på lesesalen!

Martine Winsnes kapret en av de attraktive stillingene som trainee i Statnett. Mastergraden hennes 
fra UMB var avgjørende for at hun fikk denne stillingen, og i dag får jobbe med utfordrende prosjekter 
innen energi- og kraftsektoren.

Den perfekte kombinasjonen

Tekst: Lise Thoen, umb.no

Martine Winsnes: Trainee i 
Statkraft og tidligere student ved 
UMB.
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På St. Luciadagen 2011 ville nobelprisvinner Trygve Haavelmo ha fylt 100 år. Hans 
sannsynlighetstilnærming har blitt en grunnpilar i den moderne økonometrien. Haavelmo har selv 
gitt uttrykk for at han kunne vært nobelprisen foruten og hadde liten sans for feiringer. Likevel valgte 
Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo å hedre den økonometriske pioneren med et imponerende 
og stjernespekket symposium.

Tekst: Rasmus Bøgh Holmen og Sigmund Ellingsrud2

Feiringen av Trygve Haavelmos 100-årsjubileum:

– Mannen som bygde bro mellom teori og virkelighet1

I  anledning Tr yg ve Haavelmos 
100-årsjubileum arrangerte Økono-
misk institutt ved Universitetet i Oslo 
den 13. og 14. desember et symposium 
med sterke nasjonale og internasjonale 
innslag. Rektor Ole Petter Ottersen 
sto for den offisielle åpningen i uni-
versitets Gamle Festsal. Ottersen ut-
trykte stolthet over Haavelmos sterke 
tilhørighet til universitetet, hvor Haav-
elmo arbeidet som professor i 31 år, 
fra 1948 til 1979. Han poengterte den 
relativt sterke innflytelsen Haavelmos 
forskning har hatt på utformingen av 
den norske velferdsstaten. I året før 

tilsettelsen ved universitetet hadde 
Haavelmo også direkte innflytelse 
som byråsjef i Handelsdepartementet. 
Innledningen ble fulgt opp av lederen 
av Økonomisk institutt, Nils-Henrik 
von der Fehr. «Jubilanten ville neppe 
satt pris på denne markeringen. 
Forhåpentligvis ville han godtatt kon-
feransen under tvil, fordi den bringer 
mange store økonomer sammen», sa 
instituttlederen. Dermed var sym-
posiet i gang.

Under Frisch sine vinger
Første foredragsholder ut var Olav 

Bjerkholt fra Økonomisk institutt ved 
Universitetet i Oslo. I de senere årene 
har han viet mye av sin tid til å skrive 
dokumentariske artikler om Trygve 
Haavelmo og hans læremester, Ragnar 
Frisch3. Trygve Magnus Haavelmo ble 
født på Skedsmo i Akershus den 13. 
desember i 1911 og har familierøtter i 
Hallingdal. Han tok artium i 1930 i en 
verden preget av den store depresjo-
nen. I utgangspunktet ønsket Haavel-
mo å studere filologi eller ingeniørfag, 
men han valgte isteden økonomis-
tudiet, fordi det bare varte i tre år. 
Dermed kunne han raskere komme 

 1 Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Samfunnsøkonomen nr. 1 2012



seg ut i godt lønnet arbeid. I 1932 ble 
en indirekte forløper4 av Økonomisk 
institutt ved Universitetet i Oslo 
grunnlagt av Ragnar Frisch og Ingvar 
Wedervang. Frischs forskningsinstitutt 
var uavhengig av universitetet og ble fi-
nansiert av Rockefeller Foundation, en 
New York-basert filantropisk stiftelse 
basert på overskuddet til Standard Oil 
Trust. Året etter fullførte Haavelmo 
sin cand. oecon.-grad og gikk inn i en 
stilling som regneassistent for Frisch 
ved instituttet.

Forholdet mellom Frisch og Haavelmo 
var ikke alltid like lett. Ifølge Bjerkholt 
var Ragnar Frisch en overveldende 
skikkelse med et til dels egosentrisk 
syn på verden og en autokratisk leder-
stil. Han tok lite hensyn til assistenters 
interesseområder og ønsket å ansette 
flest mulig til et gitt budsjett. Dårlig 
betaling og begrenset handlefrihet 
gjorde at Haavelmo i sin tid ønsket seg 
vekk fra sin mentor. I et relativt trangt 
arbeidsmarked takket han sommeren 
1935 ja til en stilling som kontorassist-
ent av andre klasse ved Rikstrygdever-
ket. Heldigvis for økonomifaget svarte 
Frisch med å tilby dobbel betaling og 
oppnevne han til leder av beregning-
savdelingen. Like fullt fortsatte de to 
å tiltale hverandre som «Haavel» og 
«Professor Frisch», hvilket gjenspeiler 
at over-/underordningsforholdet langt 
på vei forble det samme. Til tross for 
et tett samarbeid ble Haavelmo og 
Frischs eneste felles forskningsartikler 
to arbeider om etterspørsel etter hen-
holdsvis melk og øl, der den sistnevnte 
artikkelen var forbeholdt og finansiert 
av Bryggeriforeningen.

Haavelmo bisto Frisch i hans pioner-
arbeid om hvordan makroøkonomiske 
likningssystemer kan forklare kon-
junktursvingninger. Videre assisterte 
jubilanten sin læremester i hans arbeid 
med utfordringer knyttet til identi-
fikasjon av strukturelle parametere, 
simultanitet og multikollinearitet, i en 
tid der få kjente til disse problemene. 
I denne forbindelse diskuterte John 
Chipman5 fra University of Min-
nesota Haavelmos behandling av 
simultanitetsproblemer6, før han trakk 
frem jubilanten og Meyer Girshicks 
berømte artikkel «Statistical Analysis 
of the Demand for Food: Examples of 
Simultaneous Estimation of Structural 
Equations» fra 1947. I denne artikke-
lens utgangseksempel er det ikke 
mulig å identifisere etterspørsels- og 
tilbudskurvene, siden nåværende pris 
er eneste eksogene variabel i begge 
likningene. Problemet kan imidlertid 
løses ved å benytte prisen fra tilbuds-
funksjonen fra forrige periode til å 
identifisere parameterne. Utover i 
artikkelen gikk Haavelmo og Girshick 
over til å drøfte identifikasjonsprob-
lemer sett ut fra modellens reduserte 
form.

Frisch hevdet at empirisk forskning 
hadde liten verdi uten økonomisk te-
ori å basere seg på og problematiserte 
gapet mellom teori og virkelighet. 
Videre stilte han seg tvilende til om det 
var mulig å bygge bro mellom disse to 
verdene. Dessuten var Frisch skeptisk 
til å foreta forutsetninger om at ob-
serverbare økonomiske data kan be-
traktes trukket ut i fra underliggende 
sannsynlighetsfordelinger. I likhet med 

sin læremester skulle Haavelmo bli en 
talsmann for den nye metodetunge og 
empiriske tilnærmingen til økonomif-
aget, dog på en litt annen måte. Frisch 
hadde kanskje ikke alle svarene Haav-
elmo søkte, men han stilte definitivt 
mange av de riktige spørsmålene for å 
vekke Haavelmos undring og nysgjer-
righet. Frischs institutt fikk fra tid til 
annen nederlandsk besøk av Tjalling 
Koopmans7 og hans læremester, Jan 
Tinbergen.8 Trolig åpnet Koopmans 
Haavelmos øyne for Jerzy Neymans9 
probabilistiske tilnærming til regres-
jonsanalyse. De neste årene kom Haav-
elmo til å sette arbeidet med Frisch inn 
i en sannsynlighetsteoretisk kontekst. 
Med dette skulle han påbegynne bro-
byggingen mellom teori og virkelighet, 
som Frisch ikke trodde var mulig. 

Fra Europatur til Cowles Commis-
sion
Fra høsten 1936 til våren 1939 dro 
Haavelmo på en rekke konferanser 
og forskningsvisitter til Frisch sine 
økonometriske kontakter; fra London, 
Oxford og Paris til Berlin, Genève 
og til slutt Århus. I London 1936 
lot Haavelmo seg inspirere av Jerzy 
Neyman, mens han to år senere 
stiftet nærmere bekjentskap med Jan 
Tinbergen i Genève og møtte Jacob 
Marschak i Oxford. Han avsluttet 
rundreisen som statistikklærer i Dan-
mark. En av symposiets tilreisende 
foredragsholdere var professor Niels 
Kærgård fra Fødevareøkonomisk 
institut ved Københavns Universitet. 
Kærgård beskrev en tid med små og 
tett sammenknyttede skandinaviske 
fagmiljøer. Oslo var den gangen et 
internasjonalt fagsenter; ikke bare for 
økonometri, men også for anvendt 
modellering og makroøkonomi. «Man 
dro ikke på utveksling til USA, man 
dro til Oslo», sa den danske fored-
ragsholderen. Mange av samtidens 
publikasjoner ble skrevet på de nas-
jonale språkene, men de skandinaviske 
økonomene var likevel sterkt delaktige 
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Man dro ikke på 
utveksling til USA, man 
dro til Oslo.
– Niels Kærgård, 
Københavns Universitet

“
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Fysikere er smarte, 
som beg renser  s ine 
spådommer til utfall 
av eksperimenter. De 
prøver ikke å forutsi 
bevegelsen til en enkelt 
stein i fjellet og derved 
spore utviklingen av et 
snøskred. Det er det bare 
gærne økonometrikere 
som gjør.

“

i den internasjonale fagdebatten.
Sommeren 1939 dro Haavelmo over 
Atlanteren og startet det som skulle 
bli en toårig dannelsesreise mellom en 
rekke amerikanske eliteuniversiteter. I 
løpet av reisen ble den unge forskeren 
kjent med flere av samtidens store 
økonomer.10 En tidligere versjon av 
hans doktorgradsavhandling ble i 1941 
gjennomlest ved Harvard University 
av Joseph Schumpeter. Deretter ble 
avhandlingen korrekturlest av Leonid 
Hurwicz, før Haavelmo fikk innspill 
fra den statistiske matematikeren Ab-
raham Wald. Både Hurwicz og Wald 
var tilknyttet forskningsinstitusjonen 
Cowles Commission for Research in 
Economics. Haavelmo møtte også 
andre prominente forskere ved denne 
institusjonen, deriblant Lawrence 
Klein, Theodore Anderson og hans 
venner fra Europa, Jacob Marschak 
og Tjalling Koopmans. Av disse skulle 
Hurwicz11, Klein12, Koopmans og 
Haavelmo selv vinne nobelprisen.13,14 
Cowles Commission ble grunnlagt 
i 1932 i Colorado Springs av Alfred 
Cowles, men flyttet i 1939 til Universi-
ty of Chicago.15 Under ledelse av Jacob 
Marschak og slagordet «Theory and 
Measurement» revolusjonerte insti-
tusjonen økonometrifaget på 1940-tal-
let, for ikke å si hele økonomifaget. 
Utgangspunktet var på mange måter 
estimeringen av Kleins makroøkono-
miske modell for USA.

Da krigen kom til Norge, ønsket 
Haavelmo å hjelpe fedrelandet, men 
han ble først avvist ved ambassaden i 
Washington. Det var først etter Pearl 
Harbor-angrepene i desember 1941 
at Haavelmo ble tilsatt i Nortraship, 

som administrerte den norske han-
delsflåten utenfor tyskkontrollerte 
områder, og deretter Forsyningsde-
partementet. Under krigen mistet han 
brevkontakten med Frisch, men op-
prettholdt kontakten med det ameri-
kanske økonometrimiljøet. Han deltok 
også i den pågående fagdebatten mel-
lom Jan Tinbergen og John Maynard 
Keynes. Grovt sagt talte Tinbergen for 
å utvikle komplekse makromodeller 
tuftet på empiriske data, mens Keynes 
hevdet at Tinbergen fremmet avansert 
metode på bekostning av ren logikk. 
Haavelmo forsvarte Tinbergen og 
understreket betydningen av feilledd 
i modellene. Da krigen tok slutt, 
takket Haavelmo ja til å jobbe et år 
for Cowles Commission fra 1946. Ved 
institusjonen satt forskerne i båser i et 
stort rom som også ble brukt til semi-
nar. Alle kalkulasjonene ble gjort for 
hånd, noe som gjorde det krevende å 
ta i bruk de nye metodene. Gjennom 
symposiet poengterte flere foredrag-
sholdere hvordan Haavelmos forskn-
ing utgjorde en hjørnestein i Cowles 
Commissions forskningsprogram.

En av Haavelmos få gjenlevende ven-
ner fra Cowles Commission, den nå 
93 år gamle Theodore Anderson16, 
var hedersgjest ved symposiet. Han 
beskrev Haavelmo som en typisk 
reservert nordmann, en unik karak-
ter og en god venn. Det var i sin tid 
Anderson som nominerte Haavelmo 
til nobelprisen. Anderson er en av 
personene bak metoden for estimering 
kjent som Maximum Likelihood-Ratio 
under begrenset informasjon. I tillegg 
utarbeidet han den såkalte Anderson-
Darling testen sammen med Donald 
Darling, som tester om et gitt utvalg 
data kan oppstå fra en gitt sann-
synlighetsfordeling. Sammen med 
Lawrence Klein gikk Anderson og 
Haavelmo til innkjøp av en treseilbåt 
for bruk i Lake Michigan i mai 1946. 
Til tross for at de var blant verdens 
fremste økonometrikere, innrømmet 
Anderson at seileferdighetene ikke 
var like imponerende. En vindfull 
sommerdag var ikke båten fortøyd 
skikkelig. Anderson forsøkte uten 
hell å jakte seilbåten i en etter hvert 
drivende robåt. Dagen derpå oppdaget 
Haavelmo til sin forferdelse at båten 
var knust til pinneved. Året etter reiste 
Haavelmo hjem fra USA, angivelig 
fordi han savnet den norske naturen.

Haavelmos banebrytende økonom-
etriske arbeid
Flere av foredragsholdere på Haav-
elmo-symposiet belyste jubilantens 
banebrytende økonometriske bidrag, 
deriblant John Aldrich fra University 
of Southampton. Jubilanten fremmet 
empiri som grunnlag for økonomisk 
teori, istedenfor å hevde at teori må 
ligge til grunn for empiriske under-
søkelser, slik Frisch hadde hevdet. 
Haavelmos to mest innflytelsesrike 
publikasjoner ble gitt ut i Economet-
rica under andre verdenskrig. I 1943 
publiserte Haavelmo «The Statistical 
Implications of a System of Simultane-
ous Equations», som en forsmak på det 
som skulle komme. Året etter ble «The 
Probability Approach to Economet-
rics» publisert og senere forsvart som 
doktoravhandling i Oslo. Den tidligere 
versjonen av avhandlingen fra 1941 
hadde allerede sirkulert i fagmiljøet i 
tre år og høstet mye oppmerksomhet. 
Artikkelen omtales ofte som funda-
mental for moderne økonometrisk 
analyse. Kevin Hoover fra Duke 
University fremhevet hvordan de to 
artiklene, som skulle gi Haavelmo 
nobelprisen, fortsatt siteres flittig.17

Konsensusen før Haavelmos gjennom-
brudd hadde vært at økonomiske data 
ikke følger sannsynlighetslover, og at 
estimeringsfeil følger av målefeil, så vel 
som latente og utelatte variabler. Haav-
elmo revolusjonerte økonometrifaget 
ved å gjøre antakelser om under-
liggende sannsynlighetsfordelinger, for 
derved å kunne teste økonomisk teori 
mot observerte data ved hjelp av Ney-
man-Pearson-testing. Han diskuterte 
utfordringene knyttet til endogeni-
tetsproblemer, spesielt i sammenheng 
med simultanitet og med systemer av 
regresjonslikninger med flere gjensidig 
avhengige variabler. Haavelmo viste 
at størrelsen på koeffisientene til de 
endogene høyresidevariablene blir 
systematisk skjevt estimert som følge 
av korrelasjon mellom restleddene. I 
tillegg poengterte han at estimatorer 
fra enkelte estimeringsmetoder forblir 
effektive etter lineære transformas-
joner og omtalte disse som invari-
ante. Dessuten videreutviklet Haav-
elmo Frisch sitt autonomi-begrep. En 
økonomisk relasjon er autonom, hvis 
dens karakter er upåvirket av endring 
i andre forhold; eller som Haavelmo 
selv sa det: «En autonom relasjon er 
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Jeg skulle gjerne vært 
foruten nobelprisen, men 
det er jo noe som heter 
folkeskikk. Jeg trenger 
ikke prisen, men tar den i 
mot som en anerkjennelse 
av faget.

“

en relasjon som holder gjennom ild 
og vann». Det er gjennom identifi-
kasjon av autonome relasjoner at de 
underliggende økonomiske lovene 
kan avdekkes.

Flere foredragsholdere tok jubilan-
tens økonometriske bidrag et skritt 
videre. Rodrigo Pinto fra Univer-
sity of Chicago18 presenterte et arbeid 
som problematiserer retningene på 
årsak-virkningsforhold som ikke er 
observerbare.  Deretter roste Judea 
Pearl fra University of California 
Haavelmo for å ha lagt grunnlaget 
for kausalitetsanalyse, der potensielle 
utfall lar seg beskrive både grafisk og 
ved strukturelle likningssystemer. I 
utgangspunktet stilte Haavelmo seg 
kritisk til at man uten videre kunne 
anta at modellens form var kjent.  
Professor Aris Spanos ved University 
of Virgina Tech fremhevet dette som 
en vesentlig innsikt, som dessverre i 
for liten grad tas hensyn til av dagens 
økonometrikere. Spanos foreslo derfor 
et utvidet Neyman-Pearson-statistisk 
tilnærming til inferens ved å klargjøre 
skillet mellom teoretisk og empirisk 
informasjon. Hans utfordring ble fulgt 
opp av Bernt Stigum fra Universitet 
i Oslo. Stigum imøtekom mangelen 
på data-teori konfrontasjon med et 
nytt rammeverk ment for å bygge bro 
mellom det han omtalte som et teori-
univers og et empiriunivers.

Gjennom symposiet ga også en rekke 
foredrag et skråblikk på økonometrien 
og Haavelmos bidrag. Blant dem var 
Ariane Dupont-Kieffer fra Universitet 
i Angers som presenterte et arbeid på 
vegne av Philippe Le Gall. Dupont-
Kieffer fremhevet viktigheten av krea-
tivitet og et åpent sinn hos Haavelmo 
og andre modellbyggere. Videre trakk 
hun paralleller mellom modellering 
og skapende kunst. Deretter kastet 
Duo Qin fra University of London en 
brannfakkel ved å erklære at akadem-
isk økonometri er et virkelighetsfjernt 
fagfelt med begrenset praktisk nytte 
for praktiserende økonomer. Sist, men 
ikke minst, hevdet Marcel Boumans 
fra Universitetet i Amsterdam at 
økonomi ikke er en eksakt vitenskap, 
men at man likevel kan komme langt 
med god intuisjon og fagkunnskap. 
I denne anledning siterte Bouman 
Haavelmo: «Fysikere er smarte, som 
begrenser sine spådommer til utfall 

av eksperimenter. De prøver ikke å 
forutsi bevegelsen til en enkelt stein 
i fjellet og derved spore utviklingen 
av et snøskred. Det er det bare gærne 
økonometrikere som gjør.»

Fra investeringsdrevne konjunkturer 
til konflikt og dommedag
En av årets nobelprisvinnere, Chris-
topher Sims19 fra Princeton Univer-
sity, ankom symposiet direkte fra 
nobelfestlighetene i Stockholm. I sitt 
nobelforedrag hadde han viet mye tid 
til Haavelmo. Sims mente moderne dy-
namiske stokastiske generelle likevekt-
smodeller20 er i tråd med Haavelmos 
ideer. Videre argumenterte han for en 
Bayesiansk tilnærming, der modell-
byggeren gjør a priori antakelser om 
fordelingene til modellens parametere 
før de estimeres. Prisvinneren hevdet 
at usannsynlige utfall som gir enorme 
sjokk i makroøkonomien når de in-
ntreffer, såkalte svarte svaner, bør 
modelleres direkte. Katarina Juselius 
fra Københavns Universitet stilte seg 
skeptisk til Sims eksplisitte behandling 
av makroøkonomiske sjokk, som 
naturkatastrofer og politiske reformer. 
Hun foreslo isteden å tilpasse model-
lene etter at strukturelle brudd har 
inntruffet. Juselius hevdet at kointe-
grerte vektorautoregressive modeller21 
ligger nærmest Haavelmos empiriske 
teoriutforming. Hashem Pesaran fra 
Cambridge University tok på sin side 
til ordet for økt bruk av kontrafaktisk 
analyse, der man går gjennom ulike 
scenarioer, ved evaluering av politiske 
vedtak og reformer.

Haavelmos bok «A Study in the Theory 
of Economic Evolution» fra 1954 var 
temaet, da Kalle Moene fra Universitet 
i Oslo sto på talerstolen. Ifølge Moene 
var boken motivert av Haavelmos 
indignasjon over ulikhetene i verden, 
både på tvers av individer, regioner 
og over tid. Boken tok opp spørsmål 
som hvorfor noen regioner lykkes 
og andre ikke. Haavelmo presenterte 
modeller som ikke konvergerte mot 
en stasjonærtilstand, ulikt egenskap-
ene til klassiske vekstmodeller. Videre 
lanserte han konseptet rentetilkarring 
i forbindelse med konflikt. Stergios 
Skaperdas fra University of Carlifor-
nia fulgte opp tråden om konflikt, 
som Haavelmo selv beskrev som en 
systematisk størrelse. Deretter tok 
Erik Biørn for seg deler av Haavelmos 



bok fra 1960, «A Study in the Theory 
of Investment». Haavelmo hevdet at 
tilbud og etterspørsel etter kapital må 
behandles simultant.  Han motsatte seg 
et hvert forsøk på å avlede investering-
setterspørselen fra etterspørselen etter 
kapital alene. Dessuten fremhevet han 
betydningen av kapitalbrukerenes pris-
forventninger i investeringsteorien. 

Haavelmos investeringsteori danner 
mye av grunnlaget for hans kon-
junkturteori, slik det kommer til 
uttrykk i «Orientering i makroøkono-
misk teori» fra 1969. Ragnar Nymoen 
fra Universitet i Oslo forklarte hvordan 
forskjellen i avkastning på realkapital 
og finanskapital driver konjunkturene 
i Haavelmos konjunkturmodell. En 
viktig implikasjon er at en krise i fin-
anssektoren kan lede til en realøkono-
misk krise. Sheetal Chand fra Ne-
apolis University Pafos22 understreket 
økonomifagets begrensede evne til å 
forutsi finanskrisen med et Haavelmo-
sitat: «Mangelen på prediksjonsevne 
gjør at dagens modeller vil anses som 
en vits i fremtiden. Vi må derfor et-
terstrebe oss å forbedre våre model-
ler». I et populærforedrag i forbindelse 
med symposiet påpekte sjeføkonom 
Harald Magnus Andreassen i First 
Securities at Haavelmo forklarte gjeld-
skriser med at «noen har lånt for mye». 
Sjeføkonomen roste Haavelmo for å 
ha diskutert inflasjonsmålet allerede 
på 1950-tallet og for å ha argumentert 
for eksplisitt vektlegging av finansiell 
stabilitet.

Mot slutten av sitt liv fikk Haavelmo 
en økende interesse for miljøspørsmål, 
hvilket var utgangspunkt for symposiet 
siste foredrag, holdt av Michael Hoel 
fra Universitetet i Oslo. Haavelmo 
var tidlig på banen i miljøfeltet og 
diskuterte begreper som diskonter-
ing og irreversibilitet på slutten av 
1960-tallet. Han stilte seg skeptisk til 
at verdens miljøutfordringer lot seg 
løse under samtidens befolkningsvekst 
og økende krav til materiell velstand. 
I nesten Malthusiansk stil produserte 
han sitater som i 1977: «Dersom ver-
dens befolkning dobles innen år 2000, 
er det vanskelig å være motivert for å 
planlegge fremtiden i det hele tatt.»  
Hoel presenterte også det han kalte 
Haavelmos «dommedagsmodell», der 
økonomien konvergerer mot et nyt-
tenivå for lavt for overlevelse. Årsaken 

er at kostnadene forbundet med foru-
rensning først tas på lang sikt. Fore-
dragsholderen fremhevet Haavelmos 
miljøøkonomiske innsikter som rel-
evante for dagens klimaproblematikk.

Formet generasjoner av sam-
funnsøkonomer
På symposiets bankett kunne del-
takerne lære Haavelmos ikke-faglige 
sider bedre å kjenne.23 Jubilanten ble 
beskrevet som en uortodoks, men 
briljant foreleser. Haavelmo arrang-
erte lørdagsseminarer og inkluderte 
studentene i planleggingen av under-
visningen. Han fulgte aldri en spesi-
fikk lærebok, men snakket heller om 
temaer som interesserte, engasjerte 
eller forundret han. I tillegg oppfordret 
han studentene til å skrive før de leste 
og var beryktet for sine eksamensnøt-
ter, kjent som «Haavelmo-oppgaver». 
Mannen som har arvet Haavelmos 
gamle kontor, Vidar Christiansen, 
fortalte at Haavelmo kunne dukke opp 
på universitetet i alt fra motorsykke-
lutstyr til skiklær, men på forelesning 
var alltid dressen og slipset på plass. På 
vinterstid hendte det at jubilanten gikk 
på ski fra sitt hjem på Østerås i Bærum 
til Blindern. Med pipen i munnen 
pleide Haavelmo også å se på studenter 
og kollegaer spille sjakk, før han typisk 
ristet oppgitt på hodet og gikk. Sen-
tralbanksjef Øystein Olsen mente at 
Haavelmos ideer fortsatt har fotfeste 
gjennom dagens professorer, bank-
sjefer og toppbyråkrater. «I en verden 
preget av usikkerhet er det i hvert fall 
sikkert at vi skylder Haavelmo en stor 
takk for hans bidrag til økonomifaget 
og økonomimiljøet i Norge», sa han.
Av sine tidligere kolleger beskrives 
Haavelmo som en varm person med 
sans for å røyke pipe, diskutere faglige 
utfordringer, fiske ørret og spille sjakk. 
Stadig kunne han observeres kjørende 
rundt på sin Harley-Davidson med sin 
kjæreste på baksetet, og i ny og ne, Rag-
nar Frisch eller Jan Tinbergen. «Haav-
elmo kom ofte inn på kontoret med et 
faglig spørsmål. Noen ganger grublet 
han på noe, men som regel ville han 
egentlig bare prate», fortalte tidligere 
matematikkprofessor Knut Sydsæter. 
Haavelmos tidligere sekretær, Eva Ka-
rine Christiansen, beskrev Haavelmo 
som en svært likandes kar. Han var 
godt likt blant damene på instituttet 
og mekket stadig på sin Harley Dav-
idson og sin Volvo Amazon. «Det er 

imidlertid litt ironisk at han skulle få 
akkurat kaffebaren på SV-fakultetet 
oppkalt etter seg. Riktignok var han en 
ivrig kaffedrikker, men noe lenger fra 
et ‘Caffe Latte-menneske’ skal du lete 
lenge etter», bemerket hun. Haavelmo 
kunne være sosial når han ville, men 
han skydde sosiale sammenkomster. 
Kanskje var det derfor han valgte å ta 
en forskningstermin ved Københavns 
Universitet akkurat det året han fylte 
60.

I 1989 ble Haavelmo den første som 
vant nobelprisen i økonomi for 
økonometriske arbeider.  Tidligere 
hadde han avslått flere priser og hed-
ersbemerkelser24. «Jeg måtte ringe 
min gamle foreleser og si at han ikke 
kunne takke nei til nobelprisen», for-
talte Haavelmos tidligere kollega, Tore 
Thonstad. Haavelmo beskrev i sin tid 
prisen som «et helvetes sjokk» og dro 
rett opp til Skytterkollen i Bærum og 
tømte et par magasiner. «Jeg skulle 
gjerne vært foruten nobelprisen, men 
det er jo noe som heter folkeskikk. Jeg 
trenger ikke prisen, men tar den i mot 
som en anerkjennelse av faget», uttalte 
Haavelmo den gangen. Likevel la han 
ikke skjul på at han følte seg beæret. 
Tidligere kollega av Haavelmo og den 
gangen fungerende NSB-direktør, Tore 
Lindholt, fulgte Haavelmo til Stock-
holm med egen vogn. For anledningen 
hadde han sørget for whisky-servering 
og røyketillatelse. Ved hjemkomsten 
til Sentralbanestasjonen ventet en 
gjeng politimenn på Harley-Davidson-
motorsykler. De fulgte Haavelmos taxi 
til hans hjem i Bærum i kortesje, til 
prisvinnerens elleville begeistring.

Da en journalist spurte om hva han 
skulle gjøre med prispengene, svarte 
Haavelmo at han skulle investere i 
et gjerde rundt huset sitt for å holde 
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Haavelmo kom ofte 
inn på kontoret med et 
faglig spørsmål. Noen 
ganger grublet han på 
noe, men som regel ville 
han egentlig bare prate. 
– Knut Sydsæter
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2 Vi ønsker spesielt å takke professorene Erik Biørn, Jon Vislie og Olav Bjerkholt for deres gode innspill og presiseringer. Det er gjennom 
imøtekommende og hjelpsomme ressurspersoner som dette, at vi av den yngre garde best kan gjøres i stand og lar oss inspirere til å fordype 
oss i våre faglige røtter. Vi ønsker dessuten å rette en stor takk til stipendiat André Kållak Anundsen og masterstudentene Henriette 
Birkelund, Johan Michael Berentzen Hoem og Lisa Dahl Keller. Solide korrekturlesere med konstruktive kommentarer og stadig blikk for 
forbedringspotensialer skal aldri undervurderes. Alle de nevnte har sin tilhørighet til Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.
3 Ragnar Frisch (1895-1973) regnes blant Norges fremste vitenskapsmenn. Han var en pioner innen økonometrien, som han i sin tid navnga. 
Hans banebrytende forskning innen makrodynamikk medførte at han i 1969 ble tildelt den første nobelprisen innen økonomi sammen med 
nederlenderen Jan Tinenbergen. Frisch spilte ikke bare en vesentlig rolle som institusjonsbygger i Norge; han var også med på å opprette 
Econometric Society med tilhørende tidsskrift Econometrica. Han var en aktiv samfunnsdebattant med både nasjonale og internasjonale 
embetsverv. Trolig spilte han en avgjørende rolle for Haavelmos akademiske karriere. På symposiet gikk Olav Bjerkholt så lang som å uttale: 
«Ingen Frisch, ingen Haavelmo».
4 Økonomisk institutt var opprinnelig en selvstendig forskningsinstitusjon med tette bånd til Universitetet i Oslo. Både Ragnar Frisch og 
Ingvar Wedervang var ansatte ved Det juridiske fakultet ved universitetet, hvor også økonomiutdannelsen var underlagt. Forskningsassistene 
arbeidet imidlertid for instituttet, uten tilknytning til universitetet. Etter andre verdenskrig ble Instituttet underlagt Det juridiske fakultet 
og skiftet navn til Sosialøkonomisk institutt. Ved opprettelsen av Det samfunnsvitenskapelige fakultet i 1963 flyttet instituttet til det nye 
fakultetet og overtok ansvaret for økonomiundervisningen. Ved millenniumskiftet byttet instituttet navn tilbake til Økonomisk institutt.
5 John Chipman er kjent for sine bidrag til internasjonal handelsteori og velferdsteori. Han tilbrakte et år ved Cowles Commission fra 
1950 til 1951. I perioden 1951 til 1955 var Chipman ansatt ved Harvard University og fra 1960 til 2007 ved University of Minnesota, der 
han fikk ærestittelen «regentprofessor» i 1981. Chipman er i dag pensjonert. Hans kone er av norsk herkomst og i slekt med den norske 
barnebokforfatteren, Thorbjørn Egner.
6 John Chipman viet mye av sitt foredrag til å gjennomgå Haavelmos behandling av simultanitetsproblemer i «The Statistical Implications of 
a System of Simultaneous Equations» fra 1943. Problemstillingene knyttet til denne artikkelen diskuteres nærmere i avsnittet «Haavelmos 
banebrytende økonometriske arbeid». Haavelmo og Girshicks «Statistical Analysis of the Demand for Food: Examples of Simultaneous 
Estimation of Structural Equations» fra 1947 er først og fremst en anvendelse av innsiktene fra artikkelen som kom tre år tidligere.
7 Tjalling Charles Koopmans mottok nobelprisen i økonomi i 1975 sammen med Leonid Kantorovich for deres bidrag til teorien om optimal 
ressursallokering. Koopmans var født nederlender, men bosatte seg i USA i 1940 og ble innvilget amerikansk statsborgerskap seks år senere. 
Han ledet Cowles Commission i perioden 1948 til 1955.
8 Nederlenderen Jan Tinbergen var som voksen mye på besøk i Norge og lærte seg i årenes løp norsk. Da Haavelmo møtte Tinbergen i 
1930-årene var han i ferd med å fullføre verdens første makromodell for USAs økonomi, etter tidligere å ha utformet en tilsvarende modell 
for nederlandsk økonomi. Sammen med Ragnar Frisch vant han i 1969 den første nobelprisen i økonomi for deres analyser av økonomiske 
prosesser og utvikling av dynamiske økonomiske modeller.
9 I sin nobeltale la Trygve Haavelmo relativt stor vekt på sin inspirasjon fra Jerzy Neyman i forbindelse med utviklingen av probabilistiske 
tilnærming til økonometrifaget. Neyman viste på sin side begrenset interesse for Haavelmos arbeider, da han levde.
10 I løpet av sitt USA-opphold møtte Haavelmo mange fremtredende økonomer som ikke nevnes eksplisitt i denne artikkelen, deriblant 
Wassily Leontief og Paul Samuelson under et opphold ved Colorado Springs, Harold Hotelling under et opphold ved Columbia University 
og Milton Friedman ved hans gjentatte besøk ved Cowles Commission.
11 Russisk-amerikanske Leonid Hurwicz ble i 2007 tildelt nobelprisen sammen med Eric Maskin og Roger Myerson. Hurwicz mottok 
prisen for å ha lagt grunnlaget for en spillteoretisk forståelse av markedsmekanismer (engelsk: market design mechanisms); en forståelse 
som Maskin og Myerson senere videreutviklet. Hurwicz var 90 år da han mottok prisen og ble med det den eldste nobelprisvinneren til nå.
12 Amerikaneren Lawrence Klein ble tildelt nobelprisen økonomi i 1980 for etableringen av økonomiske modeller egnet for analyse av 
konjunkturer og økonomisk politikk.
13 Nobelprisen i økonomi heter offisielt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Prisen ble opprettet av 
Sveriges Riksbank i 1968 og er følgelig ikke en av de opprinnelige nobelprisene, som ble opprettet etter testamentet til Alfred Nobel. Den 
har blitt kritisert av en del av Alfred Nobels etterkommere for ikke å ha noe direkte med Alfred Nobel å gjøre og har skiftet offisielt navn en 
rekke ganger. Likevel omtales prisen vanligvis som en ordinær nobelpris. I likhet med nobelprisene i kjemi og fysikk blir økonomiprisen 

innpåslitne journalister unna. Et år 
senere hadde han donert to av tre 
nobelprismillioner til Økonomisk 
institutt ved Universitetet i Oslo. Den 
siste millionen lot han stå uberørt på 
konto, som en sosial forsikring. Haav-
elmos livsledsager livet i gjennom, 
Beulah Midgett, kom til Norge i tidlig 
etterkrigstid. De to ble aldri gift og fikk 
ingen barn. To hytter i Skurdalen i Hol 
utgjorde Haavelmos fristeder, hvor 
han funderte og fisket ørret. Haavelmo 
bestemte seg for at hans urne skulle 
nedsettes i kirkegård i dette området 
og testamenterte hyttene til Økono-
misk institutt. For øvrig var jubilanten 
onkelen til skuespilleren Sidsel Ryen, 
best kjent som Leonora Dorothea Dahl 
i NRKs barneserie Sesamstasjon fra 

1990-tallet.25 Mot slutten av sin levetid 
engasjerte Haavelmo seg i kampen mot 
EU. Han hevdet det var et paradoks at 
et enormt byråkrati skulle fremme det 
frie markedet. Den 28. juli 1999 døde 
han i Oslo, 87 år gammel.

Fikk sin velfortjente heder
Økonomisk institutt ved Universitet 
i Oslo fortjener stor honnør for gjen-
nomføring av et spennende symposium 
med bred internasjonal deltakelse. Pro-
grammet var innholdsrikt og vel sam-
mensatt med stort tematisk, geografisk 
og historisk spenn. Symposiet bidro til 
å øke kunnskapen om en av det tjuende 
århundrets mest innflytelsesrike økono-
mer. I dag er Trygve Haavelmos sann-
synlighetstilnærming en grunnpilar i 

den moderne økonometrien. Flere av 
hans andre økonometriske bidrag, så 
vel som hans innsikter fra investering-
steorien, står fortsatt sterkt. Kanskje 
kan hans bidrag til makroøkonomisk 
modellbygging få sin renessanse, i en tid 
der det rådende paradigmet er under 
økende kritikk. Økonomer blir støtt og 
stadig anklaget for å være historieløse 
av både kollegaer og lekfolk. Arrange-
menter som dette viser imidlertid at 
interessen for faghistorie er stor både 
blant praktiserende og vitenskapelige 
økonomer. «Vel kjære venner, da får 
dere ha takk for nå. Vi sees igjen om 
hundre år», sa Jon Vislie fra arrange-
mentskomiteen avslutningsvis. Med 
dette ble symposiet rundet av, og Haav-
elmo hadde fått sin velfortjente heder.
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valgt ut av Kungliga Vetenskapsakademien. Vinnerne deltar på nobelseremonien i Stockholm på lik linje med de andre nobelprisvinnerne 
med unntak av vinnerne av fredsprisen.
14 I tillegg til de fire nevnte har flere andre økonomer utført arbeider ved Cowles Commission etter Haavelmos opphold ved institusjonen, som 
senere har gitt dem nobelprisen. Disse prisvinnerne er Franco Modigliani (1985), Gérard Debreu (1983), Harry Markowitz (1990), Hebert 
Simon (1978), James Tobin (1981) og Kenneth Arrow (1972). Under Haavelmos opphold arbeidet Arrow og Simon som forskningsassistenter 
ved Cowles Commission.
15 Etter voksende opposisjon til Cowles Commission for Research in Economics fra Department of Economics ved University of Chicago 
fikk Tjalling Koopmans i 1955 i gjennom å flytte institusjonen til Yale University, der den skiftet navn til Cowles Foundation.
16 Theodore Anderson er utdannet matematiker og statistikker. Han begynte å jobbe ved Columbia University i 1946. I 1967 flyttet han til 
Stanford University, hvor han ble Emeritus Professor i 1988. Anderson har relativt nære relasjoner til Norge. Han er æresdoktor av Universitet 
i Oslo og er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.
17 Både «The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations» fra 1943 og «The Probability Approach to Econometrics» fra 
1944 er relativt lett tilgjengelige artikler i tidsskriftet Econometrica.
18 På symposiet var Rodrigo Pinto fra University of Chicago stedfortreder for nobelprisvinner James Heckman fra 2001 fra samme universitet, 
som ikke hadde anledning til å delta på symposiet på grunn av sykdom.
19 Amerikaneren Christopher Sims vant i 2011 nobelprisen i økonomi sammen med Thomas Sargent for deres empiriske forskning på 
årsak- og virkningsforhold i makroøkonomien.
20 I faglitteraturen forkortes gjerne dynamiske stokastiske generelle likevektsmodeller med DSGE (engelsk: dynamic stochastic general 
equilibrium). De viktigste karakteristikkene til disse modellene ligger i grunn i navnet. DSGE-modeller tar sikte på å forklare makroøkonomiske 
fenomener ut i fra mikroøkonomiske prinsipper.
21 Vektorautoregressive modeller forkortes gjerne til VAR-modeller i faglitteraturen. VAR-modeller kan sies å være kointegrerte, hvis det 
fins en lineær kombinasjon av de ikke-stasjonære variablene som er stasjonær.
22 Sheetal Chand er pensjonert fra Det internasjonale pengefondet, men innehar en stilling som gjesteprofessor ved Neapolis University 
Pafos i Kypros.
23 Uttalelsene i dette avsnittet er hentet fra taler ved banketten, foruten de av Eva Karine Christiansen og Knut Sydsæter, som isteden kom 
til gjennom personlige intervjuer.
24 Til tross for sin vegring mot utmerkelser hadde Haavelmo flere prestisjetunge medlemskap. Han ble medlem i Econometric Society allerede 
i 1944. Videre var Haavelmo medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og American 
Academy of Arts and Sciences. Dessuten var han æresmedlem av American Economic Association.
25 Sidsel Ryen deltok på banketten som en av representantene for Haavelmos familie på Skedsmo.
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Debatten om lyntog har rast lenge. 
Sosialistisk Venstrepartis Halgeir 

Langeland understreker ofte at han har 
kjempet for saken i over 15 år. Og selv 
om mange motstandere mener at den 
siste utredningen endelig har bevist at 
lyntog i Norge er et utopisk prosjekt er 
nok siste ord ikke sagt.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor 
så mange er positivt innstilt til lyntog 
som reisemåte mellom de store byene i 
Norge. Tanken på å kunne gå rett inn på 
et tog i sentrum av en by og ankomme 
sentrum av en annen by på noen timer 
er unektelig mer forlokkende enn da-
gens situasjon med reise til flyplass, 
innsjekking, sikkerhetskontroll, trange 
seter, venting på bagasje og enda en 
reise fra flyplass til sentrum. En flytur 
på en time er ofte en reise på over tre.

Klimaargumentet flagges høyt hos 
forkjemperne. Tog bruker mindre ener-

gi enn både bil og fly. Hvis man i tillegg 
antar at den økte kraften som trengs kan 
komme fra fornybare energikilder blir 
reisen så godt som CO2-fri.

Redusert reisetid fra mindre byer 
langs høyhastighetslinjene til de større 
nevnes også som et moment. Forkortet 
reisetid fra mindre byer til større vil 
gjøre pendleres hverdag enklere, slik 
at flere kan velge å bli boende i sine 
hjemkommuner. Dette vil kunne bidra 
til å redusere presset i boligmarkedet i 
de større byene. 

Motstanderne peker først og fremst på 
høye kostnader. For det første hevdes 
det at prosjektet i seg selv ikke er 
lønnsomt. Inntektene fra passasjerene 
vil ikke kunne dekke kostnadene ved 
bygging, drift og oppgraderinger. Un-
dersøkelser viser i tillegg at reisetiden 
ved lyntog ikke vil bli særlig kortere enn 
den er ved fly. For det andre hevdes det 

at Inter City (IC)-triangelet, et planlagt 
nettverk av raskere toglinjer mellom de 
større byene på østlandet, og generelle 
oppgraderinger på eksisterende infra-
struktur er mye viktigere.

Til tross for politisk motstand er det 
gjennomført en grundig utredning 
av flere ulike høyhastighetstraseer. 
Rapporten fra del tre av denne utredn-
ingsprosessen ble levert samferdsels-
minister Magnhild Meltveit Kleppa 25. 
januar i år.

I rapporten skrives det følgende om 
målet for de samfunnsøkonomiske 
analysene: 

“De samfunnsøkonomiske analysene 
har som formål å vurdere de relative 
konsekvensene av kostnader og nytte 
over en identifisert levetid, slik at kon-
sistente sammenligninger kan gjøres 
på tvers av alternativene. I tillegg er 

Tekst: Axel Stoltenberg

Virkelighetsfjerne forkjempere 
eller visjonsløse økonomer?
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formålet med disse analysene å vur-
dere de totale konsekvensene av hvert 
alternativ for hele samfunnet, inkludert 
konsekvenser for andre transporttilby-
dere (fly, buss, jernbane, sjø), offentlig 
sektor, transportbrukerne og tredje-
mann, for eksempel: 
- Byggekostnader (inkludert risiko-
påslag, kostnader for skattefinansiering 
og en kvote for restverdier på eiendeler). 
- Løpende vedlikehold og kostnader 
for fornyelser. 
- Driftskostnader og inntekter. 
- Reisetidsforbedringer for brukerne 
(inkludert reisetidsbesparelse, endring 
i priser, forbedring i komfort/reisens 
kvalitet for passasjerer og godskunder). 
- Eksterne effekter (særlig den mon-
etære verdien av CO2 virkninger).”

Etter å ha kvantifisert de ulike forde-
lene og ulempene har Jernbaneverket 
brukt flere diskonteringsrater i utred-
ningen for å lage nåverdier. Diagram-
met under viser de forskjellige traseenes 
nåverdier.

Alle traseene har negative nåverdier på 
mellom 50 og 200 milliarder kroner. 
Rapportens konklusjon er klar. Ingen av 
de utredede traseene er samfunnsøkon-
omisk lønnsomme.

Det er flere aspekter som gir lyntog en 
negativ nåverdi.
 
For det første er investeringskost-
nadene veldig høye, også i infras-
truktursammenheng. Risikojustert 
kapitalkostnad  per meter er mellom 
504 000 og 716 000 kroner. Den viktig-
ste grunnen til de høye kostnadene er 
tunnelbygging. Oslo – Trondheim via 
Gudbrandsdalen vil ha en tunnelpros-
ent på 42, 9. Oslo – Bergen via Haukeli 

hele 66 prosent. Nødvendigheten av 
mange tunneler og broer kommer av 
at lyntog ikke klarer en stigning på mer 
enn 0, 125 prosent. Norsk topografi 
passer dårlig til et slikt krav. De høye 
andelene av tunneler fikk professor 
Steinar Strøm ved universitetet i Torino 
til å kalle hele prosjektet for planlegging 
av verdens største undergrunnsmetro.

For det andre er ikke passasjerg-
runnlaget stort nok. Siden lyntog i 
første rekke vil konkurrere med fly er 
det grenser for hvor forskjellig prisen på 
togbilletter kan være fra flybilletter. Det 
er heller ikke alle flyreisende som vil øn-
ske å bytte til lyntog, selv ved tilnærmet 
lik pris og kortere reisetid. Mange som 
flyr Værnes – Gardermoen skal ikke til 
Oslo, men videre ut i Europa eller andre 
deler av verden. Alle flypassasjerer er 
dermed ikke like potensielle kunder for 
et høyhastighetstog.

For det tredje er effekten på Norges 
klimautslipp, som brukes som et viktig 
argument blant forkjemperne, høyst 
tvilsom. Det vil ta mange tiår før noen 
av traseene får en positiv klimaeffekt 
grunnet store klimautslipp som følge 
av byggingen av banen, da særlig fra 
produksjon av sement til tunnelene 
og en utvikling av mer effektive biler 
og fly. Det er for eksempel  beregnet at 
det vil ta over 50 år før traseen Oslo – 
Bergen vil bidra til å redusere norske 
klimautslipp. 

Rapporten fikk en blandet mottagelse 
blant politikere og andre engasjerte. 
Før rapporten ble lagt frem hadde 
alle partier på Stortinget, med unntak 
av Frp, ytret seg positivt til ideen om 
lyntog i Norge. Siden utredningen skal 
ut på høring har ingen partier skiftet 

standpunkt i saken. Frp håper utredn-
ing endelig vil sette en sluttstrek for en 
debatt de mener er meningsløs. Også 
fra både Høyre og Arbeiderpartiet har 
det kommet signaler om at det blir 
vanskelig å gå inn for lyntog i Norge 
nå. SVs Hallgeir Langeland er ikke enig. 
Han og Framtiden i våre hender holder 
fast ved at det bør bygges lyntog i Norge.

Klima er fortsatt argumentet. “Om 
det tar 20, 30 eller 60 år før lyntog blir 
klimanøytralt, spiller liten rolle. Det 
fordi alternativene, fly og bil, aldri kan 
bli klimanøytrale”, sier Framtiden i våre 
hender på sin hjemmeside. 

Det stemmer at etter utredningens 
beregninger får lyntog en positiv kli-
maeffekt hvis man ser langt nok frem i 
tid. Men usikkerheten knyttet til denne 
effekten er veldig stor. Hva biler og fly 
drives av om 60 år er det ingen som 
vet. Heller ikke hvordan produksjonen 
av strømmen lyntogene går på, og 
dermed hvilke klimautslipp som må 
tilregnes togtrafikken, er det lett å si 
noe sikkert om.

Dersom klima er det viktige virker det 
rart å gå inn for å bruke over 1000 mil-
liarder kroner på noe som har en svært 
usikker og liten klimaeffekt. 

Det er også et annet spørsmål som må 
besvares hvis man nå likevel vil gå inn 
for lyntog. Hvor skal pengene komme 
fra? Skal de omprioriteres innenfor 
samferdselsbudsjettet? Det vil i så fall 
kunne gå kraftig utover planene for IC-
triangelet på Østlandet eller hindre flere 
planlagte veiprosjekter. Kan de tas fra 
andre poster på statsbudsjettet? Selv om 
kostnadene deles over ti år, vil de hvert 
år være på ca 100 milliarder kroner – 
eller tre ganger oljepengebruken i 2011. 
Skal oljepengebruken økes? Dette fores-
lås ofte når man snakker om store og 
viktige prosjekter, men sett i lys av den 
siste tids debatt om å redusere forvent-
ningene til avkastningen på oljefondet 
fra fire til tre prosent, og dermed bruke 
mindre penger, er det lite som tyder på 
at det er aktuelt. 

Utredning har vist at det er fullt mulig 
å bygge et nettverk av høyhastighets-
baner mellom de store byene i Norge. 
Men det er lite som tyder på at det er 
en god idé.
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I januar 2012 dro en gruppe sam-
f u n n s ø kon om i s tu d e nt e r  f r a 

Blindern på studietur til India. Vi 
besøkte storbyen Mumbai og den 
sørvestlige regionen Kerala. Med mye 
program, både faglig og sosialt, ble vi 
godt kjent med India og hverandre. Av 
faglig input nevnes foredrag fra høyt-
stående herrer innenfor næringslivet, 
bedriftspresentasjon om Jotun i India, 
og besøk på Saintgits Institute of Man-
agement. Vi vil her gi en presentasjon 
av noe av det vi lærte om India som 
en av verdens ledende og fremadstor-
mende økonomier.  

Den indiske økonomien har i de senere 
år vokst i et høyt tempo, i en hastighet 
som bare kineserne har overgått. Disse 
to økonomiene har mye til felles; en 
kommunistisk fortid og isolasjonistisk 
politikk, enorme arbeidsstyrker og et-
ter hvert liberalisering av økonomien.

Liberaliseringen av den indiske økon-
omien skjedde i 1991, i kjølvannet av 
en økonomisk krise som førte til store 
underskudd på handelsbalansen og høy 
inflasjon. Landet hadde fulgt økono-
miske femårsplaner etter kommunistisk 
modell siden frigjøringen i 1947, men 
disse hadde verken ført til den økono-
miske eller sosiale avkastningen India 
hadde håpet på. I 1991 valgte de derfor 
å gjennomføre vidstrakte reformer, for 
å åpne opp den indiske økonomien 
og tiltrekke seg utenlandsk kapital. 
Reformene ble i høy grad utformet 
av Dr. Manmohan Singh, daværende 
finansminister. Dr. Singh er utdannet 
ved både Oxford og Cambridge, og har 
siden fått en sentral rolle i indisk poli-
tikk. Han er i dag statsminister i India, 
den eneste med en ikke-hinduistisk 
bakgrunn som har holdt dette embetet, 
og bare en av to statsministere som er 
blitt gjenvalgt.

Reformene fokuserte på to hovedom-
råder: makroøkonomisk stabilitet 
og sektorspesifikk liberalisering. I 

hovedsak har disse dreid seg rundt 
finans- og infrastruktursektorene 
samt telekommunikasjon. Reformene 
gikk ut på å redusere budsjettunder-
skuddene, stabilisere inflasjonsnivået, 
legge til rette for private investeringer 
og åpne markedene for internasjonal 
konkurranse.

I dagens India ser man at disse re-
formene har båret frukter, og som fig-
uren under viser, har økonomien blitt 
tilnærmet tidoblet i størrelse. Særlig 
vekker økningen i FDI (Foreign Direct 
Investments), eksport og antall telefon-
abonnenter interesse. Disse tyder på 
en stadig mer avansert økonomi, med 
et utadvendt fokus. Det internasjonale 
pengefondet (IMF) har anslått at India 
vil fremstå som verdens tredje største 
økonomi (PPP-justert) når tall for 2011 
foreligger1. 

Veksten i India har i vesentlig grad 
blitt drevet av vekst innenfor service-
sektoren, hvor særlig veksten i IT-
bransjen skiller seg positivt ut. India 
er i dag verdens største eksportør av 
software og IT-sektoren utgjør 6, 5 
prosent av BNP. Denne veksten kom 
ikke momentant etter reformene i 1991 
– India åpnet sin økonomi gradvis, og 
har bygget opp egen industri basert på 
“infant industry”-argumentet. Dette 

prinsippet går ut på at man må skjerme 
innenlandsk industri i en oppstartsfase, 
for så å gradvis utsette den for inter-
nasjonal konkurranse. På den måten 
vil en bærekraftig innenlandsk industri 
kunne etableres, for senere å konkur-
rere mot veletablert industri i utlandet. 

Som nevnt tidligere er det mange 
likheter mellom den indiske og ki-
nesiske økonomien. Selv om hurtig 
vekst utgjør den største fellesnevneren, 
finnes det kanskje flere forskjeller 
enn likheter økonomiene i mellom. 
India har en relativt høyt utdannet 
befolkning, som er i stor kontrast til 
kineserne. I tillegg har inderne relativt 
lave lønninger, selv for ingeniører og 
høyt utdannede. Dette gir den indiske 
økonomien klare konkurransefordeler 
når det gjelder mer avanserte tjenester, 
slik IT-sektoren er et eksempel på. 

En annen ting som taler til fordel for 
den indiske økonomien er den de-
mografiske utviklingen. Indias befolkn-
ing i aldersgruppen 0-14 år utgjør i dag 
29, 7 prosent av totalen, her er Kinas 
tilsvarende tall 17, 6 prosent. Med en 
så ung befolkning, vil mange tre inn i 
arbeidsstyrken og være arbeidsdyktige 
i lang tid fremover. Dette kan tyde på 
at India fortsatt har sine beste stunder 
foran seg.
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 1 “India to topple Japan as world’s 3rd-largest economy”, The Economic Times, http://articles.economictimes.indiatimes.com/, lest 14.03.2012



I tillegg har Indias hurtigvoksende 
middelklasse ført til en økende andel 
unge som tar høyere utdanning. Den of-
fentlige satsningen på området har økt; 
det bygges stadig flere nye universiteter 
og myndighetene gir ut flere stipender. 
To studieområder skiller seg kraftig 
ut i popularitet; bank-, finans- og in-
geniørfag. Ikke overraskende samsvarer 
dette med landets to største satsning-
sområder: IT og finans. Imidlertid 
opplever India stor grad av hjerneflukt. 
De unge, nyutdannede hodene drar til 
utlandet for å jobbe, og blir der. India 
produserer ingeniører i fleng, men sliter 
med å holde dem hjemme i indiske 
selskaper.

Det er et stort behov for teknisk utdan-
net arbeidskraft i utlandet, som virker 
forlokkende på de nyutdannede. Særlig 
populært er det å dra til USA. Kom-
binasjonen av stor etterspørsel etter 
ingeniører, høy velstand, økonomisk 
liberalisme og det engelske språk gjør 
at mange indere ser mot «The Ameri-
can Dream». Også Storbritannia er et 
populært valg for utvekslingsstudenter 
og migranter. Utvandringsmønsteret 
henger sammen med språklig fellesskap 
og tette økonomiske bånd. Fenomenet 
er tydelig merkbart i form av økte 
private transaksjoner “hjem” til India. 

En av professorene ved Saintgits, Dr. 
Vijayakumar, gav oss en presentasjon 
med tittelen “How India weathered 
the storm”. Han gav oss innblikk i 
hvordan India kom ut av finanskrisen 
i 2008/09 som et av de landene som 

ble minst rammet. “Vi hadde ingen 
økonomisk krise, bare en slowdown”. 
Indias trumfkort mente han var svært 
velfungerende banksystemer, mindre 
eksponering mot råtne verdipapirer/
derivater, og ikke minst et stort innen-
landsk konsum. Eksport utgjør kun 22 
prosent av BNP, sammenlignet med for 
eksempel Kinas 39, 7 prosent2, som gjør 
India mindre påvirkelig for eksterne 
økonomiske svingninger.

Professoren forventet, som IMF, at 
India skal bli den tredje største økon-
omien i verden innen nær framtid. 
India fører en politikk med fokus på 
økonomisk vekst. Gjennom å satse 
på entreprenørskap, særlig innenfor 
IT, ønsker de å bli best på verdens-
markedet. India har høye spare- og 
investeringsrater og det fokuseres på 
å øke både eksporten og utenlandsin-
vesteringene. Et eksempel på det er 
Tata, et av Indias største konglomer-
ater, som i 2008 kjøpte opp de britiske 
“kronjuvelene” Jaguar og Land Rover. 
Med et stort konsum innenlands, som 
følge av en voksende middelklasse med 
høyt forbruk, og en ung og stadig mer 
velutdannet arbeidsstyrke, mente han 
landet ville fortsette trenden med stor 
vekst i årene fremover. Han nevnte også 
et stabilt politisk system som en viktig 
bakenforliggende faktor.

Videre fikk vi et innblikk i Indias 
største utfordringer i dag, med hensyn 
på økonomisk utvikling. Generelt sliter 
India med strukturelle problemer in-
nenlands. I løpet av landets “oppsving” 
de siste årene er mye forbedret, men 
dårlig sosial og økonomisk infrastruk-
tur bremser veksten både innad og 
utad. Politisk stabilitet, i den forstand 
at demokratiet står sterkt, veier ikke 
nok opp for styringsproblemer i en 
stor stat med store sosiale forskjeller. 
Her har Indias demokratiske styreform 
gjort det vanskeligere å få til innenlands 
utvikling, i motsetning til kinesernes 
totalitære styresett som gjør det en-
klere å trumfe gjennom vanskelige 
beslutninger. 

Den enorme befolkningen i India 
er svært spredt, både geografisk og 
kulturelt. Store variasjoner innenfor 
språk, religion og sosial klasse gjør det 
vanskelig å samle og løfte landet. Det 
snakkes om “the India/Bharat-divide”, 
et begrep som symboliserer landet delt 

i middelklassens India, og landsbyg-
das Bharat (India på hindi). Tydelige 
klasseskiller skaper tydelige ideologiske 
skiller, hvilket igjen fører til store prob-
lemer for politisk samarbeid. 

Den nasjonalpolitiske styringen sliter 
spesielt med The Red Corridor, re-
gionene langs østkysten av India der 
sterkt venstreradikale militantgrupper 
skaper store problemer. Disse regionene 
lider mest av overbefolkning og fat-
tigdom, samtidig som området huser 
store mengder verdifulle naturres-
surser. Politiske uroligheter ødelegger 
for arbeidet med å dra med seg denne 
delen av landet i den økonomiske og 
sosiale utviklingen. Professoren nevnte 
også korrupsjon som et stort problem 
overalt i landet. Generelt har India 
fått økonomien på rett kjøl utad, men 
det gjenstår fortsatt mye innad. Den 
økonomiske veksten blomstrer, men det 
vil enda ta mange år før den kommer 
hele befolkningen til gode.

Vi lærte mye av besøket på Saintgits 
og de øvrige foredragene; både om In-
dias økonomi, historie og kultur, men 
også om hvordan inderne ser på seg 
selv i et internasjonalt perspektiv. Som 
kommende samfunnsøkonomer er 
kunnskap om India gull verdt, da landet 
kommer til å spille en viktig rolle i ver-
densøkonomien i årene fremover. Men 
det er ikke bare faglig påfyll som gjør 
studietur til en stor opplevelse. Etter to 
uker på reisefot i eksotiske omgivelser 
så vi mye av Sør-India, og vi ble godt 
kjent med hverandre. 

Turkomiteen hadde lagt opp til et 
variert program. Høydepunktene var 
sightseeing i Mumbai og i den mindre 
havnebyen Kuchin, et døgns togtur 
sørover; besøk i nasjonalpark og i 
krydderplantasje; og overnatting på 
husbåter. På slutten av turen hadde vi 
to avslappende dager med strandliv. 
Det gjorde godt å bade i det indiske hav, 
mens alle hjemme gikk til årets første 
forelesning. Nye venner på Blindern, 
ny kulturforståelse og fregner på nesa 
i januar gav oss en frisk start på det 
nye året, og ikke minst inspirasjon og 
motivasjon for nye timer på lesesalen. 
Vi vil takke Frederik studentforening 
og studieturkomiteen for et svært vel-
lykket prosjekt, og håper på en like flott 
tur neste vinter, hvor enn i verden den 
måtte gå. 

STUDIETUR TIL INDIA
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Margaret Thatcher, Britain’s longest 
serving Prime Minister, is a highly 
divisive figure. Loved by those on 
the right, vilified by the left, there 
are few who are ambivalent towards 
her. Here was a so called “Iron Lady”, 
indefatigable in her resolve, feared by 
those in her own cabinet, a born leader 
some said, a merciless Nero to others.

Though her influence touched nearly 
every aspect of British life, two major 
policy initiatives stand out. The first 
was the ruthless manner in which her 
government crushed the power of the 
trade unions in the early 1980’s. To this 
day the movement has not recovered. 
The second is the so-called “Big Bang”, 
her reluctant embrace of City financiers 
leading to the widespread deregulation 
of financial services in the mid 1980’s. 
This led to a massive resurgence in the 
financial importance of London, and 
made the City what it is today. 

With this background in mind,  a 
varied audience of students, trade 
unionists, journalists, politicians 
and members of the public gathered 
in the Litteraturhuset to hear Dr. 
Simon Reid Henry, from Queen 
Mary, University of London present 
his view on the Iron Lady’s lasting 
influence, encapsulated in the findings 
of his latest paper, Thatcher’s Legacy 
(“Arven etter Thatcher”). In what was 
always going to be an interesting and 
somewhat subjective account, he was 
joined by Danny Dorling, Professor of 
Human Geography at the University 
of Sheffield, who has also made 
contributions in this area.

Professor Danny Dorling immediately 
set the tone by challenging the audi-
ence to come up with one single policy 
or action Thatcher’s government took 
that had a net positive effect, confident 
that he could reveal it to be utterly 
flawed and misguided. He then gave 
the floor to Simon Reid Henry, who 
began by presenting the case against 
the policies pursued by Thatcher’s gov-
ernment.

Focusing first on inequality, he noted 
that under Thatcher’s reign the Gini 
coefficient rose from 0.27 to 0.36 after 
taxes and transfers, where it remains 
to this day. The measures she put in 
place have led to a situation where 
the richest ten per cent own nearly 

60 per cent of all the wealth in Britain 
today, avoiding what can be a some-
what misleading statistic when based 
solely on income. Relative welfare also 
decreased, and home repossessions 
soared to an all time high at the end of 
her time in government in 1991. 

Thatcher presided over a huge shift in 
focus from the real economy, based on 
manufacturing and industry, towards 
the money economy. This hollowed 
out what was left of the factories and 
mines in the north and west of Britain, 
to the huge benefit of the financiers in 
London. Corporate profits rose while 
real wages stagnated or fell. Finally, 
private debt ballooned under Thatcher, 
with Britain emerging as one of the 

Manifest Analyse and Forlaget 
Manifest invited the public to 
hear Dr. Simon Reid Henry, 
from Queen Mary, University 
of London present the findings 
of his latest paper, Thatcher’s 
Legacy (“Arven etter Thatcher”). 
As usual, one of our prominent 
students joined in to witness the 
presentation. 

Thatcher’s Legacy

Text: Oisin Zimmerman
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most privately indebted countries in 
the world, as those lower down on the 
income ladder borrowed to keep up 
with those at the top.

Dr Henry then took apart some of 
the more common arguments made 
in support of Thatcher’s economic 
reforms. In response to the claim that 
she fixed the economy, he pointed 
to some of the obvious privatisation 
disasters in rail and other sectors. 
Male unemployment at 17 per cent 
in 1993 was surely not a sign of a 
healthy economy. Coming back to 
the common refrain, relative poverty 
increased over her eleven years in 
power.

According to Dr Henry, the contention 
that she made the state smaller was 
not quite true. Due to unemployment 
benefit payments, social spending 
actually rose when you control for 
privatisations. As to whether she built 
up a much more meritocratic society 
- while it is true that some ethnic 
groups such as Asians did better under 
Thatcher, those at the bottom saw no 
increase in social mobility at all.

The question then, according to Dr 
Henry, was how she managed to get 
re-elected for three consecutive terms 
in office. Going through each election 
in turn, he pointed to her first election 
victory, during the famous winter of 
discontent. He attributes her victory 
as mainly a function of Labour having 
lost all control of the economy. The 
public were clamouring for action 
from a strong leader. 

Her re-election was held with Labour, 
again in complete disarray, and with 
Thatcher riding high in the approval 
ratings due to victory in the Falklands. 
Finally, her third election was won due 
to her promotion of tax cuts on the 
back of the North Sea oil find, as well 
as a general perception that only the 
Conservatives could be trusted to run 
the economy.

However, Dr Henry claimed there 
were certain overriding factors that 
led to her keeping hold of power for 
so long. Privatisation of previously 
national industries buys support 
from those who benefit. Labour 
campaigned to re-nationalise, which 

was not popular. Her housing policy 
turned former Labour constituencies 
into Conservative enclaves as former 
council house residents became 
homeowners. The Big Bang turned 
the City of London into a booming 
financial capital, and this gained 
the Conservatives lots of influential 
support.

Summing up, Dr Henry brought 
attention to her political legacy. 
Thatcher, he contended, funda-
mentally shifted the centre of grav-
ity of British politics to the right. 

He quoted Sir Geoffrey Howe, 
Thatcher’s earlier finance minister, 
who at the celebration of Thatcher´s 
80th birthday said “The real triumph 
was to have transformed not just one 
party but two”. He was referring of 
course to New Labour. 

New Labour’s economic policy 
directly copied and adhered to 
Thatcher’s doctrine, with no more 
talk of nationalisation, and programs 
such as “Public Private Partnership” 
for infrastructure construction that 
could have been written by Baroness 
Thatcher herself. New Labour’s crime 
policy, dubbed “Tough On Crime”, 
and social welfare policy paid heed 
to Thatcherism, understanding 
that emulating their rival’s most 
successful policies was the only way 
in which they could get elected. 

Professor Danny Dorling then took 
the floor. Focusing very much on 

the individualism that Thatcher 
promoted, he lamented the eroding 
of community spirit that he observed 
took place during her reign. He drew 
attention to Thatcher’s now infamous 
line; “There is no such thing as society. 
There are individual men and women, 
and there are families.”

He recalled with warm nostalgia the 
days of the 1970’s when communities 
such as his in Sheffield had relatively 
low unemployment, decent schooling, 
and houses in good areas which most 
people could afford. 

Today’s Britain, on the other hand, is 
characterized by massive differences 
on life expectancy depending on where 
one lives. In addition to rising home 
prices leaving many ordinary families 
out of the market, Professor Dorling 
stressed the importance of one’s family 
background in determining one’s 
future path in life. 

Nonetheless, Professor Dorling ended 
by noting the optimism he now feels 
given that people are finally noticing 
the 99 per cent versus one per cent 
issue, with the caveat that he had 
similar hopes when New Labour came 
to power. He pointed out that in the 
1920’s the aristocracy were in a similar 
position to the richest one per cent 
today, but faced and feared revolution. 
This gradually led them to give away 
much of their wealth. Today’s one per 
cent have no such fear, he said. The 
main task facing us was indeed how to 
deal with this problem.

Social unrest amongst the poor led to riots in Brixton, London in 1981.
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“You know what really grinds my 
gears?” - at alle er så pessimister når det 
kommer til internasjonalt samarbeid. I 
samtaler om klimakriser, finanskriser 
og alt som har med verdens fremtid 
å gjøre er folk så jævla negative. «Det 
kommer til å gå til hælvete. De kommer 
aldri til å bli enige. Vi kommer aldri til 
å finne noen løsning. Det kommer vi 
aldri til å få gjennomført.». Det verste 
er at disse folkene blir tatt på alvor! De 
kaller seg realister, noe som tilsier at 
de ser verden slik den er, ikke slik den 
bør være. Mens folk som tror, håper 
og vil arbeide for at ting skal bli bedre 
blir kalt naive og idealister (med et 
hånlig trykk på idealist). Når det er 
snakk om internasjonalt samarbeid, 
er mitt inntrykk at mange tror det er 
umulig. At vi på ingen måte kan klare 
å samarbeide for å sikre våre, hele 
verdens, felles interesser.

Hvis vi ser bakover i tid – på hvordan 
vi har kommet til det stedet vi er i 
dag, er det tydelig at samarbeid har 
vært essensielt. Det er samarbeid 
som har muliggjort spesialisering og 
teknologisk utvikling - bærebjelkene 
i økonomisk vekst og grunnlaget for 
dagens storsamfunn. 

Opp gjennom historien har stadig 
større grupper klart å samarbeide. Fra 
små stammesamfunn, til landsbyer, til 
bystater og nasjonalstater. Det er ikke 
noe prinsipielt annerledes å samarbeide 
internasjonalt! Jeg er fullt klar over 
at det ikke finnes noe internasjonalt 
beslutningsorgan med styrke til 
å håndheve den politikken de vil 
innføre. Men det er jo akkurat det mer 
internasjonalt samarbeid vil endre!

Det at samfunn har klart å vokse seg 
stadig større er et bevis på at menneskene 
har hatt en felles egeninteresse av 
samarbeid. Hvis mennesker hadde 

kommet bedre ut av å være alene eller 
organisere seg i mindre samfunn, tilsier 
det at de ville gjort akkurat dette, og 
samfunn ville ikke blitt større enn en 
viss størrelse. Det er helt tydelig at vi i 
dag ikke kommer bedre ut ved å stoppe 
samarbeidet på nasjonalt nivå. Vi står 
ovenfor globale utfordringer som krever 
internasjonalt samarbeid for å løses.

Et velfungerende samfunn trenger lover 
og regler, og en insentivstruktur hvor 
alle er tjent på å samarbeide og ta del i 
samfunnet. Ser man uheldige insentiver 
eller mangel på lover og regler, må man 
gjerne kritisere og fokusere på det, men 
ikke godta at det nødvendigvis trenger 
å være sånn.

Det at Kari ønsker at verden skal være 
annerledes enn det den er, betyr ikke at 
Kari ikke forstår hvordan den fungerer, 
bare at Kari ønsker forandring. Det 
at Solveig sier at forandring ikke er 
mulig, gjør ikke at Solveig forstår 
hvordan verden fungerer, bare at hun 
er pessimist og mangler historisk 
forståelse. Verden endrer seg hele 
tiden, noen ganger til det bedre og 
andre ganger til det verre. Men positiv 

forandring har aldri kommet fra de som 
tror at alt er dritt og at ingen forandring 
er mulig. 

Jeg er fullt klar over allmenningens 
t r a g e d i e ,  o g  p r o b l e m e t  m e d 
gratispassasjerer. Men dette har da vært 
et problem i alle samfunn? Hvis man ser 
på utfordringen fra et evolusjonistisk 
perspektiv, ser jeg for meg at de som 
var flinke til å samarbeide klarte 
seg bedre enn de som ikke gjorde 
det. Og de samfunnene som straffet 
gratispassasjerer, var de samfunnene 
som klarte seg best. Dermed bør vi slå 
gratispassasjerene i nesa, og fryse ut alle 
kynikerne som vil utnytte vårt skjøre 
felleskap. Ikke rose dem for å være 
rasjonelle og kalkulerende. Normer er 
ikke gitt, de formes og endres hele tiden.

Dette er på ingen måte en oppfordring 
til idealistisk engasjement. It just 
grinds my gears at pessimister på en 
eller annen måte har fått mer rett i sitt 
verdenssyn enn optimister. Og at det 
å være kynisk sees på som bedre enn 
å være godtroende. Jævla idioter, hvis 
verden går til helvete er det på grunn 
av dere!

I denne spalten kan økonomer få utløp for det som irriterer dem mest. 
Send inn ditt bidrag til tidsskrift.observator@gmail.com, emneord: «What Grinds my Gears».

What Grinds my Gears!

Tekst: Anonym

Observator introduserer:
WHAT GRINDS MY GEARS



SENTRALBANKSJEFENS ÅRSTALE

|29

I et samarbeid mellom karrieresen-
teret, det samfunnsvitenskapelige 

fakultet (SV) og UiO sentralt, inviterte 
rektor Ole Petter Ottersen og dekan ved 
SV, Fanny Duckert, onsdag 22. februar 
sentralbanksjef Øystein Olsen til å tale 
for studentene. Talens innhold var i 
stor grad hentet fra sentralbanksjefens 
ordinære årstale, holdt uken før. Før 
Olsen tok til orde fikk publikum et 
kræsjkurs i temaer som boligpriser og 
pengepolitikk av ansatte ved Norges 
Bank. Interessen blant studentene var 
spesielt stor for sentralbankens vurder-
inger av boligmarkedet, om enn ikke 
like entusiastisk rundt de mer abstrakte 
detaljene av pengepolitiske teori.

Under spørsmålsrunden til innlednin-
gen ble det nevnt bekymringer rundt en 
mulig boble i boligmarkedet. Direktør 
i Avdeling for makrotilsyn i Norges 
Bank Finansiell stabilitet (FST), Ingvild 
Svendsen svarte på studentenes bekym-
ringer rundt en eventuell boligkrasj. 
Svendsen slo fast at Norges bank ikke er 
redd for at vi står ovenfor et boligkrasj 
på linje med problemene som har vist 
seg i USA og Spania. Hun la likevel 
ved en advarsel om at høy spekulering 
i boligmarkedet kunne føre til senere 
problemer.

Sentralbanksjefen selv fokuserte mer 
mot utlandet og forvaltningen av olje-
formuen. Det var de store økonomiske 
og politiske problemene i Europa som 
var temaet. Sentralbanksjefen trakk 
paralleller til Norges økonomiske prob-
lemer i 1977, hvor det var et fall i brutto-
nasjonalprodukt på tolv prosent. Norge 
ble da reddet av økte oljepriser og om-
legging av den økonomiske politikken. 
En slik løsning vil mest sannsynlig ikke 
være tilgjengelig for de sør-europeiske 
landene, som ikke har tilsvarende natur-
ressurser. Sør-Europa lider av ikke bare 
økonomiske, men også demografiske 
problemer. Lave fødselstall gjør at 
mange av landene etter hvert vil få flere 
pensjonister enn arbeidende voksne. En 
slik krise ville vært vanskelig selv for 
et land med god økonomisk vekst, for 
land som allerede er i negativ vekst kan 
utviklingen være katastrofal. 

Krisen i Europa har også ført til at 
man bør forvente lavere avkastning i 
Statens pensjonsfond utland (populært 
kalt oljefondet). Obligasjonsrenten 
ligger nå historisk lavt for de landene 
som blir ansett som trygge, mens svak 
økonomisk vekst fort kan spre seg til 
svak vekst i europeiske aksjer.  Av den 
grunn argumenterte sentralbanksjefen 
for at handlingsregelen, som tilsier at 
man kun bruker forventet avkastning 
på sikt i statsbudsjettet, bør revideres 
for å passe en lavere forventet vekst i 
fondet. Under spørrerunden etter fore-
draget la sentralbanksjefen likevel til at 
han hadde forståelse for Stoltenbergs 
argumenter mot forslaget.

De siste årene har europeiske økon-
omier hatt svak vekst, mens mange land 
i Asia, Afrika og Sør-Amerika fortsetter 
å oppleve høy vekst.  Under spørsmål 
om muligheter for å flytte oljefondets 
investeringer, som for øyeblikket er 
tyngst i Europa, til disse delene av 
verden forklarte sentralbanksjefen at 
det er finansdepartementet som styrer 
den geografiske vektingen av fondet, 
men la til at sentralbanken allerede 

har sendt brev til departementet hvor 
de anbefaler å endre gjeldende praksis.

Til tross for stort fokus mot utlandet kan 
ikke sentralbanksjefen tale uten å nevne 
inflasjon i Norge. Inflasjonen ligger for 
tiden langt under inflasjonsmålet, rundt 
en prosent kontra målet på to og en 
halv prosent. Likevel ser sentralbanken 
for seg at det vil ta flere år før vi ligger 
på målet, særlig siden et relativt høyt 
kostnadsnivå i Norge, kontra våre han-
delspartnere, vil svekke norske bedrifters 
konkurranseevne på verdensmarkedet. 
Nordmenn kan derfor belage seg på at 
rentene holder seg lave i nærmeste frem-
tid, men sentralbanksjefen ga likevel den 
obligatoriske advarselen til studentene 
om at renten skal opp, og at det er viktig 
å tenke på den langsiktige renten ved 
store lånopptak.

Både rektor og sentralbanksjefen selv 
nevnte en vilje til å gjøre talen til et årlig 
arrangement, og etter overrekkingen av 
en ny paraply til sentralbanksjefen ble 
publikum geleidet ut for å nyte gratis 
brus og wraps, som det uheldigvis for un-
dertegnede fort kun var vegetar igjen av.

Sentralbanksjefens tale til studentene
Tekst: Eyo Alexander Herstad
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The crisis in 2008 changed all that. Since 
then, despite monumental efforts on the 
part of both fiscal and monetary au-
thorities, growth has been disappoint-
ing at best. Mainstream economics has 
struggled to offer a solution to rekindle 
growth. The framework under which it 
operates has thus been called into ques-
tion - not in the prestigious journals, 
where only orthodox economics will 
do, but in the blogosphere.

This new phenomenon, with both 
prominent and obscure economists 
posting opinions on their blog pages, 
debating issues, responding to criti-
cism and commentary, is brand new. 
It has generated a whole new academic 
debate. It has enabled relative minnows 
such as Scott Sumner of Bentley Uni-
versity in the US, a so called “market 
monetarist”, to gain the attention and 
adherence of giants in the field such as 
Paul Krugman and even some econo-
mists on the US Federal Reserve Policy 
Committee.

What follows is a short synopsis of the 
main heterodox schools of thought 
gaining traction today amongst eco-
nomic policymakers, US presidential 
candidates and the general public at 
large. All are accessible through the 
blogosphere, and all are demanding to 
be heard!

Market Monetarists (The NGDP 
movement)
This school of thought, which is 
grounded in orthodox theory, main-
tains that monetary policy is both 
necessary and sufficient to enable 
recovery from any recession, no mat-
ter how severe. They pay the concept 
of a liquidity trap short shrift. In their 
view, the central bank should commit 
to keeping nominal GDP rising at a 
steady rate, say 5 percent. This could 
mean 3 percent real growth and 2 per-
cent inflation, the preferred option, or 
1 percent real growth, and 4 percent 
inflation. The key lies in expectations. 
If the central bank is to be credible in its 
NGDP target, then any recession, which 
manifests itself in negative growth, 
would immediately be met with high 
levels of inflation. The expectation of 
this on the part of the public will do 
much of the work necessary in making 
any recession short lived. Firms will 
hire, confident that their revenues will 
expand; people will open their wallets, 
confident of keeping their jobs. Those 
hoarding cash will spend it or invest it, 
because they know that either output 
or prices will be higher in the future. 
As growth returns to normal, inflation 
would recede.

The tools necessary to create such infla-
tion, such as Quantitative Easing and 

negative deposit rates, are already there, 
maintain disciples of this school. They 
are just not being put to sufficient use. 
It must be said that this idea of nomi-
nal GDP targeting is gaining traction 
amongst policy makers, even being dis-
cussed at the November 2011 Fed policy 
meeting. However, a certain wariness 
over the possible un-anchoring of “long 
term inflation expectations” has meant 
that, as of yet it, has not met with un-
equivocal support.

Modern Monetary Theory
Modern monetary theory, or MMT, 
postulates that any sovereign nation 
with its own central bank can generate 
an unlimited supply of money and guar-
antee demand for it by requiring it as 
payment for taxes. The enforcement of 
legal tender laws and effective taxation 
are the only constraints a government 
of such a country faces. This has very 
profound implications, according to 
its adherents.
 
This means, in effect, that such a gov-
ernment can never go bankrupt. It has 
no need for borrowing, deficits do not 
matter so to speak, as it can always print 
the money it needs. Issuing government 
bonds is unnecessary, but may still be 
desirable as a means to provide the 
private sector with a safe savings vehicle 
in a recession.

Heterodox Economics

– Finding its Voice in the Blogosphere
Up until 2007, many, if not most, 
macroeconomists felt that a 
consensus had been reached. The 
economy would grow steadily 
if central banks kept inflation 
low and stable, fiscal policy was 
largely ineffective, and there was 
very little concern for financial 
instability.

Text: Oisin Zimmerman
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HETERODOX ECONOMICS

Links:

This theory has its grounding in work 
done by Abba Lerner, John Maynard 
Keynes’s “militant prophet”. Govern-
ments should use fiscal policy to 
“manage” the economy. When private 
demand is too high, thereby pushing up 
inflation, governments should raise tax-
es, but crucially when private demand 
and therefore spending is too low, gov-
ernment spending should fill the gap, 
generating a deficit. Where they differ 
from mainstream Keynesianism is that 
when the economy recovers again, the 
mainstream would argue governments 
should run a surplus to repay the debt. 
MMT argues that that is completely 
unnecessary, and that the sole concern 
regarding a government’s choice of 
deficit or surplus should be the strength 
of the economy.
 
They derive their ambivalence towards 
deficits from a simple accounting iden-
tity. If the private sector as a whole, 

for reasons of pessimism or anything 
else, desires to save too much, this will 
engender a recession. That part of pri-
vate output not consumed must then, 
by definition, be lent to the govern-
ment, or simply hoarded in the form 
of cash. This lack of spending from 
the private sector generates demand 
for government bonds, or cash, giving 
the government both the motivation 
and the means to enact the spending 
required to return to full employment. 
Eventually the public will accumulate 
so much government-backed paper, 
either bonds or cash, that they will 
feel wealthy enough to spend again, 
enabling a recovery.

The Austrian School
These zealots of free markets abhor the 
very existence of the Fed, and indeed 
any attempt to deal with or mitigate 
recession through fiscal policy. The 
root of all crises, according to the 

Austrian business cycle theory, lies in 
malinvestment. This malinvestment is 
undertaken due to artificial interfer-
ence in the setting of market interest 
rates by the central bank, sending mis-
leading signals of a project’s potential 
profitability to the entrepreneur. Once 
this malinvestment has occurred, it first 
must be purged from the system, so to 
speak, before a healthy recovery can 
begin. This requires as much wage flex-
ibility and labour and capital mobility 
as possible, as the sooner the factors of 
production can be reoriented towards 
productive use the sooner the recovery 
will begin. Governments should by 
no means interfere with this process, 
through fiscal or monetary action, as 
to do so will only prolong the process 
of adjustment. 

Ron Paul and Rick Santorum, both 
US presidential candidates, are strong 
adherents to this school of thought.

The Mainstream Heavyweights:
Paul Krugman @ The Conscience of a Liberal - krugman.
blogs.nytimes.com
Tyler Cowen @ Marginal Relovution - marginalrevolution.
com
Gregory Mankiw @ Greg Mankiw’s Blog - gregmankiw.
blogspot.com

The alternative views:
The Economist “Free Exchange” - economist.com/blogs/
freeexchange/
“New Deal 2.0” - newdeal20.org
“Pragmatic Capitalism” - pragcap.com
“Modern Monetary Theory” - washingtonpost.com/business
“The Money Illusion” - themoneyillusion.com
“The Mises Institute” - mises.org

Ta deg en øl og bli kjent 
med professorene
(like a boss!)

Pils med professor 
arrangeres flere 
ganger i semesteret 
– følg med!

Pils med Professor
– kom i kontakt med professorene
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De fleste som leser Observator kaller 
seg vel fremdeles for Studenter  - men 
er dette lenger berettiget? Det faktum 
at Hip-Hop-kulturen har inntatt ‘Stu-
denten’ på hjørnet av Karl Johans Gate 
og Universitetsgata kan gis symbolske 
fortolkninger. Min mening er at den 
noe gammelmodige betegnelsen ‘Stu-
dent’ etter hvert bør gli ut av vår vanlige 
sjargong for å bli erstattet med det mer 
tidsmessige ‘lærling’.

Bakgrunnen er denne: Sammen med 
Peder Inge Furseth gjennomførte 
jeg mot slutten av 1984 en spørreun-
dersøkelse blant en del sos.øk-studenter 
f.o.m. 5. semester. (Vår oppgave i Anv-
endt Statistikk.) En heller lav svarpros-
ent og en til dels uklar spørsmålsfor-
mulering gjør de aggregerte resultatene 
litt uinteressante, men vi fikk inn noen 
bemerkninger som fortjener å bli dratt 
fram i lyset – der sprekker de fortest.

Vi ønsket med spørreundersøkelsen å 
finne ut om/i hvilken grad studentene 
ønsker endringer i pensum/undervisn-
ing. De fleste svarer på dette at jo, jeg vil 
ha mere av A og B, helst litt mindre av C 

og i alle fall mindre Teoretisk Statistikk. 
Noen svarer noe helt annet. F.eks.: ‘…
(Dette er) etter min mening spørsmål 
man får overlate til andre å svare på…..
Vi har som studenter ikke greie på nok 
fag til å besvare dette tilfredsstillende….
Hvis man er interessert i å studere 
filosofi er det bare å flytte over til HF. 
Vi er interessert i å vite om teorien som 
ligger til grunn i departementene osv. 
for det er der vi kommer til å jobbe de 
fleste av oss.’

Eller: ‘…hverken studenter eller ansatte 
ved instituttet er de rette til å svare 
på disse spørsmålene. Studiet burde 
i stedet i større grad vært utformet 
etter ønsker fra våre framtidige ar-
beidsgivere….’ Sannsynligvis er bare 
et lite mindretall av studentene på sos.
øk. villige til helt å gi avkall på egen 
dømmekraft og tankevirksomhet, 
men ‘arbeidsgiverargumentet’ høres 
nokså ofte, og både Observator og ‘So-
sialøkonomen’ har bidratt til dette. Et 
utvilsomt høydepunkt er Arne Øiend 
artikkel i Sosialøkonomen 7/83: ‘Den 
sosialøkonomiske utdannelsen: Passer 
den for statsadministrasjonen?’

Naturligvis er den motsatte tanken også 
nokså meningsløs – vi kan aldri fjerne 
oss helt fra det ‘jobb-relevante’. Det er 
umiddelbart klart at Stats-byråkratiet 
trenger sosialøkonomer og at Blindern 
er det viktigste lærested for disse. Men 
i det øyeblikk vi befinner oss i noe som 
bare er en førskole for byråkratiet – og 
trives med det – har begrepet ‘Student’ 
skiftet meningsinnhold. Idealet om 
et menneske som faktisk ønsker å 
forstå noe, som tvinger seg selv til å 
tenke kritisk, tenke igjennom det som 
blir servert fra lærebøker og katetre, 
som engang har hørt at de herskende 
tanker er de herskendes tanker, dette 
idealet presses nå tilside og inn kom-
mer nikkerne, som fra å si ‘Javel hr. 
Professor’ etter hvert sier ‘Javel, hr. 
ekspedisjonssjef – selvfølgelig er nyt-
temaksimering et utmerket bilde på 
menneskelig atferd, selvfølgelig er 
Pareto-optimalitet ønskelig, og følger 
det ikke av dette at et frikonkurranse-
marked er det som best oppfyller….’

Studentene er kanskje den gruppen i 
samfunnet som har størst mulighet til 
å opparbeide seg selvstendige, velbe-
grunnede meninger. Er den gruppen 
som har best mulighet til å innse at 
gamle tanke-konstruksjoner må skiftes 
ut. Å gi avkall på en kritisk holdning til 
faget er å gi avkall på selve interessen for 
samfunnsøkonomi.

Til deg som synes alt dette er nokså 
selvfølgelig vil jeg si: TIL LYKKE! Der-
nest må jeg si: ‘Where were you hiding 
when Fagkristisk Gruppe had their last 
meeting?’

Til deg som synes alt dette har vært noe 
vås: Ta kontakt med:

Lærlingenemda, 
Strømsveien 10, 0668 Oslo 6

Hentet fra Observator Nr. 1 1985

Studenten som forsvant

Hiphop-kulturen inntok “Studenten” en gang midt på 1980-tallet.
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ECON3010 – ANVENDT ØKONOMISK ANALYSE

“Økonomisk vekst er viktig for å løse miljøproblemer” 

 

Av Sigmund Ellingsrud, 2011-04-28 

 

1. Innledning 

Hypotesen “Økonomisk vekst er viktig for å løse miljøproblemer” har flere ulike innfallsvinkler. 
Spørsmålet er blitt behandlet av mange økonomer tidligere. Sir Nicholas Stern har kanskje kommet 
med det mest innflytelsesrike bidraget med sin “Stern review on the economics of climate change”, 
publisert i 2006. Riktignok finnes det fortsatt ingen konsensus i verdenssamfunnet på hvordan man 
skal løse miljøproblemene, og det er fortsatt et meget omfattende debattert spørsmål.  

Jeg tolker oppgaven slik at det med økonomisk vekst menes økning i Brutto Nasjonalprodukt (BNP) 
over tid. Jeg kommer ikke i nevneverdig grad til å gå inn på andre miljøproblemer en klimatiske, 
herunder primært utslipp av Co2 i atmosfæren. At økonomisk vekst skal være viktig for å løse 
miljøproblemene betyr altså at økonomisk vekst må gi et betydelig bidrag til løsningen, men at det 
ikke er tilstrekkelig for å løse problemet.  I ordet viktig må det legges en tolkning slik at 
miljøproblemene ikke lar seg løse uten økonomisk vekst. En mer presis formulering på hva jeg skal 
prøve å svare på er “Økonomisk vekst er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å stanse 
menneskeskapt global oppvarming”.  

Jeg kommer til å belyse problemet med ulik økonomisk teori. Oppgaven begynner med en forholdsvis 
enkel modell, men går en god del utenfor denne rammen etter hvert. Jeg skal også belyse noen 
problemer knyttet til kausalitet, og hvilke utfordringer dette skaper for å kunne komme med 
påstander av denne typen. 

2. Ekstern virkning 

“Eksterne virkninger oppstår når konsum- eller produksjonsaktiviteter til en konsument eller en 
bedrift påvirker andre konsumenter eller bedrifter på en annen måte enn gjennom markedsprisene.” 
(Finansdepartementet, 2011)  

Forurensning er trolig det mest brukte eksempelet på å forklare hva som er en ekstern virkning. 
Klimautfordringen favner dermed ganske klart innunder denne kategorien. I “Stern-rapporten” sies 
det blant annet “that climate change is the greatest and widest-ranging market failure ever seen”. 
(Stern Review, 2006)Her brukes begrepet markedssvikt, noe som definitivt omfatter mer enn bare 
eksterne virkninger. Allikevel kan man uten stor risiko for å ta feil anta at det en markedssvikt i 
betydningen ekstern virkning som menes. Altså står vi her overfor en ekstern virkning, riktignok en 
meget omfattende en. Omfattende er den fordi utslipp av Co2 regnes som en global utfordring. Hvis 
en nordmann kjører bil en kilometer, vil dette ha en negativ ekstern virkning for resten av verdens 
befolkning. Man bør trolig også inkludere den negative eksterne virkningen for framtidige 
generasjoner, som i praksis kan regnes som uendelig mange mennesker. 
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en nordmann kjører bil en kilometer, vil dette ha en negativ ekstern virkning for resten av verdens 
befolkning. Man bør trolig også inkludere den negative eksterne virkningen for framtidige 
generasjoner, som i praksis kan regnes som uendelig mange mennesker. 

Hvis jeg tar for meg en partiell markedsanalyse for varen  , som er alle goder omsatt i verden som gir 
et utslipp av Co2. Som i en reguler partiell markedsanalyse er dette et marked i fullkommen 
konkurranse der alle aktører er prisfaste kvantumstilpassere med full informasjon. For en detaljert 
gjennomgang av grunnlaget for en partiell markedsanalyse, se “Økonomisk atferd, beslutninger og 
likevekt”, Strøm og Vislie (2008). 

 

Figur 1 viser en markedslikevekt i markedet til vare  , med en pris  . Etterspørselsfunksjonen er gitt 
ved funksjonen       , tilbudet gitt ved       .   er den eksterne virkningen som påløper ved 
konsum av vare  , og er stigende ved konsum av denne. Antakelsen om formen til E(X) bør trolig 
diskuteres, men det forbigås her fordi det trolig er verdt en oppgave alene. R og M representerer alle 
andre forhold en pris på   som påvirker hhv. tilbud og etterspørsel. En uregulert markedslikevekt vil i 
dette markedet være i punktet        , noe som gir et effektivitetstap representert ved     . 

Dette skjer fordi konsumentenes marginale betalingsvilje for  , representert ved           , er lavere 

en den samfunnsøkonomiske marginalkostnaden, representert i figuren ved 
              

  . Den 

eksterne virkningen      må altså internaliseres, noe som kan gjøres ved å ilegge en Pigou-skatt   
slik at konsumentenes marginale betalingsvilje er lik den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å 
produsere en ekstra enhet  . Den nye likevekten, med skatt  , blir altså        . Da vil den eksterne 
virkningen være internalisert, og den reelle kostnaden reflektert i prisen på varen. Om man velger å 
ilegge en såkalt Pigou-skatt for å realisere målet, eller om man innfører kvoter har i teorien liten 
betydning. En enkel forklaring er at en skatt virker direkte gjennom prisen p, deretter på mengden x, 
mens et kvotesystem bestemmer mengden x, deretter følger prisen som klarerer markedet. Man bør 
altså velge den metoden som er enklest å gjennomføre. 

Spørsmålet blir nå hva som er poenget med å vise en analyse som ikke tar for seg økonomisk vekst. 
Det er nettopp for å vise at det i grunnleggende økonomisk teori finnes en analytisk løsning helt 
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uavhengig av hva den økonomiske veksten er. I modellen over kan verdens økonomiske vekst være 
10 %, 0 % eller -10 % uten at det påvirker resultatet. Det er ikke en del av modellen. I så måte kan det 
sies at økonomisk vekst er irrelevant for å løse miljøproblemene, hvertfall sett i rammen av en 
partiell markedsanalyse. 

En partiell markedsanalyse er trolig for enkel til å gi et godt svar på problemet, og det kan tvilsomt 
konkluderes kun med bakgrunn i denne. Økonomisk vekst kan fortsatt ha underliggende betydning 
for alle de eksogent gitte størrelsene i modellen, kanskje spesielt parameterne            . I tillegg 
er det enorme utfordringer ved å implementere en global skatt eller et globalt kvotesystem. Det kan 
tenkes at økonomisk vekst har en betydning for hvor enkelt/vanskelig det er å internalisere den 
eksterne virkningen. Videre i oppgaven skal jeg altså se på om økonomisk vekst gjør det enklere å 
internalisere klimaproblemet. 

3. Økonomisk vekst 

Økonomisk vekst definerer jeg som økning i Brutto Nasjonalprodukt (BNP) over en periode, normalt 
årlig. Det finnes noen utfordringer med denne definisjonen, men det skal i utgangspunktet ikke 
diskuteres her.  

 

Figur 2 viser den økningen i BNP for Norge i perioden 1865-2008. Det har vært en formidabel vekst, 
og målt i kroner har veksten tiltatt i hele perioden. Siden BNP representerer den totale inntekten til 
et land, har altså Norges disponible inntekt økt betraktelig i hele perioden. Det at inntekten vår har 
økt, kan være et interessant poeng for problemstillingen. I modellen benyttet i kapittel 2 er 
funksjonen        utledet fra standard konsumentteori. Utgangspunktet er en nyttefunksjon for 
alle konsumenter, som skal maksimeres gitt en bibetingelse. Denne bibetingelsen kalles ofte for 
budsjettbalansen, og er den begrensningen en aktør har til å konsumere. Begrensningen her er 
inntektsnivået, man kan ikke konsumere for en større sum en den man besitter totalt over en eller 
flere perioder. En konsuments tilpasning avhenger da av dens eget inntektsnivå, og vil endres hvis 
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inntektsnivået endres. Om en noe trivielt, er dette en viktig sammenheng å være klar over for å 
kunne si noe om problemstillingen. 

Økonomisk vekst kan sies, noe forenklet, å være ekvivalent med en positiv inntektseffekt for 
økonomiens aktører, eller at minst en aktør får økt inntekt med alt annet uendret. Hvordan den økte 
disponible inntekten benyttes avhenger av det som i teorien kalles inntektselastisiteter. 
Inntektselastisiteten til en vare er definert som “hvor mange prosent endring i etterspørselen etter en 
vare oppstår hvis inntekten øker med en prosent” (Strøm,S. og Vislie,J., 2008, s. 131). En vare med 
elastisitet mellom 0 og 1 kalles et normalt gode, en vare med inntektselastisitet større en 1 kalles et 
luksusgode. Et luksusgode vil altså være et gode man bruker relativt mer av når inntekten øker. 
Inntektselastisiteter er marginale betraktninger, og vil nødvendigvis være forskjellige i forhold til 
hvilket inntektsnivå man ligger på. En gjennomsnittlig borger i Kongo vil ha en ganske annen 
oppfatning av hva et luksusgode er sammenlignet med en gjennomsnittlig borger i Norge (Wikipedia, 
2011).  

Forskjellen i inntektsnivå, og hva man ønsker å bruke den neste tjente krone på, blir først interessant 
i denne oppgaven når man inkluderer klima som et gode. Mer presist vil klima da være fravær av 
global oppvarming i denne settingen. Det er naturlig å legge til grunn at betalingsviljen for klima som 
gode er til stede i større grad i Norge, en i økonomier med lavere inntektsnivå. Blant annet har det 
kommet en rekke produkter på markedet som markedsfører seg selv med at det de produserer er 
karbon-nøytralt. Pellets-ovner, el-bil og økologisk mat er eksempler på dette. Riktignok hersker det 
tvil om dette faktisk er karbon-nøytralt eller ikke, men det viser uansett at Norge har konsumenter 
som er villige til å betale ekstra i den tro at de kjøper et produkt på grunn av lavt/ingen Co2-utslipp. 
Hvis alle aktører i et marked som i avsnitt 1 har preferanser som tar innover seg den eksterne 
virkningen, for eksempel gjennom å foretrekke å handle hos en produsent som er karbon-nøytral, vil 
følgelig den eksterne virkningen internaliseres. Dette vil riktignok ikke kunne representeres på en god 
måte i en partiell markedsanalyse fordi produktene ikke lenger vil være homogene. Norge har også 
en offentlig politikk, som til en viss grad bør reflektere befolkningens preferanser, som anbefaler 
sterke tiltak mot global oppvarming (Miljøverndepartementet, 2011). Jeg tviler på at lavinntektsland, 
f.eks Kongo, har like stor betalingsvilje for å unngå global oppvarming som Norge. 

Resonnementet overfor sier at man kan argumentere for at økonomisk vekst i noen deler av verden 
vil føre til økt etterspørsel, dvs. økt betalingsvilje, for å unngå global oppvarming. I følge “Stern-
rapporten” er det fullt mulig å stanse den globale oppvarmingen hvis det investeres tilstrekkelig med 
ressurser (Stern Review, 2006). Med andre ord er økt betalingsvilje globalt en nødvendighet for at en 
tilstrekkelig mengde ressurser benyttes til å motarbeide problemet. Hvis da økonomisk vekst fører til 
denne økte betalingsviljen, kan man si at økonomisk vekst er viktig for å løse miljøproblemene. I 
eksempelet over avhenger det av hvor i verden veksten skjer, og at det er en effekt kun i land som 
ansees for å være rike. 

Dette er trolig heller ikke et argument som holder fryktelig godt, fordi det vil være en rekke 
inntektseffekter for varer som definitivt ikke er karbon-nøytrale. Økt inntekt vil føre til økt 
etterspørsel etter flyreiser, bilturer, import som må transporteres til landet og mange andre goder 
som fører til utslipp av Co2. For at økonomisk vekst skal bidra til å løse problemet må altså den økte 
betalingsviljen etter klima overstige den økte betalingsviljen etter andre varer, målt i utslipp av Co2. 
Økonomisk vekst i lavinntektsland vil derimot helt sikkert bidra til større etterspørsel etter goder som 
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inntektsnivået endres. Om en noe trivielt, er dette en viktig sammenheng å være klar over for å 
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rapporten” er det fullt mulig å stanse den globale oppvarmingen hvis det investeres tilstrekkelig med 
ressurser (Stern Review, 2006). Med andre ord er økt betalingsvilje globalt en nødvendighet for at en 
tilstrekkelig mengde ressurser benyttes til å motarbeide problemet. Hvis da økonomisk vekst fører til 
denne økte betalingsviljen, kan man si at økonomisk vekst er viktig for å løse miljøproblemene. I 
eksempelet over avhenger det av hvor i verden veksten skjer, og at det er en effekt kun i land som 
ansees for å være rike. 

Dette er trolig heller ikke et argument som holder fryktelig godt, fordi det vil være en rekke 
inntektseffekter for varer som definitivt ikke er karbon-nøytrale. Økt inntekt vil føre til økt 
etterspørsel etter flyreiser, bilturer, import som må transporteres til landet og mange andre goder 
som fører til utslipp av Co2. For at økonomisk vekst skal bidra til å løse problemet må altså den økte 
betalingsviljen etter klima overstige den økte betalingsviljen etter andre varer, målt i utslipp av Co2. 
Økonomisk vekst i lavinntektsland vil derimot helt sikkert bidra til større etterspørsel etter goder som 
medfører Co2-utslipp. For eksempel er det i dag ca. 2mrd mennesker som har internett, og det bidrar 
til ca. 2 % av verdens Co2-utslipp (IllVit, 2011) 

4. Teknologisk framgang 

Teknologisk framgang er et begrep som omfatter veldig mye forskjellig, og det er vanskelig å definere. 
Det fortsatt et viktig element når man snakker om økonomisk vekst, og regnes av mange som 
nøkkelen til å løse klimautfordringen. Teknologisk framgang har en litt uvanlig rolle i klima- og miljø-
utfordringer, fordi det ofte sies å være både årsaken, løsningen og det som får en til å erkjenne 
problemet. Sur nedbør, smog og hull i ozon-laget, som tidligere har vært store miljøutfordringer, er 
eksempler på dette. Global oppvarming kan også sies å ha sitt opphav på grunn av teknologisk 
framgang. 

I en utvidet variant av Robert Solow’s vekstmodell antas det en positiv sammenheng mellom 
mengden ressurser brukt på forskning og utvikling, og økonomisk vekst (Weil, 2009). I denne 
modellen forutsettes at det er teknologisk framgang som er årsak og økonomisk vekst som er 
virkning. Hvis så er tilfellet vil ikke teknologisk framgang kunne forsvare påstanden om at økonomisk 
vekst er viktig for å løse miljøproblemene. Det vil da evt. være slik at teknologisk framgang er viktig 
både for økonomisk vekst, og for å løse miljøproblemene. Hvis derimot økonomisk vekst kan sies å 
være en årsak til teknologisk framgang, eller om økonomisk vekst kan sies å påvirke hvilken type 
teknologisk framgang som foretrekkes, vil derimot påstanden kunne holde i dette tilfellet. For at 
økonomisk vekst skal være viktig for å løse miljøproblemene, bør altså økonomisk vekst være årsaken 
til en økt teknologisk framgang, og denne teknologiske framgangen må nødvendigvis være fokusert 
på klimavennlig forskning og utvikling. 

Figur 3 på neste side viser en tabell over hvor mange prosent av det nasjonale forskningsbudsjettet 
som er brukt på såkalt miljø-vennlig(grønn) forskning. Dataene er fra perioden 2004-2008 (2003-
2007 der det er oppgitt). Alle de 20 landene oppgitt i tabellen tilhører de 30 landene i verden med 
størst BNP pr. innb (Wikipedia, 2011). Det betyr ikke nødvendigvis at de i dag har en stor økonomisk 
vekst, men at de i det minste har hatt stor økonomisk vekst tidligere. Interessant kan det også være å 
legge merke til at ingen av disse landene har en estimert vekst i 2010 som er høyere en verdens 
gjennomsnitt (CIA, 2011). Dette taler altså for at det er størst investeringer i klimavennlig teknologisk 
framgang i land som tidligere har hatt høy økonomisk vekst, men ikke nødvendigvis i land som vokser 
mye pr. i dag. Dette bygger oppunder resonnementet i avsnitt 3 om betalingsvilje for å løse 
klimaproblemene. Det skal dog sies at dette trolig ikke er statistisk signifikante resultater, til det er 
datagrunnlaget for svakt. 
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En annen tenkt utfordring med teknologisk framgang i dette perspektivet er en modell i “Economic 
Growth”, Weil 2010, som skiller mellom “Tech leader” og “Copy-cat”. En “Tech leader” er en nasjon 
som er overlegen en annen nasjon når det kommer til teknologi, og er avhengig av innovasjon og 
forskning for å øke mengden teknologi tilgjengelig i egen nasjon. En “Copy-cat” er en nasjon som er 
underlegen når det kommer til teknologi, og kan kopiere en rekke nyskapninger som allerede finnes 
hos “Tech leader”. I verden i dag kan man typisk kalle I-land for “Tech leader”, og U-land for “Copy-
cat”. Emerging markets, eller BRIICS, kan i dette eksempelet favne innunder “Copy-cat”.  

Det som er interessant med teorien er at teknologi-nivået til ”Copy-cat” øker betraktelig raskere 
en ”Tech-leader” når differansen er stor. Dette er fordi det er enkelt å tilegne seg teknologi som, i 
vårt eksempel, I-landene har besittet lenge og anses å være utdatert. Problemet oppstår da hvis mye 
av den teknologien I-land anser å være utdatert er lite miljøvennlig. Et eksempel kan være gamle 
biler uten katalysator, som har et vesentlig høyere utslipp en biler med katalysator. Hvis da et 
tilfeldig valgt U-land har en tilstrekkelig økonomisk vekst til at de har råd til å kjøpe bil uten 
katalysator, vil økonomisk vekst i disse landene øke utslippet av klimagasser. Med denne rammen må 
altså U-land vokse raskt forbi det stadiet av teknologi som er forurensende, og ”hoppe” rett til den 
grønne teknologien. Siden det f.eks fortsatt ikke finnes mye fornybar energi som kan være profitabel 
uten subsidier, er dette noe av det dyreste et land kan investere i. Det betyr at det må være ekstremt 
høye vekstrater i U-land, noe som er lite trolig. At økt rikdom i U-land fører til økt import av ikke 
miljøvennlig teknologi er trolig uungåelig, og således skaper teknologisk vekst i disse landene økt 
Co2-utslipp i perioden fram til de når det stadiet de har råd til ”grønn” teknologi. Den perioden er 
sannsynligvis meget lang, mange mener for lang. Hva skjer for eksempel den dagen to milliarder 
mennesker i Kina og India begynner å etterspørre SUV eller chartertur til Gran Canaria? 

At økonomisk vekst på en eller annen måte har en sammenheng med teknologisk framgang er det få 
som er uenig i, men hva som er årsak og virkning kan til tider diskuteres. Hvis teknologisk framgang 
alltid regnes som årsak, og økonomisk vekst som virkning, vil økonomisk vekst ikke være viktig for å 
løse miljøproblemene hvis man ser på teknologi. Hvis derimot man kan forklare teknologisk framgang 

Fig. 3 

Kilde: (OECD, 2011) 

 

 

En annen tenkt utfordring med teknologisk framgang i dette perspektivet er en modell i “Economic 
Growth”, Weil 2010, som skiller mellom “Tech leader” og “Copy-cat”. En “Tech leader” er en nasjon 
som er overlegen en annen nasjon når det kommer til teknologi, og er avhengig av innovasjon og 
forskning for å øke mengden teknologi tilgjengelig i egen nasjon. En “Copy-cat” er en nasjon som er 
underlegen når det kommer til teknologi, og kan kopiere en rekke nyskapninger som allerede finnes 
hos “Tech leader”. I verden i dag kan man typisk kalle I-land for “Tech leader”, og U-land for “Copy-
cat”. Emerging markets, eller BRIICS, kan i dette eksempelet favne innunder “Copy-cat”.  

Det som er interessant med teorien er at teknologi-nivået til ”Copy-cat” øker betraktelig raskere 
en ”Tech-leader” når differansen er stor. Dette er fordi det er enkelt å tilegne seg teknologi som, i 
vårt eksempel, I-landene har besittet lenge og anses å være utdatert. Problemet oppstår da hvis mye 
av den teknologien I-land anser å være utdatert er lite miljøvennlig. Et eksempel kan være gamle 
biler uten katalysator, som har et vesentlig høyere utslipp en biler med katalysator. Hvis da et 
tilfeldig valgt U-land har en tilstrekkelig økonomisk vekst til at de har råd til å kjøpe bil uten 
katalysator, vil økonomisk vekst i disse landene øke utslippet av klimagasser. Med denne rammen må 
altså U-land vokse raskt forbi det stadiet av teknologi som er forurensende, og ”hoppe” rett til den 
grønne teknologien. Siden det f.eks fortsatt ikke finnes mye fornybar energi som kan være profitabel 
uten subsidier, er dette noe av det dyreste et land kan investere i. Det betyr at det må være ekstremt 
høye vekstrater i U-land, noe som er lite trolig. At økt rikdom i U-land fører til økt import av ikke 
miljøvennlig teknologi er trolig uungåelig, og således skaper teknologisk vekst i disse landene økt 
Co2-utslipp i perioden fram til de når det stadiet de har råd til ”grønn” teknologi. Den perioden er 
sannsynligvis meget lang, mange mener for lang. Hva skjer for eksempel den dagen to milliarder 
mennesker i Kina og India begynner å etterspørre SUV eller chartertur til Gran Canaria? 

At økonomisk vekst på en eller annen måte har en sammenheng med teknologisk framgang er det få 
som er uenig i, men hva som er årsak og virkning kan til tider diskuteres. Hvis teknologisk framgang 
alltid regnes som årsak, og økonomisk vekst som virkning, vil økonomisk vekst ikke være viktig for å 
løse miljøproblemene hvis man ser på teknologi. Hvis derimot man kan forklare teknologisk framgang 

Fig. 3 

Kilde: (OECD, 2011) 



|37

ECON3010 – ANVENDT ØKONOMISK ANALYSE

delvis ved hjelp av økonomisk vekst blir resultatet annerledes. Spesielt kan økonomisk vekst være 
viktig hvis land som har vokst mye generelt har en bedre insentiv-struktur for å forske på “grønn” 
teknologi. Det er liten tvil om at teknologi nok er den beste løsningen på klimaproblemet, men jeg 
sår noe mer tvil om den økonomiske veksten spiller en stor rolle her.  

5. Om andre forhold 

Det kan også være interessant å se på en annen vri av den opprinnelige problemstillingen – “Fravær 
av økonomisk vekst, evt. negativ økonomisk vekst, øker risikoen for global oppvarming”. Implisitt 
betyr denne påstanden akkurat det samme, men med en litt annen ordlyd. 2008 og 2009 var to år 
det mange av verdens ledende nasjoner som opplevde en resesjon1. Statsminister, økonom og klima-
entusiast Jens Stoltenberg sa blant annet foran klimatoppmøte i Cancun at “det er lettere for verdens 
ledere å bruke penger på finanskrisen enn på klima og miljø (Yr, 2010)”, og forklarte dette med at 
“Det er nok først og fremst fordi folk umiddelbart ser den økonomiske gevinsten i finanskrisen, enn at 
en del ledere ser den økonomiske gevinsten av å hindre globale klimaendringer.” Det sentrale 
poenget her er altså at klimautfordringen er vanskelig å bry seg om fordi at det krever en politikk 
som er gjeldene på veldig lang sikt, og at kortsiktige utfordringer får større oppmerksomhet. I teorien 
er delvis dette prinsippet formalisert i Prescott og Kydlands “The Time Consistency of Economic 
Policy” (Vetenskapsakademien, 2004), et bidrag de for øvrig vant Nobelpris for. Ikke nødvendigvis 
økonomisk vekst, men fravær av negativ økonomisk vekst kan altså være viktig for å løse 
miljøproblemene. En bedre måte si dette på er kanskje at en stabil økonomisk vekst er viktig for å 
skape handlingsrom til å fokusere på klimaproblemet. 

En annen utfordring som nok bør nevnes handler om inntektsskjevhet i verdensøkonomien. I avsnitt 
3 ble det drøftet at det eksisterer ulike preferanser for ulikt inntektsnivå. Da må nødvendigvis ulik 
inntekt mellom land også føre til at land har ulike preferanser. En økt økonomisk vekst i den fattige 
delen av verden vil gi en større likhet, og kanskje føre til at det er enklere å enes om en politikk som 
kan løse klimaproblemene. For å implementere tiltak av typen Pigou-skatt eller kvoter er man 
avhengige av konsensus, siden det ikke finnes et overstatlig organ som har muligheten til å lage lover 
samt tildele straff ved brudd. FN kan i noen tilfeller sies å være et slikt organ, men der er den 
demokratiske prosessen i stor grad avhengig av konsensus. Hvis en skatt ikke vil gjelde overalt vil det 
være enklere å vri seg unna en slik skatt. Ilegger Norge stor skatt på utslipp av Co2, som den eneste 
nasjonen i verden, vil resultatet trolig bli at bedrifter med stort utslipp velger å etablere seg i andre 
land. Det samme vil gjelde et kvotesystem som ikke inkluderer store deler av verdenssamfunnet. 

6. Konklusjon 

Økonomisk vekst oppgis sjeldent som en nødvendig årsak for å løse miljøproblemene. Stern-
rapporten sier for eksempel “Emissions have been, and continue to be, driven by economic growth; 
yet stabilisation of greenhouse gas concentration in the atmosphere is feasible and consistent with 
continued growth” (Stern Review, 2006). Utslipp av klimagasser er altså drevet av økonomisk vekst, 
men løsningen på problemet er forenelig med fortsatt vekst. Det skal også nevnes at det finnes 
mange økonomer som ikke nødvendigvis er enige dette, og mener nullvekst er løsningen på 
problemet (SteadyState, 2011) 

                                                           
1 Resesjon i betydningen negativ vekst 

Jeg har i denne oppgaven sett på ulike forhold i den hensikt å kunne si noe om forholdet mellom 
økonomisk vekst og klimaproblemer. Jeg viste i avsnitt 1 at utslipp av Co2 i atmosfæren ikke er noe 
annet enn en meget omfattende ekstern virkning, og at det i så måte er uavhengig av økonomisk 
vekst. Videre kom jeg innpå en del underliggende forhold i et marked, herunder spesielt 
etterspørselsstruktur. At en økt inntekt kan gi en økt etterspørsel etter fravær av global oppvarming 
ble drøftet, og at dette isolert sett kan tale for at høyere vekst i deler av verden kan være viktig for å 
redusere Co2-utslipp.  

Jeg drøftet også forholdet mellom økonomisk vekst og teknologisk framgang, herunder utfordringer i 
forhold til årsak/virkning. I en standard Solow-modell vil ikke påstanden holde, i og med at 
økonomisk vekst ikke påvirker teknologisk framgang. Ved å løsne på denne forutsetningen kan man 
likevel argumentere for at land som tidligere har hatt høy økonomisk vekst, altså land som i dag har 
høyt BNP pr. innb., har en større tilbøyelighet til å forske på grønn teknologi. Jeg drøftet også 
utfordringen knyttet til at økonomisk vekst i store deler av verden, primært den delen av verden med 
lav levestandard og lavt utslipp pr. innb., kan ha betydelige negative konsekvenser i form av økte 
utslipp. 

Avslutningsvis ble viktigheten av stabilitet og konsistent politikk nevnt, samt utfordringer knyttet til 
ulikhet. 

En relativ kompleks problemstilling, med en del utfordringer knyttet til hva som forklarer hva, gjør 
det vanskelig å konkludere. Med tidligere argumentasjon lagt til grunn syns jeg det er vanskelig å se 
direkte at økonomisk vekst er viktig for å løse miljøproblemene. Økonomisk vekst kan ha noen 
positive virkninger for å løse miljøproblemet, men disse kan også oppstå uavhengig av økonomisk 
vekst. Man kan for eksempel investere større andel av et forskningsbudsjett uavhengig om veksten er 
stor eller liten. Økonomisk vekst kan også ha en rekke, trolig mer direkte, virkninger på økt Co2-
utslipp. 

Hvis jeg da skal trekke konklusjon opp mot innledningen, er det vanskelig å konkludere med at 
økonomisk vekst er en nødvendig betingelse for å løse miljøproblemene. Økonomisk vekst kan bidra 
til å løse problemet, men problemet kan i teorien løses også med fravær av økonomisk vekst. Det er 
noe mer usikkert om problemet kan løses med veldig ustabil økonomisk vekst, siden dette kan 
indikere underliggende forhold som er problematisk med tanke på langsiktige forpliktelser.  

 

 

 

 

 

delvis ved hjelp av økonomisk vekst blir resultatet annerledes. Spesielt kan økonomisk vekst være 
viktig hvis land som har vokst mye generelt har en bedre insentiv-struktur for å forske på “grønn” 
teknologi. Det er liten tvil om at teknologi nok er den beste løsningen på klimaproblemet, men jeg 
sår noe mer tvil om den økonomiske veksten spiller en stor rolle her.  

5. Om andre forhold 

Det kan også være interessant å se på en annen vri av den opprinnelige problemstillingen – “Fravær 
av økonomisk vekst, evt. negativ økonomisk vekst, øker risikoen for global oppvarming”. Implisitt 
betyr denne påstanden akkurat det samme, men med en litt annen ordlyd. 2008 og 2009 var to år 
det mange av verdens ledende nasjoner som opplevde en resesjon1. Statsminister, økonom og klima-
entusiast Jens Stoltenberg sa blant annet foran klimatoppmøte i Cancun at “det er lettere for verdens 
ledere å bruke penger på finanskrisen enn på klima og miljø (Yr, 2010)”, og forklarte dette med at 
“Det er nok først og fremst fordi folk umiddelbart ser den økonomiske gevinsten i finanskrisen, enn at 
en del ledere ser den økonomiske gevinsten av å hindre globale klimaendringer.” Det sentrale 
poenget her er altså at klimautfordringen er vanskelig å bry seg om fordi at det krever en politikk 
som er gjeldene på veldig lang sikt, og at kortsiktige utfordringer får større oppmerksomhet. I teorien 
er delvis dette prinsippet formalisert i Prescott og Kydlands “The Time Consistency of Economic 
Policy” (Vetenskapsakademien, 2004), et bidrag de for øvrig vant Nobelpris for. Ikke nødvendigvis 
økonomisk vekst, men fravær av negativ økonomisk vekst kan altså være viktig for å løse 
miljøproblemene. En bedre måte si dette på er kanskje at en stabil økonomisk vekst er viktig for å 
skape handlingsrom til å fokusere på klimaproblemet. 

En annen utfordring som nok bør nevnes handler om inntektsskjevhet i verdensøkonomien. I avsnitt 
3 ble det drøftet at det eksisterer ulike preferanser for ulikt inntektsnivå. Da må nødvendigvis ulik 
inntekt mellom land også føre til at land har ulike preferanser. En økt økonomisk vekst i den fattige 
delen av verden vil gi en større likhet, og kanskje føre til at det er enklere å enes om en politikk som 
kan løse klimaproblemene. For å implementere tiltak av typen Pigou-skatt eller kvoter er man 
avhengige av konsensus, siden det ikke finnes et overstatlig organ som har muligheten til å lage lover 
samt tildele straff ved brudd. FN kan i noen tilfeller sies å være et slikt organ, men der er den 
demokratiske prosessen i stor grad avhengig av konsensus. Hvis en skatt ikke vil gjelde overalt vil det 
være enklere å vri seg unna en slik skatt. Ilegger Norge stor skatt på utslipp av Co2, som den eneste 
nasjonen i verden, vil resultatet trolig bli at bedrifter med stort utslipp velger å etablere seg i andre 
land. Det samme vil gjelde et kvotesystem som ikke inkluderer store deler av verdenssamfunnet. 

6. Konklusjon 

Økonomisk vekst oppgis sjeldent som en nødvendig årsak for å løse miljøproblemene. Stern-
rapporten sier for eksempel “Emissions have been, and continue to be, driven by economic growth; 
yet stabilisation of greenhouse gas concentration in the atmosphere is feasible and consistent with 
continued growth” (Stern Review, 2006). Utslipp av klimagasser er altså drevet av økonomisk vekst, 
men løsningen på problemet er forenelig med fortsatt vekst. Det skal også nevnes at det finnes 
mange økonomer som ikke nødvendigvis er enige dette, og mener nullvekst er løsningen på 
problemet (SteadyState, 2011) 

                                                           
1 Resesjon i betydningen negativ vekst 

 

 

En annen tenkt utfordring med teknologisk framgang i dette perspektivet er en modell i “Economic 
Growth”, Weil 2010, som skiller mellom “Tech leader” og “Copy-cat”. En “Tech leader” er en nasjon 
som er overlegen en annen nasjon når det kommer til teknologi, og er avhengig av innovasjon og 
forskning for å øke mengden teknologi tilgjengelig i egen nasjon. En “Copy-cat” er en nasjon som er 
underlegen når det kommer til teknologi, og kan kopiere en rekke nyskapninger som allerede finnes 
hos “Tech leader”. I verden i dag kan man typisk kalle I-land for “Tech leader”, og U-land for “Copy-
cat”. Emerging markets, eller BRIICS, kan i dette eksempelet favne innunder “Copy-cat”.  

Det som er interessant med teorien er at teknologi-nivået til ”Copy-cat” øker betraktelig raskere 
en ”Tech-leader” når differansen er stor. Dette er fordi det er enkelt å tilegne seg teknologi som, i 
vårt eksempel, I-landene har besittet lenge og anses å være utdatert. Problemet oppstår da hvis mye 
av den teknologien I-land anser å være utdatert er lite miljøvennlig. Et eksempel kan være gamle 
biler uten katalysator, som har et vesentlig høyere utslipp en biler med katalysator. Hvis da et 
tilfeldig valgt U-land har en tilstrekkelig økonomisk vekst til at de har råd til å kjøpe bil uten 
katalysator, vil økonomisk vekst i disse landene øke utslippet av klimagasser. Med denne rammen må 
altså U-land vokse raskt forbi det stadiet av teknologi som er forurensende, og ”hoppe” rett til den 
grønne teknologien. Siden det f.eks fortsatt ikke finnes mye fornybar energi som kan være profitabel 
uten subsidier, er dette noe av det dyreste et land kan investere i. Det betyr at det må være ekstremt 
høye vekstrater i U-land, noe som er lite trolig. At økt rikdom i U-land fører til økt import av ikke 
miljøvennlig teknologi er trolig uungåelig, og således skaper teknologisk vekst i disse landene økt 
Co2-utslipp i perioden fram til de når det stadiet de har råd til ”grønn” teknologi. Den perioden er 
sannsynligvis meget lang, mange mener for lang. Hva skjer for eksempel den dagen to milliarder 
mennesker i Kina og India begynner å etterspørre SUV eller chartertur til Gran Canaria? 

At økonomisk vekst på en eller annen måte har en sammenheng med teknologisk framgang er det få 
som er uenig i, men hva som er årsak og virkning kan til tider diskuteres. Hvis teknologisk framgang 
alltid regnes som årsak, og økonomisk vekst som virkning, vil økonomisk vekst ikke være viktig for å 
løse miljøproblemene hvis man ser på teknologi. Hvis derimot man kan forklare teknologisk framgang 

Fig. 3 

Kilde: (OECD, 2011) 
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Jeg har i denne oppgaven sett på ulike forhold i den hensikt å kunne si noe om forholdet mellom 
økonomisk vekst og klimaproblemer. Jeg viste i avsnitt 1 at utslipp av Co2 i atmosfæren ikke er noe 
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ble drøftet, og at dette isolert sett kan tale for at høyere vekst i deler av verden kan være viktig for å 
redusere Co2-utslipp.  

Jeg drøftet også forholdet mellom økonomisk vekst og teknologisk framgang, herunder utfordringer i 
forhold til årsak/virkning. I en standard Solow-modell vil ikke påstanden holde, i og med at 
økonomisk vekst ikke påvirker teknologisk framgang. Ved å løsne på denne forutsetningen kan man 
likevel argumentere for at land som tidligere har hatt høy økonomisk vekst, altså land som i dag har 
høyt BNP pr. innb., har en større tilbøyelighet til å forske på grønn teknologi. Jeg drøftet også 
utfordringen knyttet til at økonomisk vekst i store deler av verden, primært den delen av verden med 
lav levestandard og lavt utslipp pr. innb., kan ha betydelige negative konsekvenser i form av økte 
utslipp. 

Avslutningsvis ble viktigheten av stabilitet og konsistent politikk nevnt, samt utfordringer knyttet til 
ulikhet. 

En relativ kompleks problemstilling, med en del utfordringer knyttet til hva som forklarer hva, gjør 
det vanskelig å konkludere. Med tidligere argumentasjon lagt til grunn syns jeg det er vanskelig å se 
direkte at økonomisk vekst er viktig for å løse miljøproblemene. Økonomisk vekst kan ha noen 
positive virkninger for å løse miljøproblemet, men disse kan også oppstå uavhengig av økonomisk 
vekst. Man kan for eksempel investere større andel av et forskningsbudsjett uavhengig om veksten er 
stor eller liten. Økonomisk vekst kan også ha en rekke, trolig mer direkte, virkninger på økt Co2-
utslipp. 

Hvis jeg da skal trekke konklusjon opp mot innledningen, er det vanskelig å konkludere med at 
økonomisk vekst er en nødvendig betingelse for å løse miljøproblemene. Økonomisk vekst kan bidra 
til å løse problemet, men problemet kan i teorien løses også med fravær av økonomisk vekst. Det er 
noe mer usikkert om problemet kan løses med veldig ustabil økonomisk vekst, siden dette kan 
indikere underliggende forhold som er problematisk med tanke på langsiktige forpliktelser.  
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Kommentar til seminarinnlevering ECON 3010 – våren 2011: 
Drøft påstanden: ”Økonomisk vekst er viktig for å løse miljøproblemer.” 

Jeg vil ikke bruke særlig tid til å kommentere detaljer i denne i besvarelsen som er 
levert som et ledd i det obligatoriske opplegget på ECON 3010 Anvendt økonomisk 
analyse. Dette er en meget god besvarelse som viser modenhet og forståelse, på dette 
nivået av studiet. Selv om denne besvarelsen vurderes som meget god, er den ikke 
uten feil og uklarheter. Imidlertid er disse av en slik karakter at helhetsinntrykket 
ikke svekkes, samtidig som de feilene som begås, er av mindre betydning i dette 
emnet enn hva de ville ha vært, om besvarelsen var i et rent teoriemne. (I forbindelse 
med figur 1 sies det at marginal betalingsvilje er den deriverte av 
etterspørselssammenhengen med hensyn på pris. Dette er åpenbart galt – hvis ikke 
ville jo den marginale betalingsviljen være negativ. Det riktige er at det som betegnes 
D  i figuren, vil angi den marginale betalingsviljen utregnet for et eller annet 
kvantum. Tilsvarende uklarhet er det også om grensekostnaden.) 

Det som det muligens er ønskelig å få formidlet i en slik kommentar som dette, er 
hva som kreves i et emne om ECON 3010 og hva vi forventer. Fra 2013 er emnet 
obligatorisk for alle studenter, og det kan derfor være av almen interesse å få ut litt 
mer informasjon om hva dette emnet egentlig går ut på. (Mye informasjon er å finne 
på emnesiden til ECON 3010.) 

I løpet av det semesteret en tar dette emnet (4.semester i det fem-årige programmet 
og 6.semester i bachelor-programmet), skal en trenes i å anvende innsikt i økonomisk 
teori til å belyse, presisere, besvare eller analysere problemstillinger hentet fra den 
økonomisk-politiske hverdag. Gjennom oppgaver, formet enten som en påstand eller 
som et ønske om faglig presisering, levert til og presentert på seminarer, slik 
besvarelsen som er gjengitt her er et eksempel på, skal hver student trenes opp til å 
opptre som økonom. På sett og vis er emnet en forsmak på hva som møter en i 
arbeidslivet, hvilket også kommer til uttrykk i forelesningserien der eksterne 
forelesere fra departmenter, byrået, banker eller arbeidslivsorganisasjoner, gir ulike 
bidrag om norsk og internasjonal økonomi. Også Språkrådet bidrar med en 
forelesning om viktigheten av et klart og tydelig språk! Gjennom skrivetrening, 
egeninnsats og forelesninger læres studentene opp til å bruke teori og metode på en 
aktiv og relevant måte som på mange måter likner på oppgavene en møter i 
arbeidslivet. Her vil en få arbeidsoppgaver som det ikke nødvendigvis eksisterer fiks 
ferdige løsninger på eller fasit til. De fleste spørsmålene en vil møte, vil kreve at en 
bruker teori og/eller kombinerer generell teoretisk innsikt til å gi forsøksvise svar på 
den problemstillingen en er blitt presentert. Det er det vil forsøker når vi gir 
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oppgaver, enten til seminarer, som individuell obligatorisk innlevering eller til 
eksamen. Oppgavene er krevende, og er av en slik art at det ikke alltid er noe klart 
svar, akkurat som verden utenfor lærebøkene er. Til eksamen i 2010 ble studentene 
bedt om å presisere, som økonom, hva som kunne menes med at et land lever over 
evne. Det har vist seg å være en høyst relevant problemstilling. I de tre årene emnet 
har gått, er én av de obligatoriske innleveringsoppgavene gitt av Skatteøkonomisk 
avdeling i Finansdepartmentet og formet som et spørsmål til finansministeren fra 
Stortinget. Her er hensikten at en skal skrive et kort, faglig notat som ministeren kan 
ta med seg til Stortinget. 

Dette emnet er viktig fordi det stilles krav til studentene om å forene teori og 
virkelighet – en skal lære å anvende teori på en relevant måte, en skal lære seg å 
beherske språk – muntlig og skriftlig – samtidig som emnet er en forsmak på og 
trening i oppgaver en vil møte i arbeidslivet.  

Jon Vislie 
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