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For de som var på allmøtet er det  en 
kjent sak at instituttet har jobbet 
med å få på plass et emne i anvendt 
økonomisk analyse. Emnet ble godkjent 
i programrådet og skal innføres fra våren 
av. Dette virker som et godt tilbud for 
bachelorgradsstudentene, som endelig får 
en mulighet til å bli testet i mer enn kun 
teoriene. Det nye emnet vil bli tilbudt 
for de studentene som er ferdige med 
de obligatoriske bacheloremnene. Det 
bør også nevnes at studentene får en 
etterlengtet innføring i regresjonsanalyse 
på bachelornivå, slik at studentene står 
bedre rustet til det nye emnet.
 
Instituttet sitt valg om å gå inn for å 
opprette en ny 40-gruppe er et annet 
lyspunkt.  I denne 40-gruppen vil man 
kunne velge heisemnene ECON3215- 
Microeconomics, ECON3410- 
Introductory dynamic macroeconomics, 
ECON3150- Introductory econometrics 
og ECON3120- Mathematics 2. Man 
kan også velge et av tre 1000-emner, 
nemlig ECON1410, ECON1810 eller 
ECON1910.
 

Dette virker å være et særdeles godt 
tilbud for studentene, som med 
dette nå kan stille enda sterkere til 
mastergradsstudiene. Dessuten låser 
en slik 40-gruppe opp flere fag på 
masternivå, slik at studentene står 
friere til å kunne velge flere fag av deres 
interesse. Dermed åpnes mulighetene 
for større grad av spesialisering på 
masternivå.
 
Denne 40-gruppen, sammen med det nye 
emnet i anvendt økonomisk analyse, vil 
gjøre bachelorstudentene ved instituttet 
enda mer attraktive for fremtidige 
arbeidsgivere. Man har hatt flere 
diskusjoner rundt bachelorstudentenes 
vanskeligheter med å komme i arbeid 
etter endt studie ved Universitetet 
generelt. Ettersom vårt institutt har 
jobbet for å bedre bachelorgraden, bør 
de bli sett på som et foregangsinstitutt 
ved Universitetet. Med de nye tilbudene 
for bachelorstudentene viser instuttet 
en positiv velvilje til å fornye studiene 
selv i økonomisk trange tider. Dette skal 
instituttet ha all mulig honnør for.

Det blir også tilbudt et nytt emne på 
masternivå, kalt Economics of Banking. 
Det nye emnet virker meget interessant, 
spesielt sett i lys av den globale 
økonomiske situasjonen. Det er mange 
av studentene ved masterstudiet som ser 
frem til å ta fatt på dette emnet.
 
Dessverre er ikke tilbudet for 
mastergradsstudentene tilfredsstillende 
nok. Særlig på vårsemesteret er det 
få emner man kan velge mellom. Når 
det samtidig florerer med interessante 
emner på høstsemesteret, virker 
sammensetningen av fag mellom høst- og 
vårsemesteret noe merkelig.
 
Forøvrig kunne flere av studentene 
ved masterstudiene ønsket seg et rent 
programmeringsemne i økonometri. 
Dersom man eksempelvis innførte et slikt 
emne obligatorisk for masterstudentene, 
ville det gjort oppgaveskrivingen en hel 
del lettere. 

Ellers kan vi i Observator nevne at vi 
i dette bladet har tatt opp tråden fra 
Innsynet i forrige nummer, med flere 
artikler som omhandler den økonomiske 
historien. Del to av “A Short History 
of Monetary Regimes” kan du lese på 
sidene 28- 31. Artikkelen omhandler 
pengepolitikken fra Første Verdenskrig 
til Bretton Woods regimet. I tillegg  har 
vi en artikkel som følger opp forrige 
Innsyns diskusjon hvorvidt økonomisk 
idéhistorie bør tilbys på Økonomisk 
institutt, som kan leses på sidene 14- 16.  

 
Vi i Observatorredaksjonen ønsker alle 
god lesning! 

Michael W. MadsenSer fremover i trange tider
Økonomisk institutt går inn for å styrke bachelorgraden.
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Vi  har sjelden større grunn til å være 
pessimistisk på fremtidens vegne, enn 
når aktører oppfører seg slik økonomer 
tradisjonelt modellerer. Det skuffende 
utfallet av klimaforhandlingene i 
København forklares dessverre alt for 
godt med den evig-rasjonelle homo 
economicus i bakhodet. Både som tøff 
aktør i en spillteoretisk styrketest, og som 
sleip gratispassasjer på veien mot lavere 
utslipp, gir economicus god innsikt i et 
tilsynelatende merkelig problem; “Alle 
statsledere ønsker å komme frem til en 
forpliktende utslippsavtale for å redde 
miljøet, alle vet det er teknisk mulig, men 
partene kommer allikevel ikke til enighet. 
Hvordan er dette mulig?”

En forklaring på problemet kan være 
å se på stormaktene Kina og USA 
som ungdommer i et såkalt “Chicken”  
spill. I spillet tenker man seg to 
ungdommer som kjører mot hverandre 
i kollisjonskurs. Samtidig som begge 
ønsker å være den siste som viker, 
er utfallet hvor ingen viker det verst 
tenkelige for begge aktørene. Ingen vil 
tape prestisje, og ingen ønsker å kolidere. 

Den optimale avgjørelsen avhenger av 
den andres beslutning. Hvis den andre 
velger å vike, bør man kjøre rett på. Hvis 
den andre velger kollisjonskurs bør man 
vike unna. Det hele koker ned til hvem 
som har mest is i magen. 

At to pubertale sjåfører spiller dette 
spillet er forholdsvis greit, i hvert fall i 
et globalt perspektiv. Det hele blir litt 
mer dramatisk, når en kollisjon betyr en 
kraftig eskalering av klimaødeleggelser, 
og de to pubertale er de to mektigste 
nasjonene i verden. Både USA og Kina 

ønsker at motparten tar de kraftigste 
utslippskuttene, og slik mister fordeler i 
stormaktskonkurransen. Men ingen kan 
leve med at klimaproblemene tiltar slik 
forskere spår. 

Problemet kan selvfølgelig også 
belyses ved å se på et stabilt klima som 
et kollektivt gode. Her vil godet bli 
underfinansiert på grunn av statslederens 
ønske om at andre skal ta utslippskuttene 

i stedet for dem selv. Med disse 
perspektivene i bakhodet ser dessverre 
ikke fremtiden særlig lys ut. 

Heldigvis blir tradisjonell økonomisk 
teori kritisert for å gi en forenklet 
fremstilling av problematikken rundt 
kollektive goder. Studier av grupper har 
vist at mange mennesker faktisk er villige 
til å påta seg privatøkonomiske kostnader 
for å kunne sanksjonere gratispasasjerer. 
En klar suksessfaktor viser seg å være 
aktører som deltar aktivt i opprettelsen 
av et regelverk for bruk og finansiering 
av kollektive goder. Elinor Ostrøm vant 
nylig nobelprisen i økonomi nettopp for å 
vise at mennesker ikke trenger å være så 
sneversynte som vi vanligvis modellerer. 
Resten av oss må bare håpe at dette også 
gjelder statsledere og klimaforhandlere, 
da kan vi i alle fall håpe at en global 
klimaavtale er innen rekkevidde. 

“‹‹Alle statsledere ønsker 
å komme frem til en 
forpliktende utslippsavtale 
for å redde miljøet, alle vet 
det er teknisk mulig, men 
partene kommer allikevel 
ikke til enighet. Hvordan er 
dette mulig?››”

Hvis verden skal lykkes i å nå en forpliktende utslippsavtale må klassisk 
økonomisk teori feile.

Pessimistiske prediksjoner Morten Haabeth Grindaker
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Hvor store er oljeressursene?
Først ut var senioranalytiker Thina 
Margrethe Saltvedt fra Nordea. I sitt 
foredrag Olje og gassressursene: Hvor 
store er de?, gikk Saltvedt løs på utsiktene 
for norsk oljenæring. Norge er verdens 
sjette største oljeeksportør og står for 
2,8 prosent av verdens oljeproduksjon. 
Fluktuasjonene i oljeprisene har 
tradisjonelt sett vært kraftige, opp til 
40 prosent på kort sikt. Videre har en 
rekke historiske begivenheter ført til 
oljeprissjokk både på kort og lang sikt. 
Senioranalytikeren ga uttrykk for at 
OPEC har en betydelig bufferkapasitet, 
men at denne har falt dramatisk siden 
begynnelsen av dette tiåret. På dette 

punktet kan Saltvedt kritiseres, da 
det er et omstridt spørsmål hvorvidt 
OPEC har en slik buffer i praksis - da 
særlig om andre land enn Saudi-Arabia 
har mulighet til å øke sin produksjon 
på kort sikt. Slik dagens kvotesystem 
er utformet, har nemlig hvert enkelt 
OPEC-land insentiver til å lyve på seg 
flere oljereserver enn de faktisk har, fordi 
tillatt oljeutvinning avhenger av påviste 
reserver. Samtidig er mange av OPEC-
landenes offentlige statistikk vedrørende 
nasjonale oljereserver i stor grad utdatert 
og hemmeligholdt.

Verden bør ha en viss bufferkapasitet 
for å møte fremtidig etterspørsel, 

hevdet Saltvedt, og på dette området 
vil det være ønskelig at Norge bidrar. 
Et problem hun fremhevet i denne 
forbindelse var kombinasjonen av økende 
marginalkostnader, store faste kostnader 
sammen med fallende oljepris, hvilket 
gjør investeringer mindre lønnsomme. 
OECD står i dag for en stor del av 

Vi møtte spent opp som førstegangsdeltakere og masterstudenter til Samfunnsøkomenes høstkonferanse anno 
2009. Konferansen ga et solid innblikk i videreutvikling av norsk oljenæring, både når det gjaldt utforming og 
i hvilken takt utvinningen bør foregå.  Handlingsregelen ble angrepet fra begge sider, og statlig eierskap ble 
debattert.

Tekst av: André Anundsen og Rasmus Bøgh Holmen

“Verden bør ha en viss 
bufferkapasitet for å møte 
fremtidig etterspørsel, 
hevdet Saltvedt, og på 
dette området vil det være 
ønskelig at Norge bidrar.”

1 Denne artikkelen stod opprinnelig på trykk i Samfunnsøkonomen – nr. 8 2009

Norge som oljenasjon1
Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2009: 
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verdens etterspørsel, og denne vil ligge 
på et konjunkturjustert, stabilt nivå. 
Etterspørselen fra land utenfor OECD 
er derimot ventet å vokse betydelig. 
Med andre ord vil utviklingstendensene 
i Sør være avgjørende for den videre 
prisutviklingen. En underliggende 
antakelse i Saltvedts foredrag var at 
hun ser det som fordelaktig med en 
forholdsvis lav og ikke minst stabil 
oljepris, og at Norge bør bidra til dette. 
Dette fordi høy oljepris bremser den 
globale veksten vesentlig og rammer 
utviklingsland hardest, idet disse 
landene bruker en større andel av sin 
inntekt på energi. Til tross for at det 
kan virke rimelig at man ønsker en lav 
oljepris, kan det settes spørsmålstegn 
ved premissene for en slik antakelse. 
Dette ble gjort blant annet av professor 
Diderik Lund fra Universitet i Oslo, som 
trakk frem at ønsket om høy avkastning 
og klimahensyn kan tale for at en høy 
oljepris er mer hensiktsmessig.

Etter å ha poengtert oljenæringens 
sentrale rolle i Norge, trakk Saltvedt 
også frem problemstillinger knyttet 
til fallende oljeressurser på norsk 
sokkel, bransjens struktur og hvor 
oljesektorens fremtidige investeringer 

bør rettes. Dette var temaer som 
skulle debatteres senere i konferansen. 
Løsningen senioranalytikeren skisserte 
var lenket opp til teknologi, leting og 
effektivisering, samt statlig tilrettelegging 
for å oppnå nettopp dette. Dessuten 
kreves det langsiktig forvaltning fremfor 
kortsiktige profitthensyn, hvilket gjør 
statens rolle vital. Saltvedt konkluderte 
med at norsk oljeindustri ikke er en 
solnedgangsnæring og vil fortsette å 
spille en sentral rolle i norsk næringsliv i 
mange år fremover. 

Handlingsregelen for slapp?
Forskningsdirektør i Statistisk 
Sentralbyrå, Ådne Cappelen, kom 
for å presentere et forskningsarbeid 
om handlingsregelen, som han har 
utarbeidet i samarbeid med Joakim 
Prestmo. Cappelen holdt et interessant 
foredrag, hvor han først gjennomgikk 
ulike historiske fakta knyttet til bruken av 
norske oljepenger. Forskningsdirektøren 
kommenterte at han synes regelen har 
fungert ”ganske brukbart i praksis” sett i 
lys av at den er en ”tydelig krittstrek, men 
ikke en tvangstrøye”. Handlingsregelen 
tillater at man midlertidig avviker 
fra 4 prosent banen for å føre 
motkonjunkturpolitikk. Cappelen hevdet 
at det derfor er for tidlig å konkludere 
at handlingsregelen er brutt, til tross for 
at uttaket fra Statens pensjonsfond – 
Utland i 2009 var høyere enn 4 prosent av 
realavkastningen. Historiske erfaringer 
og det faktum at politikerne har forpliktet 
seg til å holde den, tilsier det motsatte.

Forskningsarbeidet han presenterte 
hadde bakgrunn i et spørsmål om 

hvorvidt en forventet realavkastning på 4 
prosent er for høyt. Det er ikke utenkelig 
at internasjonal økonomi vil oppleve 
en periode med lavere vekst de neste 
tiårene. Dersom veksten i de asiatiske 
økonomiene avtar, vil dette trolig påvirke 
internasjonale bedrifters produksjons- og 
vekstmuligheter. Dette vil igjen trolig 
påvirke bedriftenes utbytte – dermed 
vil det gi lavere avkastning på kapitalen. 
Hvis forventningen om realavkastningen 
til fondet er høyere enn den realiserte, vil 
Statens pensjonsfond – Utland reduseres 
i størrelse. For å møte fremtidens 
pensjonsutgifter, er det viktig at bruken 
følger veksten i fondet. Dette er et tema 
forskningsdirektøren mente det er viktig 
å belyse, til tross for at det er upopulært. 
Professor Diderik Lund sa seg enig i 
ideene til Cappelen om at 4 prosent kan 
virke litt høyt og påpekte at det er mulig 
å justere bruken gradvis ned. På denne 
måten vil det trolig være enklere å få 
gjennomslag for det rent politisk også.

For tidlig å pumpe opp oljen?
Tredjemann ut var Håkon Vennemo, 
seniorøkonom i EconPöyry og 

“Hvis forventningen 
om realavkastningen til 
fondet er høyere enn den 
realiserte, vil Statens 
pensjonsfond – Utland 
reduseres i størrelse.”

“For eksempel kunne man 
fått en årlig realavkastning 
på oljeformuen fra 
oljeprisbunnen i 1988 til 
oljepristoppen i 2008 målt i 
amerikanske dollar, på hele 
17 prosent om man hadde 
ventet med å utvinne.”

Til venstre: 

Senioranalytiker Thina Margrethe Saltvedt 
fra Nordea åpnet Høstkonferansen med 
sitt foredrag Olje– og gassressursene: Hvor 
store er de? 
 
Til høyre:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen i 
Statistisk Sentralbyrå presenterte et 
forskningsarbeid om handlingsregelen, 
som har har utarbeidet i samarbeid med 
Joakim Prestmo.
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daglig leder i Sensible Research, som 
holdt et tankevekkende foredrag om 
konsekvensene for avkastningen av å 
pumpe opp oljen på ulike tidspunkt. 
Seniorøkonomen begynte med å ta 
for seg det han kalte den ”historisk 
sett mislykkede omplasseringen av 
oljeformuen”.  For eksempel kunne 
man fått en årlig realavkastning på 

oljeformuen fra oljeprisbunnen i 1988 til 
oljepristoppen i 2008 målt i amerikanske 
dollar, på hele 17 prosent om man hadde 
ventet med å utvinne. I tidsrommet 1990-
2009 ville den årlige realavkastningen av 
å ha oljen i bakken bare vært 2,6 prosent. 
Selv dette hadde vært høyere enn den 
faktiske realavkastningen, som var på 1,5 
prosent over den samme perioden.
 
Vennemo fortsatte foredraget ved å slå 
fast at videre oppumping av oljen burde 
ta hensyn til fremtidig oljepris. Kritiske 
røster blant ikke-økonomene i salen 
kritiserte foredragsholderen for å delvis 
åpne for en utsettelse av oljeutvinningen 
og ikke ta innover seg at det er nå 
oljenæringen står klar til å hente opp 
oljen. I sitt svar understreket Vennemo 
at omstillingskostnadene trolig ikke vil 
være i nærheten av avkastningen vi kan 
oppnå ved å la oljen utvinnes til rett tid. 
Han poengterte i tillegg at det ikke er 
snakk om å vente til hele oljeindustrien 
forsvinner. Prognosene for fremtidig 
oljepris spriker – på tilbudssiden taler 
peak-oil og uroligheter i Midtøsten, Vest-
Afrika og Venezuela for prisstigning, 
mens muligheten for en “åpning av 
kranene” i Saudi Arabia vil føre til en 
nedgang. På etterspørselssiden vil økt 
etterspørsel fra Sør presse prisen opp. 
Klimaengasjementet og -forpliktelsene 
vil på den annen side indikere en lavere 
pris, da et bredere fokus på klima vil føre 

til en substitusjon mot mer miljøvennlige 
produkter. Foredragsholderen påpekte 
at kapasitetsøkningen først vil stige når 
oljeknappheten viser seg, men at den vil 
synke etter hvert som andre energiverk 
og alternative drivstoff for kjøretøy 
blir mer lønnsomme. Ideelt sett burde 
utvinningstakten ta hensyn til dette.

En tam eierskapsdebatt
Etter å ha reflektert over 
utvinningstempoet på norsk sokkel, 
var det tid for debatten Statoil går ut 
– skal staten følge med?. Ordstyrer Siri 
Gredde-Dahl fra Aftenposten ledet en 
debatt uten de store konfrontasjonene, 
mellom manager Hans Henrik 
Ramm fra Ramm Kommunikasjon 
og professor Øystein Noreng fra 
Handelshøyskolen BI. Debattantene 
var stort sett enige i det meste fra 
privatisering til utenlandssatsning; vi 
synes her at det med fordel kunne vært 
invitert debattanter med litt større sprik 
i sine standpunkter. En skeptiker til 
privatisering av StatoilHydro kunne ha 
argumentert for at forskjellen mellom 
den samfunnsøkonomiske og den 
privatøkonomiske diskonteringsraten 
medfører at private selskaper 
kan bli for opptatt av kortsiktige 
profitthensyn fremfor langsiktig 
planlegging og forvaltning. I tillegg 
kan klyngeargumenter vedrørende 
kompetansebygging og synergieffekter 

Over: Manager Hans Henrik Ramm, fra 
Ramm Kommunikasjon satt i panelet 
under debatten Statoil går ut – skal staten 
følge med?
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trekkes frem med tanke på en potensiell 
outsourcing av selskapets virksomhet. I 
denne debatten var det imidlertid andre 
argumenter som fikk råde.

Førstemann ut var Ramm, en mann 
med teknisk utdannelse og en fortid 
som Høyre-politikker, blant annet under 
Willoch-regjeringen. Han startet med 
å rose debattholderne for å starte en 
tverrfaglig diskusjon rundt et viktig, 
langsiktig spørsmål. Videre beskrev den 
pensjonerte høyrepolitikeren fusjonen 
mellom Statoil og Hydros oljedivisjon 
som en strategisk beslutning som gjør 
at selskapet både vil stå sterkere ute 
og hjemme. Sett i sammenheng med 
konkurransen og nyskapningen på norsk 
sokkel derimot, karakteriserte Ramm 
tiltaket som en skandale. Ulempen 
med en storsatsing ute er at det blir 
mindre differensiering i aktivitetene 
landet foretar seg, men det kan også 
være ønskelig med fortsatt forankret 
kompetanse innenfor olje- og maritime 
næringer. Til tross for dette vedkjente 
ikke Ramm positive klyngeeffekter 
som et argument for statlig eierskap. 
Den erfarne høyrepolitikeren stilte 
også spørsmål ved rolleblandingen som 
næringsaktør og etisk eier i utlandet, med 
sin sterke aversjon mot korrupsjon, krig 
og oljesand. Ramm fant få argumenter 
for statlig eierskap på sikt og spådde at 
staten vil selge seg ned til 51 prosent i 
løpet av ti år. Han ga i tillegg uttrykk for 
et ønske om at staten over tid selger seg 
helt ut. 

Professor Øystein Noreng startet på sin 
side med å argumentere for at det burde 
være flere mindre og omstillingsdyktige 
lavkostnadsselskaper på norsk sokkel, à la 
det man finner på britisk og amerikansk 
sokkel. Professoren hevdet av den grunn 
at Statoil-Hydro-fusjonen, som har 
resultert i et selskap med eierandel på 
om lag 80 prosent, har vært uheldig for 
landet. StatoilHydro må ifølge Noreng 
derfor benytte sitt kompetansefortrinn 

og sin villighet til å lære opp andre 
til å ekspandere ute. Selv om 
utenlandssatsingen så langt ikke har vært 
videre vellykket, mente BI-professoren at 
det kan komme godt med å være norsk, 
i utlandet. Ifølge Noreng ville fordelen 
med privatisering være at Staten ikke 
følger opp selskapet på tilsvarende måte 
som vanlige aksjonærer ville ha gjort. 
Professoren hevdet videre at Staten er en 
svak eier, uten å komme inn på i hvilken 
grad styringssvikter i store bedrifter er 
signifikant mindre ved privat eierskap. 
På den annen side kan et statlig eierskap 
hindre outsourcing av StatoilHydro, 
hvilket vil kunne utgjøre en trussel mot 
den norske petroleumsklyngen. På lang 
sikt foretrekker professoren et nedsalg 
til 51 prosent. Han åpner også for at det 
kan være gunstig med et statlig holding-
selskap.

”Unyttige Samfunnsøkonomer”
Etter en tam debatt knyttet til statens 
eierskapsrolle i StatoilHydro var det 
duket for Christian Tybring-Gjedde fra 
Fremskrittspartiet. Tybring-Gjedde, 
som selv har en mastergrad i økonomi 
fra Denver University i USA, holdt et 
foredrag under tittelen Har vi egentlig 
noen glede av samfunnsøkonomer?. 
FrP-politikeren leverte et humoristisk 
foredrag hvor han forsøkte å avlive noe 
han selv hevdet var myter knyttet til 
Fremskrittspartiets økonomiske politikk. 
Foredraget var neppe nok til å overbevise 
de tilstedeværende økonomene om at all 
deres kritikk har vært et skudd i det blå. 

Tybring-Gjedde avfeide raskt påstander 
om at FrP-politikk vil ta penger fra 
fremtidige generasjoner, kjøre norsk 
økonomi over styr, og at partiet ønsker 
å bruke uforsvarlig mye penger. Når det 
gjaldt kritikken om at Fremskrittspartiets 
løftestrøm vil gå på bekostning av 
fremtidige generasjoner, svarte Tybring-
Gjedde med et spørsmål; “Skal ikke 
fremtidens generasjoner arbeide?”. 
Deretter åpnet politikeren for en 
alternativ handlingsregel, som skilte 
mellom offentlig konsum og investeringer 
i infrastruktur. Han tok i tillegg til ordet 
for å sette et tak på veksten i offentlige 
utgifter. Veksten i offentlige utgifter bør 
ikke være høyere enn den økonomiske 
veksten, hevdet Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde valgte å avslutte 
foredraget ved å svare på spørsmålet, 
som også var temaet for foredraget, 
Har vi noe nytte av økonomer?. “Nei, 
økonomer, og særlig samfunnsøkonomer, 
er ikke nyttige”. De har i følge 
Tybring-Gjedde en politisk korrekt 
holdning til handlingsreglen. “Det 
er en slags halleluja-stemning rundt 
handlingsregelen”, humret politikeren 
med et smil. “Økonomene er som 
journalistene. Alle er jo enige.  De går 
i flokk. Når alle tenker det samme er 
det som regel kun én som har tenkt”. 
Med denne setningen avsluttet han 
høstkonferansen, og de fremmøtte 
økonomene kunne gå og spise 
fortreffelige tapas. 

Vi savnet utdelingen av prognoseprisen; 
den kommer kanskje ved en 
annen anledning? Kanskje hadde 
klimaspørsmålet også fortjent en 
større plass. Alt i alt leverte likefullt 
Samfunnsøkonomene en solid 
konferanse til glede og inspirasjon for 
undertegnede og andre fremmøtte.

Under: FrPs politiker Christian Tybring-
Gjedde holdt foredraget Har vi egentlig 
noen glede av samfunnsøkonomer?

“Sett i sammenheng 
med konkurransen 
og nyskapningen på 
norsk sokkel derimot, 
karakteriserte Ramm 
tiltaket som en skandale.”

“‹‹ Det er en slags 
halleluja-stemning rundt 
handlingsregelen ››, humret 
politikeren med et smil.”
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Nye modeller må utvikles, og noen av 
de gamle må stå igjen som eksempler på 
hvor feil vi kan ta (men for all del ikke 
skrotlegg og glem dem). Dette er en 
smertefull prosess for mange økonomer. 
Samtidig vil mange lytte til disse 
økonomene mens den virkelige verden 
går igjennom sin smertefulle prosess, 
finanskrisa. Det dreier seg om årsaker til 
krisa, og hva som kan gjøres for å komme 
ut av den.

Dette har gjort at en del uenigheter 
som har pågått lenge har brutt ut 
i aggressivt munnhuggeri. Denne 
debatten får mye oppmerksomhet, 
både fordi det er en krangel mellom 
noen virkelig store professorer, men 
også fordi den kan gi en pekepinn 
på hvilken retning som kommer til 
å dominere i den makroøkonomiske 
tenkningen i de kommende årene. Hvilke 
professorer kommer til å bli lyttet til når 

økonomisk politikk utformes, og hvilke 
lærebøker skal universitetene benytte 
seg av. Debatten kan ha betydelige 
ringvirkninger.

Salt vs Fresh
Dette er en amerikansk debatt, og den 
gir inntrykk av få nyanser og sterk 
polarisering. På den ene siden har du 
ny-keynesianerne, sterkt representert 
av kystnære universiteter som Harvard, 
M.I.T. og Princeton (populært kalt 
saltvannsøkonomer). I spissen for dem 
står nobelprisvinner Paul Krugman, som 
virkelig har svingt med pisken i sin spalte 
i New York Times. Hans artikkel ”How 
could economists get it so wrong”, har satt 
sinnene i kok hos motstanderne hans.

På den andre siden har du 
neoklassikerne, sterkt representert av 
innlandsuniversiteter som University 
of Chicago og University of Minnesota 

(populært kalt ferskvannsøkonomer). 
Den argeste stemmen fra denne siden er 
John H. Cochrane fra Chicago.

Grovt sett kan vi si at ny-keynesianerne 
tror på at økonomien på kort sikt kan 
være ute av likevekt, grunnet for høy 
eller for lav etterspørsel og at aktiv 
penge- og finanspoltikk (om gjort riktig) 
kan korrigere dette. Neoklassikerne tar 
grovt sett utgangspunkt i at økonomien 
til enhver tid er i likevekt; etterspørselen 
tilpasser seg automatisk tilbudet, og 
svingninger i økonomien kommer fra 
endringer i preferanser og teknologisjokk. 
Offentlig innblanding i økonomien for 
å stabilisere er både unødvendig og 
uønsket. Dette er kjernen i Real Business 
Cycle modellen (RBC).

Ketchup
Krugmans angrep på neoklassikerne 
går hovedsakelig ut på at neoklassisk 

Tekst av: Paal Wangsness

Nød lærer nakne kvinner å spinne, mens finanskriser tvinger økonomer til å tenke nytt.

Økonomisk munnhuggeri
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finansteori gir et fullstendig feil bilde av 
finansmarkedene, at å alltid forutsette 
markedslikevekt og fullstendig rasjonelle 
aktører er uklokt for økonomisk politikk. 
Han mente også at det er håpløst å si 
at økt arbeidsledighet er arbeidernes 
frivillige, rasjonelle valg når lønningene 
går ned og at resesjon er en del av 
økonomiens naturlige tilpasningsprosess.

En del neoklassikere har hevdet at 
produkter på finansmarkedet alltid har 
korrekt likevektspris, gitt tilgjengelig 
informasjon. Krugman mener at 
modellene deres kun viser korrekt pris, 
relativt til andre finansprodukter, ikke 
deres fundamentale verdi. Slike modeller 
representerer det han kaller ketchup-
økonomi. Siden en liter ketchup er 
prissatt dobbelt så høyt som en halvliter 
ketchup, må prisen på ketchup være 
korrekt.

Han tyr derimot til noe skitten 
argumentasjon når han trekker fram 
suspekte sitater fra Cochrane (som senere 
viser seg å være tatt ut av kontekst), hvor 
han sier: ”We should have a recession. 
People who spend their lives pounding 
nails in Nevada need something else to 
do”. Ferskvannsøkonomene framstilles 
både som kyniske og grådige.

Svindleri
Cochrane svarer (med en tone som 
virker som tilbakeholden bitterhet) om 
at markedet er effektivt, men det gir oss 
ingen grunn til å forvente at det skulle 
være stabilt. Og uansett om vi forutsetter 
rasjonelle eller irrasjonelle aktører, så 
gir det ingen grunn til å rettferdiggjøre 
at det offentlige skal kontrollere 
finansmarkedene. Byråkrater vil være 
tilsvarende irrasjonelle. Han mener også 
at Keynes er logisk inkonsistent. For at 
stabiliseringspolitikk skal virke, må folk 
la seg lure av staten gang på gang, og det 
er en vanvittig urimelig antagelse.

Argumentasjonen hans blir like skitten 
som Krugmans når han hevder at gitt at 
vi liker fiscal stimulus, så burde vi sette 
pris på eskapadene til supersvindler 
Bernie Madoff. Han lånte folks 
sparepenger, lovte dem avkastning i 
framtida, men istedenfor ga pengene 
til folk som ville svi dem av. Dette 
er jo ganske likt statens ekspansive 
finanspolitikk, finansiert med stort 
budsjettunderskudd. Desto bedre om 

pengene er stjålet, siden tyver har høy 
marginal konsumtilbøyelighet.

Krangelen er veldig unyansert. Da 
RBC modellen først ble introdusert i 
sin reneste form på starten av 80-tallet, 
var utgangspunktet perfekte markeder 
og fullstendig rasjonalitet. Da kommer 
man lett til den uheldige tolkningen at 
The Great Depression var The Great 
Vacation. Men modellen har selvfølgelig 
utviklet seg siden da. Det finnes RBC 
modeller som inkorporerer markedssvikt, 
friksjoner, til og med antydninger til 
ufrivillig arbeidsledighet.

Krugman snakker heller ikke om 
fullstendig statlig overtagelse av 
finansmarkedene.
Han snakker mer om et godt regelverk 
som kan motvirke at finansmarkedene 
bryter ut i casinotilstander. Han kritiserer 
keynesianismen for å ikke inkorporere 
kompleksiteten i finansmarkedene i sine 
modeller. Den samme kritikken er rettet 
mot modellene sentralbankene bruker i 
praksis.

Hvem er best?
Krisa har gjort det klart at begge skoler 
har store forklaringsproblemer. I praksis 
bruker jo sentralbanker varianter av 
Keynesmodeller, og de var like dårlig 
forberedt på krisa som alle andre. Å ha 
skarpt fokus på å forstå finansmarkedene 
er veldig viktig for makroøkonomisk 
teori og – politikk, så det er absolutt et 
konstruktivt forslag (Krugman etterlyser 
mer adferdsfinans).

Neoklassikerne på sin side, har vært det 
intellektuelle alibiet for lav regulering av 
finanssektoren. Mye av dereguleringen 
i USA har vært fruktbar (for eksempel i 
transportsektoren), men framtredende 
neoklassikere gir inntrykk av at vi skal 
tro at markedet alltid ordner opp, og det 
har vært med på å rettferdiggjøre noen 
mer suspekte dereguleringer. Det hjelper 

ikke at de har brakt mer realisme inn i 
modellene sine (i den grad politikere og 
næringslivsledere faktisk følger med på 
moderne makroøkonomisk forskning). 
Budskapet som kommer fram er at 
markeder er perfekte, og denne illusjonen 
har fått fatale konsekvenser. De aktuelle 
økonomene bør ta sin del av ansvaret, 
og som profesjonelle økonomer bør de 
tåle hard kritikk sin vei i disse krisetider. 
Som skuespiller Woody Harrelson sier; 
“If a guy builds a hundred bridges, but 
sucks one man’s cock, you don’t call 
him a bridge builder, you call him a 
cocksucker”. Urettferdig, men sånn er 
virkeligheten.

Det er også enorm uenighet om hva som 
skal gjøres for å komme ut av krisa. Det er 
ikke gitt at det beste for USA er ekspansiv 
finanspolitikk, hvor ideologi åpenbart har 
fått farge noen av tiltakene på bekostning 
av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
USA har et digert budsjettunderskudd, 
et skrantende Medicare-system og en 
eldrebølge på vei. Det er godt mulig at vi 
står foran en krise om femten år som vil 
sette den vi har nå i skyggen. Cochrane 
kan ha et poeng i at det kan være bedre 
å bruke pengene på å rette opp de 
strukturelle feilene i den amerikanske 
økonomien, framfor kortsiktig stimuli.

Ingen økonomer, fra noen av leirene, 
kan komme med vanntette forklaringer 
på krisa nå. Jo mer data vi får inn og jo 
mer erfaring med kriser vi får, jo mer vil 
vi forstå av krisefenomenet, og kanskje 
begge eller ingen av dagens makroskoler 
vil kunne være med på å belyse det. 
Uansett, mens både økonomien og 
faget humper videre, er det opplagt at 
ingen student burde lære seg noen av 
makromodellene uten å bli godt klar over 
svakhetene deres og hvilke konsekvenser 
det kan ha hatt for virkelig økonomisk 
politikk. Vi kan ikke tillate oss å være 
kjepphøye overfor modellene våre nå, og 
vi burde avstå fra det i framtida også.

Til venstre: Paul Krugman 
– “Saltvannsøkonomenes” 
representant i debatten.

Til høyre: John Cochrane – 
“Ferskvannsøkonomenes” 
representant i debatten.
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I anledning Hilde Bojers 70-årsdag 
har Bjørg Ofstad, Olav Bjerkholt, Kari 
Skrede og Aanund Hylland med  støtte 
fra blant annet Økonomisk institutt 
gitt ut en artikkelsamling til ære for 
amanuensis Hilde Bojer. I en årrekke 
har hun satt spor etter seg både som 
forsker og politiker, og boken er ment å 
reise debatt om temaene Bojer har vært 
opptatt av.  

Alle bidragsyterne har god kjennskap 
til Bojer som forsker, politiker og 
menneske. Dette gir dybde i beskrivelsen 
av henne som person og politiker. 
Fremstillingen er imidlertid så farget 
at enkelte deler kanskje  er mest 
spennende for de som kjenner henne.  
Initiativtagerne til boken har derfor 
vært fornuftige da de bestemte seg for at 
boken skulle bestå av en samling artikler. 
Slik kan både almennheten og bekjente 
ha glede av enkeltdelene uten å måtte 
fordype seg i alt.    

Artikkelsamlingen er tredelt. Den første 
delen inneholder artikler skrevet av et 
bredt spekter av samfunnsvitenskapelige 
forskere.  Felles for artiklene er at 
de alle belyser forskjellige sider ved 
forskningsfeltet Bojer selv var en aktiv 
deltager i. Innfallsvinklene varierer, 
men problemstillingen om rettferdig 
fordeling blir drøftet i alle. Den andre 
delen er en beskrivelse av venstresiden 
i norsk politikk som Bojer deltok aktivt 
i. Her blir sentrale politikkområder 
diskutert både av politikere og eksperter.  
Til slutt følger en rekke personlige 
beskrivelser av og møter med Hilde 
Bojer av mennesker som har kjent henne 
godt. 

Denne første delen er i min mening den 
aller beste. Her blir leseren grundig satt 
inn i hva begrepet rettferdig fordeling 

inneholder. Av de samfunnsøkonomiske 
bidragene er Kalle Moene og Halvor 
Mehlums bidrag kanskje de mest 
interessante. Begge tar utgangspunkt i 
hvordan standard lærebokfremstillinger 
gir et for snevert bilde av 
velstandsutvikling og inntektsfordeling.  
 
Som Mehlum helt riktig påpeker holder 
det ikke å se at den samlede nytten 
øker, hvis de som har det vanskeligst i 
samfunnet får det verre. Disse artiklene 

er frisk lesning for samfunnsøkonomer 
som vanligvis leser nettopp standard 
læreboksfremstillinger.  

Samlingen har imidlertid et 
bredere perspektiv enn det rent 
samfunnsøkonomiske. Artiklene til 
Andreas Føllesdal og Jon Elster gir 
en svært spennende innføring i hva 
rettferdighet er, og hvordan samfunnets 
institusjoner best kan utformes for å 
sikre størst grad av rettferdighet for 

Bokomtale: 

Festskriftet er både faglig og 
personlig. Dette er  både en styrke 
og en svakhet.

Av: Morten Haabeth Grindaker

Rettferd og politikk  – Festskrift til Hilde Bojer
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befolkningen. I Føllesdals artikkel blir 
John Rawls teori om rettferdighet godt 
presentert, og han viser hvordan Bojers 
arbeid både er inspirert av og retter 
kritikk mot Rawls. Jens Qvortrup har 
en glimrende artikkel om den sosiale 
kontrakten mellom generasjoner hvor 
han analyserer barns skolearbeid som 
et underforsynt kollektivt gode. Men til 
tross for de mange lyspunktene er det 
selvfølgelig også enkelte dødpunkter. 
Rolf Aaberges artikkel er svært teknisk 
og vanskelig tilgjengelig for lavere grad 
studenter. Det er selvfølgelig godt mulig 
at artikkelen er genial, jeg har bare 
ikke mulighet til å vurdere den. I sterk 
kontrast står Torunn Bragstads artikkel 
som er veldig tilgjengelig, men til 
gjengjeld svært uinspirerende. 

Delen som beskriver den politiske 
retningen Hilde Bojer tilhørte er 
også god, men her er kvaliteten mer 
varierende. Den begynner med et 
intervju med Kristin Halvorsen og 
hennes forhold til Bojer. Dette intervjuet 
er ikke spesielt spennende. Det viser 
hvilken påvirkning Bojer har hatt, men 

går ikke i dybden hverken på Halvorsens 
forhold til Bojer, eller om hun virkelig 
bruker det hun har lært av Bojer. 
Intervjuet blir en kjedelig kaffesamtale 
med mange honnørord rettet mot Bojer, 
uten at den gir noe særlig bilde av hvem 
hun egentlig er.  

Heldigvis rettes dette opp når Theo 
Koritzinsky skriver om venstresidens 
tredje standpunkt, som både gir en 
beskrivelse av miljøet som påvirket Bojer 
og i tillegg gir en god innsikt i det rent 
ideologiske. Artikkelen til Dag Seierstad 
er også svært interessant og er med å gi 
denne delen bredde. 

Den siste delen i boken er 
memoarpreget. Den innledes av Olav 
Bjerkholt som skriver om instituttes 
gullalder. Dette er med på å skape en 
ramme rundt Bojer som person samtidig 
som det er interessant i seg selv. Denne 
artikkelen viser hva instituttet vi studerer 
ved virkelig har produsert, og hvilken 
anerkjennelse det en gang hadde. Dette 
er en artikkel  vi studenter bør lese for å 
se hvilken historie vi tilhører.  

Slik jeg ser det er nok allikevel den beste 
artikkelen i denne delen Gudmund 
Hernes sin. Han er en av de få som 
klarer å gjøre et personlig forhold 
allment interessant gjennom måten 
han skriver på. Studentmiljøet på 60- 
tallet blir levende og spennende for 
leseren, samtidig som enkelte av Bojers 
egenskaper kommer frem. 

For en som ikke kjenner Hilde Bojer, er 
dette en vanskelig bok å anmelde. Jeg vet 
ikke om de personlige beskrivelsene er 
treffende og kan ikke vurdere hva Bojer 
selv ville ment om sitt eget festskrift.  
Det faglige bidraget i boken er stort sett 
veldig interessant og gjør at den er verdt 
å lese uavhengig om man kjenner til 
Bojer eller ikke. Det personlige er tidvis 
spennende, men er nok mest interessant 
hvis du har en nærmere tilknytning. 
Bredden i boken tegner imidlertid et 
bilde av en forsker og politiker som har 
satt spor både offentlig og privat. Styrken 
er at boken viser sporene Bojer har satt. 
Svakheten er at noen av disse sporene 
ikke er allment interessante.

Hilde Bojer 
 
- Er utdannet i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
 
- Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi siden 1988. 
 
- Var stipendiat i sine første år på instituttet.

- Jobbet som konsulent ved Statistisk sentralbyrå.

- Har søkt opprykk til professor under den gjeldende 
ordningen, men ble nektet opprykk.
 
- Nestleder i SV fra 1979 til 1983. 
 
- Partisekretær i SV fra 1979 til 1980. 
 
- Var prodekan ved det Samfunnvitenskapelige Fakultet fra 
1984 til 1987. 
 
- Bestyrer ved Økonomisk institutt fra 1993-1998. 

- Har forelest i mikroøkonomi på lavere grads studier, samt i 
teorier om rettferdighet og fordeling på masternivå. 

- Spesialfeltet hennes som forsker omhandler personlig 
inntektsfordeling, å dekke rettferdighetsteorier, kostnadene 
ved barn og den økonomiske posisjonen til kvinner.
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-  Uten kunnskap om historien er 
vi redde for at vi ender opp som 
en haug med teknokrater som ikke 
klarer å problematisere modellene og 
matematikken vi bruker, sier Kristen 
Lund, leder i Fagutvalget ved Økonomisk 
institutt.

Han frykter at studenter som er utdannet 
ved Økonomisk institutt kanskje ikke har 
den nødvendige bredden når de kommer 
ut i arbeidslivet. 

- Vi mener at studenter som lærer teori 
uten noe perspektiv på hva som er tenkt 
tidligere, lærer fattig teori. Mitt råd er å 
låne “Samfunnsøkonomi – en idéhistorie” 
av Agnar Sandmo. Vi må ta ansvar for 
læring når instituttet ikke gjør det.  

Fagutvalget har flere ganger forsøkt å få 
økonomisk idéhistorie på timeplanen.  
Da ECON2910 ble endret til 2915 og 
historiedelen ble tatt vekk fra pensum, 
protesterte studentene kraftig. 
Møtereferat fra Programrådet viser 
imidlertid at studentenes protester ikke 
førte frem, og at instituttet heller ikke 
tok hensyn til studentenes ønske om 
å presentere økonomisk historie som 
anbefalt lesning. Studentene fremmet 
derfor et ønske om et eget exfac for 
økonomistudenter, men dette ble 
nedstemt hos instituttstyret som krever 
enstemmige avgjørelser. Nå forsøker 
Fagutvalget seg på en ny runde.
- Vi prøver å få igjennom et nytt emne i 
økonomisk idéhistorie. Vi har fått gode 
tilbakemeldinger i forhold til et slikt 

emne fra blant annet stipendiat Jørgen 
Modalsli og andre vitenskapelig ansatte, 
forteller Lund. 

Han mener interessen blant studentene 
er stor, og viser til en spørreundersøkelse 
og et seminar Fagutvalget arrangerte i 
høst. Etter foredraget til Phillip Mirowsky 
skrev 80 studenter under på at de ønsket 
seg et nytt emne i økonomisk idéhistorie. 

Motstand fra Instituttet 
Forslaget møter motstand fra 
instituttledelsen på flere hold. På grunn 
av ressurssituasjonen må et nytt emne i 
økonomisk idéhistorie gå bekostning av 
noe som allerede er på timeplanen. Selv 
om studentene skulle velge å prioritere 
det nye emne på bekostning av et annet, 

Fagutvalget har lenge jobbet for at et minimum med økonomisk idéhistorie skal bli tilbudt studentene. Etter å 
ha møtt motstand fra instituttledelsen, mener utvalget at studentene nå bør skolere seg selv.

Tekst av: Morten Haabeth Grindaker og Jonas Christensen

- Utdannes til perspektivløse teknokrater 
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ville instituttet fremdeles vært skeptiske. 

-  Vi har fått signaler om at det ikke er 
undervisningskompetanse i et sånt fag. 
Dette stiller vi oss tvilende til med tanke 
på at vi har vitenskapelig ansatte som 
Bjerkholt og Modalsli på instituttet, sier 
Lund.

Han tror det blir vanskeligere 
å få gjennomslag for det nye 
idehistorieemnet, enn det var når 
instituttlederen selv fremmet forslag om å 
tilby et emne i anvendt økonomi.

- Det var ikke vanskelig å prioritere 
ECON3010, det hadde instituttet både 
ressurser og kompetanse til, sier han.  
 
Han ønsker samtidig å understreke at 
dette emnet var veldig velkomment blant 
studentene, og at det på ingen måte er 
motstand mot det nye emnet. Men han 
syns det er merkelig at prosessen var 
annerledes.
 
Lund ser ingen grunn til at forslaget 
Fagutvalget har fremmet ikke skal bli tatt 
på alvor.

- Det er ikke mindre gjennomarbeidet 
enn andre utkast som har blitt vedtatt av 
Programrådet og instituttstyret, hevder 
han.  
 
- Bør ha mer historie
På oppfordring fra Fagutvalget har 
stipendiat ved instituttet Jørgen 
Modalsli utformet et forslag til hva 
et eventuelt emne i økonomisk 
idéhistorie kan inneholde. Han mener 
at historiekunnskap er viktig for 
samfunnsøkonomistudenter av flere 
grunner.
 
- Jeg er enig i det er fornuftig å ha mer 
økonomisk historie. For det første er 
det viktig å ha kjennskap til økonomisk 
idéhistorie for å vite hvordan man 
har kommet frem til viktige ideer i 
faget. For det andre kan det være lurt å 
kunne litt om økonomiske svingninger 
ut over konjunkturtrend.  Til sist 
har man dannelsesbiten, dette med 
at historiekunnskap faktisk har en 
egenverdi, forklarer Modalsli engasjert.

Han støtter Fagutvalget når de hevder 
at man blir dårligere økonomer uten 

kjennskap til historie. 

- Jeg tror helt klart man vil være dårligere 
rustet til å anvende økonomisk teori uten 
å kjenne til det økonomiske rammeverket 
rundt.  

Modalsli har imidlertid forståelse for 
instituttets prioriteringer. 

- Jeg tror motviljen skyldes begrenset 
plass og vanskeligheter med å endre en 
fagplan. I tillegg mener nok mange at 
Instituttet først å fremst skal utdanne 
gode byråkrater, og da kan man ikke 
kutte så mye i metodefag.

Ingen kultur for historie
- Det eksisterer ingen bevisst motvilje 
fra Instituttet, men en kultur som ikke 
er historisk fundert, sier professorene 
Even Lange og Einar Lie, begge tilknyttet 
Historieseksjonen ved institutt for 
arkeologi, konservering og historie. Et 
illustrerende eksempel er i følge de to at 
økonomen Schumpeter ofte blir kalt for 
snåsamannen på instituttet.

- Arven etter Frisch står veldig sterk ved 

Under: Fagutvalgets leder Kristen Lund foran bildene av Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo. Flere har ytret sin bekymring over “arven 
etter Frisch”, som legger vekt på en matematisk modellbasert tilnærming til økonomifaget.
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Sitatsamling hentet fra tidligere uttalelser trykket i Observator.  

“Student:  Forferdelig trist om vi skulle miste det eneste historieperspektivet i økonomiutdannelsen. Røtter er viktig og det 
burde være minst like mye historie i 2910 som det er kvinner i styrene.”
 
“De nye emnene i 2910 har vi allerede valgfag for, mens for historiedelen finnes det ingen alternativer her på instituttet”
(Studenter i spalten Seks i Heisen nr 2 2005 om endringen av ECON2910 til ECON2915)
 
Etter avviklingen av grunnfaget mistet vi delemne kalt ”Bakgrunn og metode” der blant annet ulike innfallsvinkler i 
økonomisk teori og selvstendig tenkning stod sentralt. Videre forsvant økonomisk historie fra pensum idet ”Vekst og 
utvikling” (ECON2910) ble erstattet med ”Vekst og næringsutvikling” 
Vi i Fagutvalget håper forslaget resulterer i et solid emne som vekker større engasjement blant økonomistudentene, men som 
likevel ikke neglisjerer fakultetets rolle. (Artikkel nr 4 2006 om opprettelsen av en egen Exfac-variant)
 
Antydningen synes å være at det er liten vits i å lese døde økonomers feil bortsett fra for moro skyld, og hvem har sagt at 
høyere utdanning skal være morsomt. Karen I Vaghn  (artikkel i nr 4 2005)

Instituttet og denne arven legger vekt på 
en matematisk modellbasert tilnærming 
til faget, hevder historikerne. 

De har begge undervist i emnet HIS2316, 
Vestens økonomiske historie, et emne 
som er lite kjent blant studenter på 
Økonomisk institutt. Flere studenter i 
samfunnsøkonomi har imidlertid tatt 
dette emnet, og i følge Lange og Lie har 
erfaringen vært god.

- Studentene fra Økonomisk institutt 
har bidratt med innsikter vi ellers ville 
vært foruten, og de har dratt nytte av vår 
historiske tilnærming, poengterer de to 
professorene.

I følge dem ville det mest fruktbare 
i første omgang være å opprette et 
samarbeid på tvers av instituttene, 
der et emne eksempelvis kunne blitt 
kreditert som en del av en bachelor- 
eller mastergrad i både historie og 
samfunnsøkonomi.

- Hvorvidt et historiefundert emne i 
samfunnsøkonomi skal ta for seg den 
realøkonomiske historien, en form 
for generell idéhistorie eller en mer 
begrenset faghistorie, er en annen debatt, 
men i og med at alle de tre grenene drar 
veksler på hverandre, kunne det latt seg 
kombinere i ett enkelt innføringsemne, 
med muligheter for senere spesialisering.

Dette er saken 

- 31. Mars 2005 ble det besluttet i Programrådet at emnet ECON2910 skulle legges ned, foreløpig det siste 
emnet med innslag av økonomisk idéhistorie. I møtereferatet henvises det til en rapport fra Studiekomiteen fra 
desember 2004, hvor det foreslås å «erstatte emnet ECON2910 – Vekst og utvikling med et nytt emne.» 

- Fra studentens side derimot, var det sterke motforestillinger mot dette, noe som kommer frem av 
møtereferatet: « Studentrepresentantene ønsket primært å beholde den delen av ECON2910 som omhandlet 
økonomisk historie, men foreslo som et alternativ at disse delene av pensum kunne tas inn som ”supplerende/
anbefalt lesing” i pensumlisten for ECON2915. » Imidlertid hadde ikke studentenes innspill noen innvirkning 
på vedtaket, og det ble heller ikke lagt opp til noen form for diskusjon eller videre utredning om forslaget. Ser vi 
nærmere på pensum for det nye emnet ECON 2915 høsten 2005, altså første semester det nye emnet ble tilbudt, 
er det ingen spor etter økonomisk historie, ikke engang som anbefalt lesing. 

- I etterkant av dette vedtaket, kom flere kritiske innspill fra Observator og Fagutvalget. I 2006 fremmet 
Fagutvalget et forslag om å opprette en egen EXFAC-variant for samfunnsøkonomer. Dette initiativet ble 
lagt på is, med det argumentet at kommende samfunnsøkonomer også har godt av å vite noe om andre 
samfunnsvitenskapelige fag og deres faghistorie.

Over: Professor Einar Lie. (Kilde: UiO)
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ALTERNATIVE GDP MEASURES

Observator seeks new members among all students of economics. Our 
editorial staff is mainly involved in revising and writing, but some of us 
are also engaged in accounting, HR, IT, layout, photographing and PR. 
Observator offers you the opportunity to…

• Acquire and apply economic and social scientific knowledge about 
various topics (i.e. a specific business sector or our department)
• Be a part of a social group and get friends for lifetime
• Develop and verify advanced writing skills you can grow upon and that 
could give you a benefit on the job market in the future
• Have a relevant engagement beside the study and earn a worthy 
certificate after good work
• Learn to act like a journalist in various settings (i.e. background research, 
carry out interviews, cover specific events or write book reviews)
• Specialize and get experience within layout, IT, photographing and in the 
future also accounting
• Set the agenda, follow and contribute to the economic debate
• Write and revise articles in topics of your interest
 

Observator is an open student organization. This implies that what part 
you play will mainly be up to you. However, we expect that every member 
of the editor staff live up to their word and contribute within reasonable 
limits. We specifically encourage international students to join us. New 
students do not have to worry about “lack of experience or education”; 
advices and opportunities will be given to everyone interested.
 

If you want any further information, please do not hesitate to contact us at 
tidsskrift.observator@gmail.com.

OBSERVATOR WANTS YOU!
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Hvorfor har grunnutdanningen i 
samfunnsøkonomi (bachelorprogrammet 
ved UiO) en så ensidig teoretisk slagside? 
Hvor er det blitt av økonomisk historie 
og idéhistorie? Hvor er fagkritikken eller 
alternative forklaringer som kan bidra 
til bedre helhetsforståelse og som, ifølge 
noen, har større forklaringskraft enn hva 
det tradisjonelle modellverktøyet kanskje 
måtte ha?
 
Instituttet hadde nylig en gjennomgang 
for å forbedre studieopplegget. Det 
ble foreslått å erstatte “tradisjonell 

økonomisk historie” i et kurs om vekst og 
utvikling med en tettere kopling mellom 
den økonomisk-historiske utvikling og 
hva slags forklaring økonomisk teori kan 
tilby. Endringsforslaget var omstridt. En 
del studenter og fagutvalget engasjerte 
seg mot, men det ble likevel vedtatt. 
I avveiningen tok en hensyn til hva 
studentene ville lære seg av egeninteresse. 
(Det er utvilsomt vanskeligere å lese 
teori om generell likevekt på senga 
enn økonomisk historie, uten å påstå 
at økonomisk historie er enkelt.) Et 
eksempel kan begrunne det fornuftige 

i å knytte et sterkere bånd mellom 
historiske utviklingslinjer og økonomisk 
teori: Hvordan kan vi, vel og merke 
som økonomer, forklare endringer i 
næringssammensetningen i Norge i løpet 
av de siste hundre årene? At vi kan bruke 
innsikt fra vekst- og investeringsteori, 
mikro- og makroøkonomisk teori, 
samt generell likevektsteori til å forstå 
hva slags krefter og mekanismer 
som har bidratt til endringer i 
næringssammensetningen, viser at faget 
har empirisk forklaringskraft. Vi har et 
apparat som kan brukes til å forstå deler 

Økonomiundervisning 
– uten fagkritikk og faghistorie? 

For å presentere en motsats til uttalelser gjort i den foregående artikkelen har vi valgt å trykke en artikkel Jon Vislie 
publiserte i RØST i 2005. Her argumenteres det for hvorfor det kanskje kan være fornuftig å prioritere andre emner over et 
eget emne i økonomisk idéhistorie.
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av historien, og det kanskje på en måte 
som supplerer den innsikt andre fag gir. 
I den løpende debatten om studieopplegg 
er det dessverre en tendens til at en 
glemmer en rekke viktige premisser. Jeg 
vil trekke fram følgende fire forhold: 
 
For det første lever vi ikke i en ideell 
verden og av den grunn må vi søke etter 
nest-best løsninger eller kompromisser. 
Slik også for studieopplegget. (Som 
antydet nedenfor er det mange bindinger 
vi har måttet forholde oss til ved 
utformingen av et bachelorprogram.) 

For det andre må vi ta hensyn til et 
tidsbudsjett; det er bestemt at vi skal ha 
et tre-årig bachelorprogram, med en 
to-årig påbygning for master, samtidig 
som det er lagt opp til en ukentlig 
arbeidsinnsats svarende til normal 
arbeidsuke. 

For det tredje, og dette gjør 
utdanningsopplegget krevende for 
utdanningsinstitusjonene, synes 
ferdigheter som betyr mye for 
økonomistudiet; matematisk innsikt, 
trening i stringent tenkning og skriftlig 
presisjon, å ha blitt svakere de seinere 
år som følge av reformer nedover i 
skolesystemet. 

Til sist tar vi med at en voksende andel av 
hvert årskull velger å ta en bachelorgrad, 
og da må vi bruke relativt mye tid tidlig i 
studiet på å etablere innsikt og forståelse 
for også de enkleste økonomiske 
tankeskjemaene. 
Disse forholdene kombinert med at 
økonomifaget har hatt en rivende 
utvikling siden 1970, tilsier at mye av 
den kritikken som rettes mot nåværende 
studieopplegg egentlig er litt lettvint. 

Det sier seg selv at vi må prioritere, og i 
den prosessen har vi valgt å ta ut noen 
emner i bachelorprogrammet, ikke bare 
økonomisk historie, men viktige og 
interessante temaer innen idéhistorie, 
betydningen av imperfekt konkurranse, 
teorier for forskning og utvikling, politisk 
økonomi og betydningen av imperfekt 
informasjon, bare for å nevne noen. Det 
sier seg selv at det er ikke plass til alt, og 
som alltid må vi nøye vurdere kostnaden 
av alternativ tidsbruk! Det ville for 
eksempel medført for store kostnader å 
beholde så mye økonomisk historie som 

enkelte gikk inn for. Konsekvensen ville 
vært at bachelorstudenter i økonomi ikke 
ville fått noen innføring i internasjonal 
handelsteori og varebytte mellom land. 
Det ville saktens ha sett merkelig ut om 
økonomistudenter fra UiO ikke skulle ha 
noen særlig innsikt i disse spørsmålene.
 
Dette bringer meg naturlig over til et av 
de siktemålene vi har hatt i forbindelse 
med oppbyggingen av studieprogrammet 
i samfunnsøkonomi. Et hovedmål er å 
gjøre studentene i stand til å kunne skille 
mellom velfunderte og logisk holdbare 
forklaringer om samfunnsøkonomiske 
saksforhold på den ene siden, og all 
synsing og dårlig-funderte forklaringer 
på den andre siden. Det siste er det mer 
enn nok av! Parallelt med utviklingen av 
samfunnsøkonomi som fag, har det vært 
en overproduksjon av ulike avskygninger 
av mer eller mindre useriøse 
“økonomer”; mange med bakgrunn i 
bedriftsøkonomiske ledelsesfag. Mange 
ikke-økonomer ynder å uttale seg om 
økonomiske saksforhold; den retten 
skal vi selvsagt ikke ta fra dem. Det er 
en demokratisk rett for alle å mene noe 
om økonomiske spørsmål. Det er likevel 
ikke uproblematisk når debattanter 
gir det som egentlig er synspunkter 
et skinn av spesialisert økonomisk 
kompetanse, under dekke av en eller 
annen økonom-tittel. Av og til observerer 
vi at aktører, titulerte som “økonomer”, 
gir råd om politikkimplikasjoner 
samtidig som de ikke skjelner klart 
mellom samfunnsøkonomiske og 
privatøkonomiske disposisjoner.  

Når de samme personene også retter 
kritikk mot faget (hvor kritikken i mange 
sammenhenger er basert på åpenbare 
misforståelser) og samtidig er aktive i 
interesse- eller lobbygrupper som sikter 
sugerørene sine inn mot statskassa, ser vi 
det som vår plikt å utdanne kandidater 
som vil være i stand til å avsløre 
feilslutningene. På samme måte er det 
vår oppgave å utdanne kandidater som 
kan begrunne overfor politikere hva som 
er sunn eller effektiv ressursanvendelse. 
Solid teoretisk innsikt er strengt 
nødvendig for å oppnå dette. Kjennskap 
til økonomisk historie kan aldri være 
fullgod erstatning når målet er å utstyre 
studentene med ferdigheter til både å 
utforme god politikk og å avsløre faglig 
falskneri.  

La meg avslutte med å kommentere 
to andre innvendinger mot 
dagens undervisningsopplegg i 
samfunnsøkonomi. En innvending er 
fraværet av fagkritikk – eller fraværet 
av alternative forklaringsmodeller. 
Fagkritikk er historisk sett et felt som 
studentene selv har tatt et grep om. I min 
egen studietid arrangerte vi fagkritiske 
seminarer blant annet om marxistisk og 
sosialistisk økonomi. Når bekymringen 
blant studentene er stor nok, kommer 
den til syne i fagkritiske seminarer, slik 
tilfelle også er. 

Den andre innvendingen bekymrer 
meg mer, nemlig at fagets historiske 
idégrunnlag har kommet for mye i 
bakgrunnen. Dette gjør at idéer og 
problemstillinger blir liggende i et 
tidsmessig vakuum, som om tilsvarende 
idéer aldri har vært diskutert tidligere. 
Idéer har preget og drevet utviklingen 
av faget, og fagforståelsen berikes med 
kjennskap til idéene og omstendighetene 
de oppsto under. “Idésykler” og 
idégrunnlag bør trekkes inn i den 
løpende undervisningen, nettopp for 
å få plassert idéene i et faghistorisk (så 
vel som i et historisk) lys. Å få frem 
under hvilke omstendigheter en idé 
eller et paradigme fikk gjennomslag, 
gir alltid verdifull innsikt. Det var 
ikke tilfeldig at keynesianske idéer 
vokste fram på 1930-tallet, i en tid 
da nyklassisk tankegods i liten grad 
kunne bidra til å forstå – og til å løse – 
ledighetsproblemet. På samme måte kan 
Ricardos teori fra 1817 om komparative 
fortrinn , som den gang var knyttet 
til politiske motsetninger i England i 
en tid da jordeiere var beskyttet mot 
import av jordbruksprodukter gjennom 
kornlovene, brukes til bedre å forstå 
mange av dagens konflikter og problemer. 
Dette kan gjøres hvis de faghistoriske 
linjene blir framhevet klarere i den 
løpende undervisningen. Da vil vi, som 
økonomer, kunne forklare og forstå 
historiske og økonomiske utviklingslinjer 
langt bedre. 

Forfatteren står selv for de synspunkt 
som blir ytret i artikkelen. 

Flere artikler finner du på Radikalt 
Økonominettverks hjemmesider: 

www.okonominettverket.no



Festbilder  fra foreningsjulebordet og U1 



http://foreninger.uio.no/frederik
Flere bilder på:
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Velferdsstatens fremtidige utfordringer
I lys av finanskrisen har handlingregelen 
vært overskredet med solid margin, 
og i et interessant foredrag drøftet 
Erling Holmøy spørsmål knyttet til 
handlingsregelens fremtid. Dagen før 
frokostmøtet hadde statsminister Jens 
Stoltenberg uttalt at man i årene som 
kommer er nødt til å stramme inn på 
bruken av oljepenger for å komme 
nærmere fireprosent-banen. Vil det være 
mulig å holde seg  til handlingsregelen  
i tiden fremover, eller vil finanskrisens 

viktigste bidrag være at handlingsregelen 
sprekker?, var et av spørsmålene 
forskningslederen reiste. 
Kombinasjonen av eldrebølgen, en 
yngrebølge av studenter og ulike 

valgløfter som formodentlig skal innfris 
vil gjøre det vanskelig å returnere til 
banen. Utgangspunktet er heller ikke 
nødvendigvis så lett, for siden sin barsel 
i 2001 har handlingsregelen stort sett 
blitt overskredet. Unntaket var perioden 
2006-2008, men her var ”den politiske 
ansvarligheten” godt hjulpet av høye 
oljepriser og konjunktursituasjonen. 
Ekstremårene opplever vi nå i 2009 og 
2010. Paradoksalt nok har likevel 2009 
vært et år med høye skatteinntekter og 
lave utgifter, stikk i strid med det man 

Morgenen den 11. november inviterte Samfunnsøkonomene til frokostmøte ved DS Louises restaurant på 
Aker Brygge. Etter å ha fått servert croissanter og kaffe, var det klart for et foredrag om handlingsregelen og 
fremtidige finansieringsproblemer; holdt av Erling Holmøy, forskningsleder i gruppe for offentlig økonomi 
ved Statistisk Sentralbyrå. Deretter gjennomgikk professor Ragnar Nymoen fra Universitetet i Oslo hvordan de 
ulike prognosemakerne hadde klart seg i de forskjellige deløvelsene.  Til slutt  var duket for dagens høydepunkt 
- utdelingen av prognoseprisen.

Tekst av: André Kallåk Anundsen og Rasmus Bøgh Holmen

“Paradoksalt nok har 
likevel 2009 vært et år med 
høye skatteinntekter og lave 
utgifter, stikk i strid med det 
man skulle tro.”

1 Denne artikkelen stod opprinnelig på trykk i Samfunnsøkonomen – nr. 9 2009

Fremtidige finansieringsproblemer og utdelingen av prognoseprisen1

Samfunnsøkonomenes frokostmøte: 
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skulle tro. 

Holmøy konstaterte at 
motkonjunkturolitikk er en del av 
regelens mandat. Dette kan forsvare 
en høy bruk av oljepenger både nå 
og i 2002-2005. Det er likevel viktig 
at dette er noenlunde  symmetrisk, 
slik at man også strammer inn i en 
høykonjunktur.  Det at handlingsregelen 
tillater midlertidige avvik fra banen er 
noe de fleste økonomer i Norge er enige 
om, og dette kunne forskningslederen 
bekrefte: ”Så vidt meg bekjent har 
så si alle økonomer i Norge støttet 
motkonjunkturpolitikken som har vært 
ført den siste tiden”.  Sammen med  en 
vesentlig oljesektor og en stor offentlig 
sektor har motkunjunkturpolitikken 
virket stabiliserende.

Et interessant spørsmål som ble reist 
av forskningslederen var om ordet 
“krise” brukes for ofte i disse dager. Har 
Norge virkelig vært så hardt rammet av 
finanskrisen, eller har det internasjonale 
tilbakeslaget vært et påskudd for 
lobbyister til å kreve og politikere til 
å bruke mer penger?  Næringslivet og 
andre lobbygrupper kan muligens se 
sitt snitt til å svartmale situasjonen 
for å kunne be om enda flere tiltak og 
skattekutt.  Videre kan politikere bruke 
den økonomiske situasjonen som et 
alibi for å konkurrere med utgiftspartiet 
FrP. Holmøy mente ikke å avblåse 
finanskrisen i Norge, men poengterte at 
om noe av dette stemmer, vil naturligvis 

veien tilbake til handlingsregelen bli 
lenger. Et poeng han trakk frem var at 
timing og reversering av tiltak ikke er 
uproblematisk. Satsning på kommunal 
infrastruktur og næringspolitiske  grep 
er allerede i ferd med å reverseres, til 
tross for at dette er upopulært. Samtidig 
tror Holmøy forpliktende tiltak rettet 
mot helse, fattige, barnehage og til dels 
samferdsel vil være vanskeligere å kutte 
ned på.

I neste fase av foredraget rettet 
Holmøy blikket fremover mot 
velferdsstatens fremtidige utfordringer. 
Forskningslederen tror det vil 
være usedvanlig behagelig å være 
finansminister frem til 2020, med rom 
for både økte offentlige utgifter og 
skatteletter. Etter dette sier det imidlertid 
stopp. Da vil oljereservene synge på siste 
verset, mens eldrebølgen vil feie over oss. 
Holmøy argumenterte for at utgiftene til 
barnehage, skole og høyere utdanning 
allerede ligger på et relativt  høyt nivå. 
Videre har pensjonsreformen hatt en 
meget god effekt på statsfinansene med 
11 prosent oppgang i sysselsetningen og 
5,9 prosent kutt i offentlige utgifter. Det 
neste slaget ser SSB-forskeren derfor for 
seg i helse- og omsorgssektorene.

Forskningslederen understreket at 
pensjonistene er en relativt homogen 
gruppe som vil stå samlet i sine krav 
overfor velferdsstaten. Mer konkret vil de 
kreve helse- og omsorgtjenester av høy 
standard, hvilket vil kunne gi opphav til 
et finansieringsproblem. Idag er en tredel 
av helseutgiftene knyttet til den siste 
livsfasen. Hvis den økende levealderen 
skyldes at man “holdes i live” lengre, 
snarere enn flere friske leveår, vil dette 
tallet bli enda høyere. “Jeg har ikke noe i 
mot eldre, dette er bare en observasjon” 
poengterte forskningslederen, før han 
fleipet med en spådom om at helse og 
omsorg vil være valgvinner annet hvert 
år i årene som kommer.Videre luftet 
han også forslaget om å etablere et 
utvalg, á la Teknisk Beregningsutvalg, 
for å objektivt regne på de langsiktige 
finansieringseffektene av dagens 
standardendringer. 

Når det gjelder handlingsregelen, er 
Holmøy nokså fornøyd. Han åpnet 
for å endre måten realavkastningen 
beregnes på. I dag er det inflasjonen 

internasjonalt som legges til grunn, mens 
forskningslederen tok til ordet for at det 
kan være mer hensiktsmessig å bruke 
lønnsveksten som deflator. Dette ville i 
så tilfelle innebære at realavkastningen 
ville falt til om lag  1,5 prosent  istedenfor 
dagens 4 prosent. Kanskje ikke så 
populært når vi allerede har problemer 
med å holde oss til fireprosent-banen, 
konstaterte Holmøy med et smil. På 
spørsmål fra salen om investeringer 
kunne vært skilt ut i handlingsregelen, 
svarte SSB-økonomen at dette kan være 
vanskelig i praksis. Realinvesteringer 
skaper imidlertid også press i 
økonomien, og justeringer for disse vil 
neppe hjelpe på skattegrunnlaget.

Spørsmålsrunden ble avsluttet 
av en eldre herre som visste godt 
hvordan vi kan møte våre fremtidige 
finansieringsproblemer. Til inspirasjon 
for de interesserte gjengir vi gjerne 
tipsene:

“Næringslivet og andre 
lobbygrupper kan muligens 
se sitt snitt til å svartmale 
situasjonen for å kunne 
be om enda flere tiltak og 
skattekutt.”

“Forskningslederen tror 
det vil være usedvanlig 
behagelig å være 
finansminister frem til 
2020, med rom for både 
økte offentlige utgifter og 
skatteletter. Etter dette sier 
det imidlertid stopp.”

“‹‹Jeg har ikke noe i mot 
eldre, dette er bare en 
observasjon›› poengterte 
forskningslederen,[...]”

Under: Forskningsleder ved Statistisk 
Sentralbyrå, Erling Holmøy, holdt 
et foredrag om handlingsregelen og 
fremtidige finansieringsutfordringer for 
velferdsstaten.
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• Slå sammen kommuner: 100 
kommuner og 10 fylker.
• Høyere bompenger i byene.
• Mindre sykepenger.
• Mindre landbrukssubsidier.
• Vanskeligere å få uførepensjon.
• Høyere pensjonsalder: Hev den til 75 år.
• Høyere skatt på eiendom: Kan dobles 
eller tredobles.

Prognoseprisen
I vår dekning av samfunnsøkonomenes 
høstkonferanse (Samfunnsøkonomen 
8:2009) ga vi uttrykk for at vi savnet 
utdelingen av prognoseprisen.  Vi 
var derfor ekstra glade da vi mottok 
innkallelsen til et frokostmøte der blant 
annet utdeling av prisen til den beste 
makroøkonomiske prognosemakeren 
sto på agendaen. I år var fjerde gangen 
prognoseprisen ble delt ut, og som i 
fjor var det ti deltakende institusjoner 
(DnBNOR, Finansdepartementet, First 
Securities, Fokus Bank, Handelsbanken, 
NHO, Nordea, Norges Bank, SEB og 
SSB). Regjerende mester to år på rad, 
svenske Skandinaviska Enskilda Banken 
(SEB), kapret en sølvplassering som de 
også gjorde første gang prisen ble delt ut. 
Etter to år med borteseier, var det i år tid 
for norsk seier representert ved Norges 
Bank.

Professor Ragnar Nymoen hadde i 
denne forbindelse en gjennomgang 
av resultatene i de ulike deløvelsene, 
utarbeidet i samarbeid Nina Skorve Falch. 
Nymoen påpekte at det er viktig å holde 
tungen rett i munnen; prognoseprisen 
som utdeles i 2009 er basert på 
prognosene for 2008 som ble levert i 
2007. “Dette er en pris for oss som liker 
tidsserier”, fastslo professoren. Prisen 
tilfaller den deltakeren som skårer best 
i sine prognoser på ti ulike nøkkeltall, 
nærmere bestemt pengemarkedsrenter, 
inflasjon (målt ved KPI og KPI-
JAE), ledighet, endring i valutakurs, 

lønnsvekst, samt veksten i BNP-
Fastlands-Norge, sysselsetting, privat 
konsum og realinvesteringer.  Ikke alle 
deltakerne stilte opp i samtlige disipliner. 
I konkurransen blir dette håndtert etter 
prinsippet om deltakerveide plassiffer, 
hvilket  innebærer at vektene er størst 
i de deldisiplinene hvor det er flest 
deltakere. “Alle kan ta på seg skoene og 
løpe 800 meter.”, humret Nymoen i sin 
illustrerende metafor.

2008 var året da sub-prime krisen 
virkelig fikk herje, og  det har gjort 
det særlig utfordrende å lage gode 
prognoser. Med bakgrunn i dette 
var det imponerende å se hvor bra 
prognosemakerne traff i sine anslag. 
Foruten Nordea, overvurderte samtlige 
deltakere veksten i BNP. Professoren 
kunne fastslå at feilene i BNP-forecastene 
var mindre enn for 2007. Tallene var 
derimot ikke fullt så overbevisende for 
privat konsum - her var det markante 
og systematiske overvurderinger. Idet 
Nymoen skulle presentere resultatene 
for realinvesteringene, kom han med en 
munter bemerkning til sjeføkonomen 
i Kommunenes Sentralforbund, Per 
Richard Johansen: “Det rykker vel litt i 
prognosefoten nå, Per Richard?”. Det var 
i anslagene på realinvesteringene hvor 
spredningen var størst med både positive 
og negative avvik i prognosene.

Resultatene var imidlertid gode når det 
gjaldt anslagene på ledigheten. De fire 
prognosemakerne DnBNor, Fokus, SEB 
og SSB hadde alle innertier, hvilket er 
første gang i konkurransensens historie.  
Ironisk nok var NHO den institusjonen 
som bommet mest i år. Resultatene var 
også gode for årslønnsveksten, mens 
sysselsettingveksten var noe overvurdert. 
Videre førte den uventede utviklingen 
i euro-kursen til forholdsvis store bom 

på valutakursprognosene, mens KPI 
ser ut til å blitt mer kinkig å predikere. 
2008 var året da man faktisk skulle treffe 
inflasjonsmålet mer eller mindre eksakt 
med 2,6 prosent vekst i KPI-JAE. På en 
tredje sisteplass kom Norges Bank, som 
tilsynelatende ikke hadde noen tro på at 
de skulle treffe inflasjonsmålet.

Norges Bank vant imidlertid klart når 
det kom til renten. ”Vi får håpe og tro at 
Norges Bank har satt renten med tanke 
på norsk økonomi og ikke som et forsøk 
på å vinne prognosekonkurransen.” 
kommenterte Nymoen. Det virker 
kanskje ikke så overraskende, men 
sentralbanken pleier vanligvis ikke å ha 
det beste anslaget på renten.  I år stemte 
imidlertid det meste for vår sentralbank, 
som sikret at norsklagde prognoser igjen 
er best på norsk økonomi. Vi merker oss 
like fullt at SEB har stabilisert seg i teten 
med gode prediksjoner fire år på rad. 
Det er selvsagt veldig imponerende med 
tanken på den ekspertisen som finnes hos 
konkurrentene. Det skal bli spennende å 
følge med videre  fremover. Et spørsmål 
som melder seg er hvordan de ulike 
prognosemakerne lager sine prognoser. 
Er de basert på tunge modellapparater 
eller er det såkalte ’educated guesses’?

Vi gratulerer med dette Norges Bank 
med prognoseprisen og takker til 
Samfunnsøkonomenes Forening for et 
spennende frokostmøte.

“‹‹Det rykker vel litt i 
prognosefoten nå, Per 
Richard?››.”

“‹‹Vi får håpe og tro at 
Norges Bank har satt 
renten med tanke på 
norsk økonomi og ikke 
som et forsøk på å vinne 
prognosekonkurransen.›› 
kommenterte Nymoen.”

“‹‹Alle kan ta på seg skoene 
og løpe 800 meter.››, humret 
Nymoen i sin illustrerende 
metafor.”

Det rykket etter sigende i i prognosefoten til mannen under (Per Richard Johansen).
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Tekstane tidlegare er delvis basert 
på ei tilnærming kalla Contraction 
and Convergence (C&C), utvikla av 
Global Commons Institute. Tanken 
er å gradvis redusere verdas samla 
klimagassutslepp, medan ein samstundes 
reduserar forskjellane i utslepp mellom 
menneske. Dette skjer ved at ein i 
starten av avtaleperioden allokerar 
utsleppstillatingar med hensyn på lands 
tidlegare utsleppsnivå (grandfathering), 
og at ein over tid bevegar seg mot eit 
system der ein allokerar utsleppstilatelsar 
til land med utgangspunkt i prinsippet 
”one man, one quota”. Modellen har eit 
langsiktig tidsperspektiv, der  målet er 
at alle menneske på eit framforhandla, 

framtidig tidspunkt innehar dei same 
utsleppsrettane. 

Ei av innvendingane mot C&C
C&C-tilnærminga er sterkt kritisert når 
det kjem til måten det vert lagt opp til å 
nå det langsiktige målet på. 
 
Joseph E. Stiglitz er ein av dei som 
hevdar at tanken om at land som har 
sluppe ut mest i fortida, skal få fleire 
utsleppstillatingar i framtida er uholdbar. 
Om ein legg opp til å unngå ein global 
temperaturauke på godt under to grader, 
vil mange utviklingsland bli nødt til 
å redusere utsleppa sine umiddelbart 
eller innan det første tiåret etter at 

C&C-avtalesettet trer i kraft. Dette utan 
at desse landa får retten til å utvikle 
seg. Framgangsmåten bryt også med 
dei vitskaplege anbefalingane til FNs 
klimapanel når det gjeld utsleppsbaner 
for utviklingsland. Allokeringssystemet 
skiljer heller ikkje mellom rike og 
fattige land med høge per capita-utslepp 
(til dømes Belgia og Kazakhstan), og 
heller ikkje mellom rike og fattige land 
med låge per capita-utslepp (til dømes 
Argentina og Nord-Korea). 

Denne prosessen bryt med to av dei mest 
sentrale prinsippa som ligg til grunn 
for internasjonale klimaforhandlingar. 
Land skal bidra til å løyse klimaproblema 

Paal Wangsness har gjennom dei siste utgåvene av Observator løfta fram ein modell for korleis ein effektivt 
kan begrense klimaendringane. Modellen har ei rekke svakheiter. Eg vil i denne teksten vise ein alternativ 
framgangsmåte som tek omsyn til fattiges rett til utvikling.

Tekst av: Frikk Nesje

– Ei rettvis tilnærming
The Greenhouse Development Rights Framework:
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med bakgrunn i historisk ansvar for 
klimaendringane og økonomisk kapasitet 
til å løyse desse, slik definert i FNs 
klimakonvensjon. 

Eit tidspunkt for full konvergens i C&C-
modellen plassert langt framme i tid 
vil begrense fattige lands muligheiter 
til utvikling. Dette vil også vere 
gjeldane ved ei implementering av 
karbongjeld og såleis ei omditribuering 
av utsleppstilatelsar, slik Wangsness 
føreslær som ei utviding av modellen. 
Under klimatoppmøtet i København, der 
eg var obsevatør, tala fleire utviklingsland 
imot ei tilnærming framstild i den 
danske, alternative forhandlingsteksten. 

Før ein når perioden for konvergens vil 
utviklingsland enten juridisk eller politisk 
måtte forplikte seg til eit lågare per 
capita-utsleppsnivå enn industrialiserte 
land. 

Alternativet
Eit alternativ til modellen skildra over 
er The Greenhouse Development 
Rights Framework (GDR), utvikla av 
EcoEquity og Stockholm Environment 
Institute. Dette er også løfta inn i FNs 
forhandlingsprosess av Sør-Afrika. Som 
rammeverk pålegg GDR kvart land ein 
andel av verdas samla forpliktingar. 
Denne prosentsatsen kan anvendast 
for alle spesifikke forpliktingar, som til 

dømes antal tonn reduksjonar, kostnaden 
ved klimatiltak eller tilpassing til 
klimarelaterte endringar. 
 
Andelen er berekna ut frå eit lands 
ansvars- og kapasitetsindikator (RCI, 
sjå tabell). Denne indikatoren er 
gjennomsnittet av historisk ansvar for 
klimaendringane (frå og med lanseringa 
av FNs klimapanels første hovudrapport i 
1990) og økonomisk kapasitet til å bidra. 
Ein opererar her med enkelte land med 
store økonomiske forskjellar internt. 
Samstundes som at delar av befolkninga 
er bidragsytarar til klimaendringane, 
innhar fleire av landets innbyggarar enno 
retten til utvikling. Av denne grunn vert 

Skiljet på 7500 USD (justert for kjøpekraft) kallast utviklingsterskelen. På vegne av innbyggarane under utviklingsterskelen 
bør myndigheitene prioritere fattigdomsreduksjon, og desse menneska vert tekne ut av fordelingsreknestykket. Arealet over 
utviklingsterskelen utgjer eit lands økonomiske kapasitet.

GDR vs. C&C 

• C&C allokerar flest utsleppstillatingar til land som allereie slepp ut mykje, GDR allokerar flest tillatingar til land med behov 
for utvikling ut frå kriterier fastslege i FNs klimakonvensjon.
• C&C ser isolert sett på utsleppsforpliktingar, GDR ser også på finansieringsforpliktingar.
• Samstundes som at oppslutninga om C&C er stor i ulike miljø, er også prinsippa for byrdefordeling i GDR godt tatt imot.
• Det langsiktige målet om like per capita-utsleppsrettar er det same i både C&C og GDR, ulikheitene kjem når ein ser på 
utviklingsbanene fram mot målet.



27

Observator |2009|-04 AKTUELT

økonomisk kapasitet vurdert på grunnlag 
av andre kriterier enn BNP. Ein ser heller 
på korleis inntektene fordelar seg mellom 
landets innbyggarar. 
 
GDR set eit skilje mellom menneske 
som tenar over og menneske som 
tenar under 7500 USD per år, justert 
for kjøpekraft. Ein har her definert 
ein global middelklasse på bagrunn 
av Verdsbankens kvantifisering av kva 
FNs Tusenårsmål på eit per capita-
nivå vil innebære, med eit påslag 
på 25 prosent. Skiljet på 7500 USD 
kallast utviklingsterskelen. På vegne av 
innbyggarane under utviklingsterskelen 
bør myndigheitene prioritere 
fattigdomsreduksjon, og desse menneska 
vert tekne ut av fordelingsreknestykket. 
Saman med historisk ansvar utgjer 
altså dette landets internasjonale 
forpliktingsnivå, slik klarlagt i tabellen.

Negativ allokering
Med fordelingskriteria skildra over samt 
ambisjonsnivået om å sikre fattiges rett 
til utvikling går GDR lengre enn å berre 
sjå på forpliktingar om innanlandske 
utsleppsreduksjonar, slik C&C gjer. 
Grunna stort historisk ansvar og 
stor økonomisk kapasitet hjå nokre 
industrialiserte land vil deira RCI kunne 
overstige det desse kan tenkast å gjere av 
utsleppskutt innanlands. GDR vil såleis 
kreve store innanlandske utsleppskutt, 
men også forplikte enkelte land til å 
finansiere utsleppsbremsande tiltak i 
utviklingsland. Dette impliserar at fleire 
utviklingsland, med låg RCI, innanfor 

rammeverket sjølvsagt skal gjennomføre 
utsleppskutt, men at dette vert finansiert 
av land med stor RCI. Slike land vil på 
sikt vere offer for ei negativ allokering 
av utsleppsrettar. Dette er nødvendig 
for å gje menneske som lev under 
utviklingsterskelen nok atmosfærisk rom 
til å få muligheita til å utvikle seg.
 
Denne typen negativ allokering kan 
aldri oppstå under utviklingsbanen C&C 
legg opp til, der grandfathering, slik 
utleia om i innleiinga, er bakgrunnen 
for allokering av utsleppstillatingar. Det 
skal likevel seiast at GDR-tankegangen 
bygger på det same langsiktige målet om 
like utsleppsrettar på per capita-nivå. 
Sjølv om ein kan rette kritiske blikk mot 

ambisjonsnivået som ligg til grunn i 
GDR, har modellen blitt godt teken imot. 
Dette både utfrå dei universale kriteria 
for byrdefordeling mellom land, men 
også fordi modellen er veldig fleksibel. 
 
GDR opnar for muligheita til å handle 
utsleppskvotar mellom land, så lenge 
utsleppskutt gjennomført er målbare, 
rapporterbare og verifiserbare og det 
eksisterar eit veldefinert utsleppstak.

USAs og Kinas forpliktingar i GDR. ”No-regrets”-reduksjonar i grønt og innanlandske 
kuttforpliktingar i lyseblått. Finansieringsforpliktingar av utsleppreduksjonar i andre 
land USA er tildelt grunna høg RCI i mørkeblå ruter. Utsleppsreduksjonar andre land 
finansierar i Kina i mørkeblå striper.

Ulike land og gruppers prosentvise del av global befolkning, inntekt, økonomisk 
kapasitet, historisk ansvar og RCI. Anneks 1-land er land som har forpliktingar i 
Kyoto-protokollens første periode. Ikkje-Anneks 1-land er utviklingsland som er tilslutta 
protokollen, men som per i dag ikkje har forplikingar. Inntektsgraderinga av land følger 
av Verdsbankens kriterie.

Korleis berekne RCI?
 
Eit lands ansvars- og 
kapasitetsindikator (RCI) er 
gjennomsnittet av:
• Historisk ansvar: Dette er landets 
andel av globale klimagassutslepp i 
perioden etter 1990 då FNs klimapanel 
sin første hovudrapport vart lansert. 
Rapporten sa at menneskleg aktivitet 
med stor sannsynlegheit påverka 
klimasystemet.
• Økonomisk kapastet: Ein ser her 
på inntektssamansetninga i landet. 
Dette for å kalkulere i kor stor 
grad landet har muligheit til å vere 
med på å bidra eller bør prioritere 
fattigdomsreduksjon blant si eiga 
befolkning.
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After World War 1, several things 
were different from the pre-
war period. Firstly, there were 
huge unfunded war debts, which 
constituted possible inflation. 
Several countries did in fact suffer 
from hyperinflation or strongly 
depreciating national currencies. 
While the German hyperinflation is 
well known, high inflation in France 
made the Central Bank of France 
reluctant to conduct expansionary 
monetary policy in the following 
decade. Secondly, Britain had lost 
its unique position in the global 
economy, as the United States now 
occupied the role as the main capital 
exporter. Thirdly, financial debts 
burdened the international financial 
relationships, and lastly, the relative 
price levels in the various countries 
had been diverging.

The pound floated between 1914 and 
1925, when Britain joined the United 
States on the gold standard and was 
followed by many countries that restored 
the convertibility of their currencies. By 
1927, the international gold standard 
was functioning once more. However, it 
was soon to become clear that the new 
gold standard did not bring about the 
desirable results of the classical gold 
standard of the pre-war period. 

One of the main problems was thought 
to be that gold production, and hence 
the gold stocks, had not been increasing 
fast enough compared to the demand for 
money. Therefore, the money reserves 
of many central banks in the world 
instead consisted of convertible foreign 
exchange, i.e. pounds and dollars. The 
fact that foreign currency to a large 
extent was utilized in order to back 

national money supplies throughout 
the world explains why this monetary 
regime has been referred to as the Gold-
Exchange standard. Because of the gold 
shortage, prices declined as central banks 
increased their interest rates in an effort 
to acquire gold. However, according 
to Barry Eichengreen, the reason for 
these problems was not so much the 
lack of gold as it was lack of political 
cooperation. Because gold coins had 
been withdrawn from circulation at 
the beginning of the war, this made up 
for the insufficient production of gold 
over the past years, so that the total gold 
stocks of the world were in fact adequate 
to support the system. Rather, the gold 
shortage was a consequence of the fact 
that the Federal Reserve System and the 
Bank of France were absorbing gold.

Both the US and France had balance of 

Text by: Tord Kopland Eid

A Short History of Monetary  Regimes Part 2 − Abandoning Gold:

The Interwar Gold-Exchange Standard
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payments surpluses and gold was flowing 
into both countries at a very high rate, 
causing a deflationary pressure on the 
countries that had a deficit. A factor that 
made this problem even more severe 
was that the pound was overvalued in 
terms of gold while the French franc was 
undervalued. To signalize consistency, 
and in an effort to maintain its powerful 
position in world trade, the pound had 
been fixed at the same rate as before 
the war, although real conditions had 
changed. 

These facts put a potential pressure 
on the countries that had a balance of 
payments deficit such as Britain. Since 
the United States and France did not 
follow the rules of the game, but kept 
interest rates high in spite of the fact that 
gold was flowing in, Britain and other 
surplus countries were forced to keep the 
interest rates high in order to stop gold 
outflows and maintain convertibility. If 
too much gold were to leave the country, 
confidence in the central bank’s ability of 
converting notes into gold would surely 
lead to a run on the pound sterling. 

The fact that reserves to a large extent 
were made up of dollars and pounds, 
instead of gold, raised the risks further. 
As banks all over the world were holding 
these two main currencies as reserves, 
the gold stocks of the Federal Reserve 
and the Bank of England were backing an 
increasing amount of notes and deposits. 
This made the threat of a convertibility 
crisis ever more present.

Since France and the US did not follow 
the rules of the game, countries with a 
balance of payment deficit essentially 
had three choices. The first option was to 
attempt to improve the trade balance by 
increasing exports and limiting imports, 
in an effort to keep foreign exchange in 
the country. In order to stay on the gold 
standard by maintaining convertibility of 
the national currency, it was necessary to 
keep these reserves. A second alternative 
was to suspend the external debts. This 
was initially avoided before 1931, because 
debtor nations were concerned with their 
future access to the capital markets of 
the world. However, as it became clear 
that there would be opportunities to 
borrow abroad in the early 1930s anyway, 
more countries chose this path. Lastly, 

the debtor nations could abandon the 
gold standard, and allow the national 
currency to float independently of the 
price of gold. However, this was not an 
easy option to elect. Convertibility was 
a sign of order and provided confidence 
for foreign investors and domestic savers. 
Thus, staying on the gold standard was 
important. 

As the Great Depression spread across 
the globe, it became increasingly clear 
that adherence to convertibility was at 
odds with the political aims. The high 
interest rates that were needed for debtor 
countries to maintain convertibility 
reduced not only the outflow of foreign 
reserves, but also prices. Furthermore, 
since wages were more rigid downwards 
than prior to WW1, the tight monetary 
policy contributed to the slowdown 
of economic activity which already 
prevailed as a consequence of the Great 
Depression. As a result, Australia, 
Argentina and Brazil left the gold 
standard in 1929 and 1930, and were 
followed by many other countries. While 
40 to 50 countries had maintained 
convertibility during the peak years of 
1928-1931, only about 20 nations were 
still on a gold standard in 1932. By 1937, 
all the major economies of the world 
were essentially on a paper standard or 
on a qualified gold standard (meaning 
that private individuals no longer could 
convert their coins or notes into bullion). 
Hence, the interwar gold standard had 
essentially broken down.  

Bretton Woods
After the failure of the interwar 
gold exchange standard, it was clear 
that a different system needed to be 
constructed. As the Allies were liberating 
France and the Red Army of the Soviet 
Union entered Poland from the east, a 
very famous meeting took place at the 
Mount Washington Hotel in Bretton 
Woods, New Hampshire, USA. During 
this conference, which took place 
in July 1944, in which 730 delegates 
from 44 Allied nations participated, 
the organization of the international 
monetary and financial order of the 
post-war world was discussed. As a 
result, agreements were made to launch 

Below: The Gold standard was eventually abandoned.

Above: Harry Dexter White (left) and 
John Maynard Keynes (right) during the 
Bretton Woods Conference.
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what is now known as the World Bank 
(IBRD), the International Monetary 
Fund (IMF) and the GATT agreement 
which eventually lead to the World Trade 
Organization (WTO).

The aims of the Bretton Woods 
conference were partly congruent for 
most of the participants. It was seen as 
important to avoid what was seen as the 
“evils” of the interwar period: the floating 
exchange rates that caused destabilizing 
speculation, the ad-hoc reliance on the 
monetary policies of other nations and 
the gold-exchange standard that lead to 
deflation. However, there were important 
differences as to how these aims were to 
be reached. This was materialized in the 
difference between the British plan, made 
by John M. Keynes, and the American 
plan, by Harry D. White. While the 
British position as a major economic 
power was in decline and huge war 
deficits were expected after the war, the 
situation for the United States was exactly 
the opposite. Hence, the two leading 
economic powers had naturally opposing 
interests regarding several matters. 

 
In order to avoid the destabilizing 
speculation, it was agreed that the 
fixed currency regime had to be kept. 
However, it was also necessary to avoid 
the deflationary pressure that resulted 
from the need to maintain convertibility. 
In the British plan, Keynes suggested the 
adjustable peg system, which would allow 
nations to change their fixed exchange 
rate. In this way, a country running a 
deficit over several years could devaluate 
its currency instead of following a 
deflationary policy. This was included in 
the final agreement, but, as we shall see, 
failed to function in practice. 

The international monetary system that 
evolved after World War II did not go 
according to the Bretton Woods plan. 
According to Michael Bordo, the main 
reason for this was that the temporary 
transition period turned out to be much 
longer and more painful than anticipated. 
Full convertibility of the major industrial 
countries was not achieved until 1958 due 
to two main problems: Bilateralism and 
the dollar shortage. 

Except for the dollar, no major currencies 
were convertible following the war, 
in the sense that individuals were 
not free to engage in current account 
transactions without being subject to 
extensive exchange rate controls. The 
reason was the need to allocate the 
scarce international reserves for specific 
imports that were short in supply, in 
particular in Europe and in Asia. As a 
result of this situation, most countries 
negotiated bilateral agreements with its 
trading partners. The problem of the 
dollar shortage was a result of the fact 
that the United States held two-thirds 
of the world’s monetary gold stock. The 
gold and dollar reserves of Europe and 
Japan were depleted and the former ran a 
massive current account deficit due to the 
high demand for imports. 

As the system evolved and finally started 
functioning more or less as planned 
within the 1950s these problems were 
solved only to be replaced by new 
issues. One problem was that the 
prestige of the IMF was reduced as 

Above: The Bretton Woods Conference. In the picture, standing, is John Maynard Keynes.
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it became increasingly clear that the 
organization had no real authority to 
organize the workings of the adjustable 
peg. In addition, as the British Empire 
disintegrated and its economy was 
struggling, it became increasingly clear 
that the role of the United States and the 
dollar was far more prominent than the 
one of the United Kingdom and its pound 
sterling. 

The Bretton Woods system that started 
operating fully in December 1958 can 
hardly be called a gold standard system. 
The right to redeem gold for dollars had 
been abolished in the 1930s, and the 
currencies were no longer tied to gold 
directly but rather to the dollar. Hence, 
this international monetary regime may 
be referred to as the gold dollar system. 
It was intended that the dollar and the 
pound were to function as two equal 
currencies in the gold-exchange standard, 
but as the importance of the latter 
declined, the dollar ended up as the only 
international reserve currency. 

In addition, the adjustable peg system 
did not function as intended. Very few 
adjustments were made in the parities of 
the main currencies, so the system was 

in essence a fixed exchange rate regime 
in the 1950s and 60s. The reason for this 
lack of flexibility was the experience that 
an adjustment of the parity would lead 
to a confidence problem and speculative 
attacks. Thus, a stigma was attached 
to the use of the adjustable peg which 
essentially rendered the option too costly 
to utilize. 

As the fixed exchange rate gold standard 
was put into place some of the main 
problems from the interwar period 
reemerged. Firstly, there was once again a 
liquidity problem: The world’s monetary 
gold stock was inadequate to finance 
the growth of output and trade of the 
modern world. Secondly, the confidence 
problem of the interwar period came into 
play once more. As the dollar reserves 
of the world increased compared with 
the US monetary gold stock, it became 
increasingly clear that the convertibility 
of dollar to gold was questionable. Lastly, 
there were also adjustment problems in 
the sense that there was an asymmetry 
in the adjustment mechanisms between 
balance of payments deficit and surplus 
countries. While, on the one hand, deficit 
countries, such as Britain, that followed 
expansionary policies suffered losses of 

international reserves and speculative 
attacks on the currency, the surplus 
countries faced the opposite problem. 
The BOP surpluses caused inflation and 
required tight monetary policies which 
lead to further inflows of international 
reserves. Compared with the deficit 
countries, this put pressure on the 
currency in the opposite direction; In 
Germany this lead to the revaluation of 
the deutsche mark in 1961. 

These were among the underlying causes 
for the breakdown of the Bretton Woods 
regime. By 1968, the system was very 
different from the agreement that had 
been made 24 years earlier. In 1971, 
after several inflationary years in the 
United States− for which the Vietnam 
War was an important reason− the gold 
window was closed in August 1971. 
Thus, the dollar which had been the last 
convertible currency could no longer be 
converted to gold. The long history of 
gold and silver as the “natural” means 
of payments was finally abolished by 
President Richard Nixon. The last money 
with more than trivial intrinsic value was 
thereby abolished and the world was in 
every sense on a fiduciary paper money 
standard. 

Below: The Mount Washington Hotel, where the Bretton Woods Conference took place.
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Foredraget, som fant sted 29. oktober 
2009, ble innledet av den påtroppende 
norske finansministeren Sigbjørn Johnsen 
som framhevet den positive betydningen 
av den koordinerte diskresjonære fiskale 
stimulansen (initiert av IMF og fondets 
direktør)1. Arrangementet foregikk 
fredelig, dvs. uten skokasting, noe Kahn 
ble utsatt for en uke før i Istanbul, under 

en liknende tilstelning ved et universitet i 
Istanbul den første oktober.

Innlegget til IMFs sjef var ikke proppfullt 
med detaljer om krisens utfoldelse 
og tiltakene foretatt på verdensbasis 
for å møte den2, men henvendte seg 
mot et bredere tema, nemlig det nære 
forholdet mellom økonomisk stabilitet 

og fred. Strauss-Kahn påpekte at begge 
gjensidig forutsetter og fremmer 
hverandre og at dette kan skje i et klima 
preget av multinasjonalt samarbeid og 
koordinering. Dette har IMF bidratt til 
tidligere og kan gjøre i framtiden også. 
 
Felles innsats reddet verden
En av lærdommene fra krisen er at det 

Innsikten om at økonomisk stabilitet og fred henger sammen, underbygger IMFs drastiske tiltak som 
bringer organisasjonen i et nytt lys. Dette kom frem under IMFs Dominique Strauss-Kahn foredrag i 
Finansdepartementet.

Tekst av: Korneliya Kyoseva

Et nytt IMF?

1 IMF kjent med kallenavnet ”It’s mostly fiscal” vekket oppsikt med sin kontroversielle politikkanbefaling om fiskal ekspansjon som var stikk i strid med Pengefondets kritiserte stramme fiskale 
politikk i nedgangstider som den ellers foreskrev til kriserammede land.
2 Noen av de andre hovedpunktene i fondets krisehåndtering (i tillegg til den globale fiskale stimulansen) som bringer organisasjonen i nytt lys i historisk perspektiv er: 1.Opptrapping av 
krisefinansiering som er doblet i forhold til den under Asia-krisen og gir  to ganger så store lånegrenser for alle låntakere. 2. Innsprøyting av 283 milliarder dollar ekstra likviditet i form av spesielle 
trekkrettigheter. 3. Lån til lavinntektsland til 0 rente fram til slutten av 2011. 4. Introduksjon av ”a new Flexible Credit line” som gir finansiering uten kondisjonalitet til land med sunn økonomisk 
profil fra før.  5. Generell begrensning når det gjelder kondisjonalitet som retter seg mot politikktiltak som er avgjørende for makroøkonomisk stabilitet og vekst. 6. Høyere tillatte budsjettdefisitter. 7. 
Spesielle tiltak inkorporert  i Fondets finansieringsprogram  for å sjerme de fattigste.
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ikke kan finnes en hjemlig løsning. 
Som Johnsen nevnte under sin 
presentasjonstale skal en tredjedel av 
stimulansens virkning skyldes det faktum 
at den ekspansive finanspolitikken ble 
utført simultant i flere land. Dette unike 
samarbeidet hadde ikke bare et fiskalt, 
men også pengepolitisk uttrykk, i tillegg 
til at det utbredte seg på den finansielle 
fronten. Takket være den samlede 
innsatsen har verden unngått en annen 
Great Depression. Nå har de globale 
økonomiske utsiktene forbedret seg. 
IMFs prognoser spår 3 prosent vekst i 
2010 etter en kontraksjon på 1 prosent i 
2009. 

Samarbeid etter krisen
Den største utfordringen vil være å 
opprettholde det gode samarbeidet 
etter at frykten har blitt erstattet med 
håp, ifølge Strauss-Kahn. En av de 
betydningsfulle forandringene som 
har skjedd i løpet av det siste året som 
han trakk fram, er mobiliseringen 
av G-20 som et ledende organ for 
internasjonalt samarbeid. G-20 er mer 
operasjonell og mer representativ enn 
G-7, men det er fortsatt mange land 
som er utelatt. I og med at IMF har 
186 medlemsland er det i stand til å 
kanalisere samarbeid. Når krisen slo til, 
økte G-20 Pengefondets ressurser slik at 
det kunne sette i gang med mer fleksible 
kriselån. I kjølvannet av G-20s seneste 
møte som fant sted i Pittsburgh, har 
G-20 styrket sin tro på IMF ved å ty til 
IMFs hjelp i deres framtidige ”mutual 
assessment of policies”, noe som kan 
betraktes som en forlengelse av IMFs 
overvåkningsfunksjon.

For å være effektivt, må Pengefondet 
bli oppfattet som legitimt, poengterte 
Strauss-Kahn. Et bidrag i denne 
retningen er G-20s løfte om å 
skifte kvoter på minst 5 prosent fra 
overrepresenterte til underrepresenterte 
land.   

Sosial stabilitet fortsatt truet
Krisen er ennå ikke over, påpekte 
IMFs sjef. Økonomisk aktivitet er 
avhengig av finansiell støtte og en 
tidlig tilbaketrekking av stimulansen 

kan forhindre en fullstendig bedring i  
økonomien. Når veksten kommer tilbake, 
vil det ta tid før sysselsetningen følger 
etter. Mangel på økonomisk stabilitet 
vil utløse sosial uro. I mange deler av 
verden er krisens konsekvenser langt 
mer dramatiske enn arbeidsledighet og 
lavere kjøpekraft. Det gjelder liv og død.  
Økonomisk marginalisering kan føre til 
sosial ustabilitet, brudd på demokratiet 
og krig. Krig er ”utvikling i revers”. Så det 
å kjempe mot krisen kan ikke separeres 
fra arbeidet rettet mot sikring av sosial 
stabilitet og fred, særlig i lavinntektsland, 
konkluderte Strauss-Kahn.

IMFs mandat
I løpet av hans foredrag ble det klart at 
IMFs mandat er i endring i retning av 
å omfavne hele spekteret av tilsyn med 
den internasjonale økonomien, linken 
mellom finansiell og realøkonomi og 
tiltak som fremmer makroøkonomisk 
og finansiell stabilitet, ikke bare ”current 
accounts” og valutatransaksjoner som 
tradisjonelt har vært i Pengefondets 
fokus. Men alle disse innførte 
satsingsområdene bunner i streben etter 
fred og stabilitet, og i håpet (gjentatt av 
Strauss-Kahn) som John Maynard Keynes 
skal ha ytret da IMF ble grunnlagt om 
at ” the brotherhood of man will have 
become more than a phrase”. 

IMFs makeover
Strauss-Kahns presentasjon ga 

inntrykk av at IMF har gjennomgått 
en transformasjon, noe en av 
organisasjonens fremste kritikere Joseph 
Stiglitz også innrømmer i et intervju i 
Istanbul : 

”It’s a repositioning of the IMF…Now it 
says it believes in Keynesian economics, 
that stimulus works and that it cares 
about unemployment….They should 
be recognized for not repeating earlier 
mistakes they made during the Asia 
crisis. Strauss-Kahn is presenting the 
institution in a very different way. They 
are acting more openly”.

Selv om Stiglitz gir skryt til IMF for 
måten de har håndtert krisen på, 
utfordrer han fortsatt IMF til å revurdere 
sin utlånspolitikk. Han foreslår også 
innføringen av global skattlegging av 
finansielle markedstransaksjoner, som 
overfører prinsippet om ”polluter pay” 
til den finansielle sektoren. Stiglitz sier 
at inntektene fra skatten kan bli brukt 
til utviklingshjelp i fattige land som ikke 
har skyld i krisen, men er mest utsatt 
for dens konsekvenser : nye 90 millioner 
mennesker risikerer å havne i fattigdom i 
år, som Strauss-Kahn også nevnte under 
sitt foredrag.

Positive endringer har skjedd, men det 
er fortsatt mye som skal til for at Keynes’ 
håp som ligger til grunn for IMFs 
verdiforankrede mandat blir oppfylt. 

Under: IMFs leder Dominique Strauss-Kahn i midten av bildet.

 
3 En av kritikkene  mot fondet er at det ikke er et internasjonalt organisasjon, men snarere  Europeisk Atlantisk organisasjon. Bare en troverdig trussel av et alternativ til Pengefondet, som for 
eksempel EMF, Emerging Economies Monetary Fund  ifølge  Simon Peterson kan presse fondet mot mer synlige reformer i dette aspektet. 
4 Sitatet er hentet fra http://blogs.wsj.com/economics/2009/10/07/qa-joseph-stiglitz-sees-welcome-change-at-the-imf/
5 Mer om det kan man lese bl.a. her: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4769245,00.html?maca=en-rss-en-all-1573-rdf
6 Som innsats i denne retningen kan man kanskje betrakte etableringen av The Institute for New Economic Thinking (INET) (www.ineteconomics.org), finansiert av George Soros, en kritiker av 
tradisjonell økonomisk teori. Instittutet skal forske hva som er implikasjonene av finanskrisen for regulatorisk politikk og utvikle innovative tilnærminger  til økonomisk teori.  Blant de tilknyttede 
Advisory Board Members er: George Akerlof, Sir James Mirlees, Joseph Stiglitz, Markus K. Brunnermeier, Ken Rogoff, Jeffrey Sachs.
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Information from the Students Council
Events and social happenings
This fall The Student Council has 
arranged several social events for the 
students. We can mention the lecture on 
Economic Thought by Philip Mirowski, 
which showed the great interest for the 
subject among the students. We also 
want to mention the lecture Kalle Moene 
had on the winners of the Nobel Prize 
in Economics. It is our intention that 
this lecture should be held every year. 
We will continue in the same way next 
semester, possibly focusing on one or 
more events on Economic Thought. Our 
biggest happening next semester will be 
“Aktualitetsuka” – a week full of events on 
a chosen topic related to economics. We 
are working with this, and will announce 
more about this later.

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

In January we will have our next general 
assembly. On this meeting you can get 
more information on what we and the 
other student organizations do. We also 
recruit new members in January. We need 
all kinds of people to be able to represent 
the students in the best possible way, 
so everyone, especially undergraduate 
students are welcome to join; as of today, 
none of us are at the first or second year of 
the bachelor degree.

Do you think your professor is great? 
Do you want to reward him/her? Don’t 
forget to send us your nominations for 
next years Lecturer of the year (Årets 
foreleser).

Work in Programrådet and Instituttstyret

In Programrådet we have been working 
on getting the new course in Anvendt 
Økonomi (Applied Economics) as a 
course given both at the bachelor and 
master level. However, the course will only 
be offered to the bachelor students for 
the time being, but the Department has  
expressed that the course should be given 
both at the bachelor and master level. It is 
our opinion that this should be a priority 
for the department in years to come.

Meanwhile, the Department should 
seriously consider giving the Master 
thesis seminar. The leadership of the 
Department has expressed that it should 
be given in a different form than it had 
before it was removed in 2008, possibly as 
an intensive seminar over a full day. The 
Student Council would approve of this.

Fagutvalget has also worked on reviewing 
the statistical programs we learn during 
our studies. We have questioned why 
students learn more than one program. 
Most students get some education in 
at least two programs, and all get quite 
extensive teaching in PC-Give. We have 
come to the conclusion that this is a good 
solution, as long as different programs 
cover different needs, and there is not 
one program that is commonly accepted 
as better than the others. However, we 
see the need for a more thorough and 
exercise-based education in the programs, 
e.g. in STATA.

In Instituttstyret we have been working 
on next year’s budget. Most of what we 
work for on other areas is our priorities if 
there was more money. The cut in funds is 
not only for our Department; it concerns 
all universities and colleges. Also, some 
of the priorities are given from higher 

institutions: all professors work by the 
rule of 47% education, 47% research and 
6% administration. This leaves little room 
for moving resources from research to 
teaching. The cuts that have been made 
are mostly in teaching, such as the master 
thesis seminar, compulsory term papers 
and fewer seminars in master subjects, 
because this work has mainly been done 
by external people and therefore has been 
easy to cut. The only way to make more 
money available as of today is to cut in 
administration. It is our opinion that this 
should be done.

Plan for 2010 is a document describing 
the Department’s priorities in the coming 
year. To get more resources to education 
will  be a major issue for us as the 
semester draws to an end.

In general, we must admit that there is 
not much light at the end of the tunnel. 
The budget for next year is no better than 
last year. On the level we lobby, there is 
nothing to do with the income. What we 
can do is to redistribute money towards 
education, and we hope to succeed on this 
in the coming budget.

We in the Students Council are very 
interested in getting a course in the 
history of economic thought (Økonomisk 
idéhistorie). We see this as necessary for 
our education; after all, we don’t want to 
make yesterdays mistakes again. The idea 
of a course in programming came up in 
the general assembly, since many of us 
will work with that. However, we want to 
know what you think before we do more 
about these things. They will be discussed 
on the general assembly in January. 

Best regards, The Student Council

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

The Student Council:

Information from the Student Council
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I dag hørte jeg en kråke som hostet. Det er helt sant! Jeg hadde vært 
i bokhandelen og var på vei tilbake til lesesalen da jeg hørte den. 
Den hoppet rundt på plassen ved fontene utenfor kantina, og hostet 
vederstyggelig.
-  Uff da, sa jeg og stoppet opp, -  det var da en stygg hoste.
Noen andre studenter saknet farten og kukket usikkert i min retning, 
før de igjen hastet videre. Kråka hoppet unna da jeg nærmet meg, 
men den fløy ikke. Jeg tok noen skritt til, men igjen hoppet den lett og 
elegant videre. Til slutt var vi kommet på den andre siden av bygningen 
der det ikke var andre mennesker. 
- Jeg blir så nervøs når det er mange folk tilstede, sa kråka, og 
fikk et nytt hosteandall.  – Det skjønner jeg godt sa jeg, og var 
imøtekommende. 
- Men den hosten din høres virkelig ikke bra ut – vil du kanskje ha en 
eucalyptuspastill? 
Kråka takket ja og tok imot. Det var en mild dag til tross for at den 
ennå bare var mars, så jeg satte meg ned på en tørr flekk innved 
veggen. Jeg kjente at sola allerede varmet. Kråka hoppet bort til 
meg og satte seg ved sdein av. Vi sugde på hver vår pastill og nøt 
samhørighetens stille tilfredshet. 

Etter en stund sa kråka: 
- Du?
Jeg svarte: - Ja? 
- Har du noen gang tenkt på hvor forskjellige vi  egentlig er? 
- Vi lever jo i den samme verden svarte jeg.
- Nettopp, sa kråka. – Tenk at det kan være så lett å være så forskjellige.
Dette måtte jeg ha litt tid til å tenke over, så det tok en stund før jeg 
svarte. Og da hadde jeg bare et spørsmål.
- Mener du at vi opplever verden forskjellig?
- Ja, sa kråka. På en måte har du jo rett når du sier at vi lever i den 
samme verden. Men det er bare tilsynelatende. Du ser jo meg, og jeg 
ser deg – og siden vi begge gjør det definerer vi den andre som en del 
av vår verden. Men vi kan jo ikke være sikre på at det vi selv ser er det 
samme som det den andre ser, og dermed behøver ikke min verden se 
likedan ut som dun verden. Det er ikke sikkert vi ser det samme.
- Men da lever vi jo ikke i den samme verden likevel, sa jeg. 
- Nei, sa kråka.
Jeg tenkte over det som var sagt og ble litt trist. Hvorfor skal det alltid 
være slik, tenkte jeg. Nå har jeg trugget denne lille fyren, men likevel 
følger jeg meg mer tom enn på lenge. 
-Ikke vær lei deg, sa kråka.
 - Slik er det bare, vi kan ikke vite mer enn vi ser, all sannhet er 
subjektiv. Men derfor kan vi føle oss friere. Forveksler du ikke frihet 
med ensomhet, sa jeg. 
-Nei, sa kråka. Vi behøver vel ikke være sikre på å være like før vi kan 
være sammen? Se bare på oss. Jeg liker deg. 

- Takk, sa jeg og følte noe løsne. Denne nye vennen min var i sannhet 
en sjelden fugl. 
- Du mener at din verden ikke må være lik min for at vi skal kunne 
trives sammen i hva vi begge tror det er den samme verden, spurte jeg, 
og var litt stolt av den lange og kompliserte setningen.
- Nettopp svarte kråka. Nå er vi nesten enige. Og det er ikke nesten et 
paradoks. Å være enige betyr jo at man har oppfattet en situasjon likt, 
eller m.a.o at man ser verden på samme måte. Jeg lo og sa; Kanskje det 
er det som er hemmeligheten.
- Hva da, spurte kråka.
- At sannheten skjules i et paradoks, sa jeg. For hvis det er slik du sa, - 
at all sannhet er subjektiv, og vi samtidig har det samme verdensbildet, 
ja da er jo det subjektive objektivt – og det er vel en merkelig 
snurrighet.
- Ja, sa kråka. Men du må huske på at dette bare er tilsynelatende. Vi 
kan aldri bli sikre på å se det samme, men det betyr jo heller ingen 
ting. Vi har det jo fint sammen likevel. Kråka snudde seg mot meg og 
smilte. Det ble litt stille, - men så kom kråka på noe artig. 
- Hvis selve sannheten skulle finnes skjult i et paradoks, så er jo dette i 
seg selv et paradoks, ikke sant?
Dette lo vi godt av. Så tenkte vi litt mer alvorlig på det, men så måtte 
vi le igjen. Varmen steg i kinnene og tankene løste seg opp som lette 
tåkedotter.  Verden var i sannhet merkelig og jeg hadde fått en ny venn.

Det var torsdag. Morgen. Jeg satt på lesesalen og kriblet. En merkelig 
følelse i hele kroppen, som om det var noe viktig som skjedde, men jeg 
fikk bare ikke tak i det. Jeg løftet hodet og kikket ut av vinduet. Der var 
det! Kråka. 
-Du må komme, ropte kråka. Jeg har noe viktig å vise deg.
Jeg kastet stolen tilbake og løp ut. Sinte blikk stakk i nakken. Utenfor 
danset kråka foran meg i luftige byks til vi var kommet unna folk.
 – Det er best slik, sa kråka. Jeg samtykket. Før kråka sa noe mer, 
skjønte jeg det. Jeg vet ikke hvorfor, det var bare en av de erkjennelsene 
som av og til kommer til deg før de skjer. 
– Ser du horisonten, spurte kårka. 
Jeg løftet hodet og tapte blikket. 
-Nei, svarte jeg. Et svakt skjelv nådde meg. Jeg visste det var dit kråka 
skulle.
-Jeg må reise, sa kråka sakte.
- Jeg vet, svarte jeg, men la oss ikke bli tungsindige av den grunn. Livet 
er sterkest i brytningene. Kråka smilte. Jeg visste hvordan det var. 
Ingenting er mer lidenskapelig i sin kjærlighet enn den ikke oppnådde. 
- Jeg skal dit, jeg også, sa jeg. Men ikke ennå. 
- Nei, sa kråka, men det er ikke veldig langt, så vi treffes nok snart. 
- det gjør vi nok, svarte jeg. 
Det var ikke mye mer å si, men vi lot likevel tiden gå. Noen øyeblikk 
må bare få være i fred. Så tok vi farvel. 

Observator |2009|-04STIMULATOR

Kråka - En historie sett ovenfra

Hentet fra Observator nr. 1 1989

Skrevet av: Robert G. Hansen i Observator nr. 1 1989
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Observator |2009|-04 ECON3215/4215
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Observator |2009|-04EKSAMENSOPPGAVE
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Observator |2009|-04 ECON3215/4215

NB! Observatorredaksjonen beklager at vi ikke fikk med sensorbegrunnelse for denne 
besvarelsen. Denne vil bli trykket i neste utgave.



Returadresse
Observator

PB 1095 Blindern
0317 OsloB6 i heisen

Er en global forpliktende utslippsavtale 
mulig? 

Christine Berg Olsen
Det burde være mulig, men i 
realiteten tror jeg det er for store 
interessemotsetninger.

Karl-Ingar Kittelsen Røberg
Jeg tror det er mulig i fremtiden. 
Først må folk merke konsekvensene 
av global oppvarming på kroppen, 
og tekonologien må kanskje bli 
billigere.

Siri Flesjø
Det må det nesten være, skal det 
være håp. Men nå ser det veldig 
mørkt ut.

Julie Runde Krogstad
Nei, de blir aldri enige om 
hvem som skal betale mest, og 
de klarer ikke å straffe de som 
bryter avtalen.

Rasmus Schøning
Nei, fordi USA, Russland og 
Kina er alt for opptatt seg 
selv og egen industri. Kristina Velgaard

Virker vanskelig fordi 
politikerne er nødt til å bli 
gjenvalgt og trenger støtte fra 
næringslivet for å vinne valg.


