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innsyn

Helt siden jeg begynte på Økonomisk 
Institutt har det vært snakket 

om viktigheten av å bedre kontakten 
mellom oss studenter og våre forelesere. 
Etter å ha opplevd flere, for å si det 
pent, middelmådige forsøk fra ulike 
parter, er jeg veldig glad for nå å ha 
opplevd et konsept som faktisk fungerer. 
Konseptet har fått navnet “Pils med 
professor”, og er et samarbeidsprosjekt 
mellom Fagutvalget og Radikalt 
Økonominettverk. Årsaken til at jeg er 
en tilhenger av dette konseptet, er den 
gjensidige fordelen med arrangementet. 
Som foreleser (og dermed som forsker) 
får man en uformell og avslappet 
informasjonskanal til studentene. Det er 
en myte at våre professorer kun har lyst til 
å forske– gjerne så langt unna en student 
som mulig. Som student får man et 
inspirerende innblikk i hva vi kan bruke 
de mange timene på lesesalen til når vi 
blir store, i lystig kombinasjon med vårt 
behov for festligheter. I tillegg vil bedre 
kjennskap til person og forskningsområde 
gjøre det enklere å vite hvem man vil ha 
som veileder, hvem som kan svare på 
spørsmål om et vrient lemma eller hvem 
man kan spørre om hvor man bør dra 
på utveksling. For øvrig ønsker jeg å gi 
en ekstra honnør til de vitenskapelige 
ansatte som var tilstede som tilhørere. 
Det er en av ringvirkningene vi håper på 
gjennom lignende arrangementer, og jeg 
er overbevist om at det vil være til fordel 
både for oss og våre forelesere. 

Tilbakemeldinger som blir gitt viser at det 
er et aktivt og levende studentmiljø blant 
våre bachelorstudenter, men hakket mer 
lunkent blant master– og internasjonale 
studenter. Fagutvalget synes derfor det 
er viktig at det lages arrangementer som 
tar tak i denne utfordringen. I forbindelse 
med semesterstart har vi derfor arrangert 
både masterpils og internasjonal lunch. 
Sistnevnte i et fruktbart samarbeid med 
Frederik Studentforening. I motsetning 
til vår internasjonale lunch i fjor, dukket 
det nå også opp internasjonale studenter, 
hvilket vi selvfølgelig er godt fornøyd 
med.

I Programrådet denne høsten har 
Fagutvalget tatt opp saken rundt 
innleveringsfrister på masteroppgaven. 

Etter at antall frister ble redusert fra fire 
til tre, har datoene som er satt opp vist 
seg å være uheldige for oss studenter. Jeg 
lurer fortsatt på hvordan man klarte å 
sette fristene slik at det ble umulig å levere 
oppgaven sin på normert tid hvis man 
skrev på høsten. Vårt forslag ble vedtatt 
på forrige møte, og vi er fornøyde med 
at det igjen er en innleveringsfrist som er 
tilpasset de som skriver på høsten. Det vil 
definitivt bli en forbedring, når man nå 
får en ny frist i starten av januar.

Et annet område der Fagutvalget ønsker 
å ta tak, er begrunnelsene som gis på 
eksamenskarakterer. Det er i dag mange 
som opplever det som meningsløst 
å be om begrunnelse, fordi de er av 
en karakter som i hvert fall ikke gjør 
deg klokere. I kombinasjon med ofte 
manglende sensorveiledninger, gjør 
dette det vanskelig for en student å 
vurdere hvorvidt han/hun bør klage eller 
ikke. Jeg har forståelse for at det koster 
mye tid å skrive gode begrunnelser og 
sensorveiledninger, men det bør også 
tas med i regnestykket at resultatet trolig 
blir færre urettmessige klager (klager som 
ikke får mehold). Dette må kunne tolkes 
som en ressursbesparelse. Jeg tror også 
at det er et læringselement i å få en god 
begrunnelse. Selv har jeg opplevd å få 
rettet opp i flere faglige misoppfatninger 
gjennom personlige tilbakemeldinger, 
eksempelvis i kurs som ECON3010. Det 
virker for meg klart at tilbakemeldinger 
av denne sorten vil gjøre oss bedre 
rustet til å møte arbeidslivet som ferdige 
kandidater.

De av dere som liker å følge med på 
hva som skjer her på instituttet, har 
sikkert fått med seg at det fra og med 
1.1.2012 skal tiltrå nye representanter 
i ulike verv, herunder Instituttleder og 
Programrådsleder som de to viktigste. 
Disse blir innstilt av en valgkomitè, der 
vi studenter har en representant. I mangel 
på motkandidater til ulike verv, har det 
ikke blitt avholdt valg. I steden for har 
valgkomitèens arbeid blitt godkjent av 
Instituttstyret. Fagutvalget har i denne 
saken påpekt uheldigheten av å ha lik 
Instituttleder som Programrådsleder. 
Siden disse to organene av mange ansees 
for å være hhv. “kurs-tilbyder” og “kurs-

etterspørrer”, er vi av den oppfatning 
at disse to vervene bør tildeles ulike 
personer. Det er ingen enkel oppgave 
å sitte i situasjoner der man opplever 
å være i en dobbeltrolle, og det er ikke 
alltid en selvfølge hvilken hatt man bør 
ha på hodet. Derfor hadde det optimale 
vært å styre unna hele problemstillingen 
gjennom å unngå lik Instituttleder og 
Programrådsleder.

Vi holder for øyeblikket på med å 
undersøke årsakene til at det ofte er tette 
eksamensdatoer på SV-fakultetet. At 
det er en stor kabal er vel ikke vanskelig 
å forstå, men vi tror det er viktig at 
man på fag som ligger i den anbefalte 
studieplanen har en viss avstand mellom 
eksamenene. Eksamen er for mange 
studenter en påkjennelse, og flere 
eksamener tett på hverandre kan i verste 
fall gå utover resultatet.

På vegne av studentene på Økonomisk 
Institutt, har vi også denne høsten delt 
ut prisen “Årets foreleser”.  At vi som 
studenter anerkjenner forelesere som 
holder et høyt nivå er ikke bare en 
hyggelig gest, men også et virkemiddel 
for et økt fokus på den lærende og 
formidlende delen av yrket professor. Det 
glemmes kanskje av og til, men 50% av 
stillingsbrøken er tross alt undervisning.  
Fagutvalget synes det er ekstra gledelig 
at det var et så stort oppmøte rundt 
prisutdelingen, noe som befester “Årets 
foreleser”-prisen som en sterk og viktig 
institusjon på Instituttet. I år var det 
fullt fortjent Halvor Mehlum som stakk 
av med seieren for sine inspirerende 
forelesninger i ECON2310 - Fagutvalget 
gratulerer! I kombinasjon med utdelingen 
av foreleserprisen, arrangerte vi årets 
nobelprisforelesning. En av våre egne 
eminente professorer, Ragnar Nymoen, 
holdt et foredrag om Christopher Sims 
og Thomas Sargent samt deres bidrag til 
økonomi som fag.

For de av dere som har en god ide, 
noe å klage eller ønsker Fagutvalgets 
oppmerksomhet av en annen grunn 
setter vi alltid pris på henvendelser. 
Kontakt oss enten via fagutvalget@econ.
uio.no, Facebook eller ved å ta tak i oss 
i gangene.

Fagutvalgets virke – om løst og fast
Sigmund Ellingsrud – leder av Fagutvalget
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Årets vinnere av «nobelprisen» 
i økonomi ble annonsert 10. 

oktober. Amerikanerne Thomas 
J. Sargent og Christopher A. Sims 
vant prisen for sin «empiriske 
forskning om årsak og virkning i 
makroøkonomien». Mer konkret har 
de bidratt med viktig forskning knyttet 
til forventningsdannelse. 

Det er imidlertid ikke første gang 
nobelprisen deles ut til forskning 
tilknyttet denne problematikken. I 
2004 vant Finn E. Kydland og Edward 
C. Prescott prisen for sine arbeider 
om konjunktursvingninger,  der 
forventninger spiller en sentral rolle. 
Problemet med forventninger er at de 
er uobserverbare og dermed vanskelig 
å identifisere i data. Sargent og Sims 
har utviklet nødvendige metoder for å 
inkorporere forventninger i økonomiske 
modeller. Det er først og fremst dette 
bidraget som danner grunnlaget for 
årets pris. Som priskomiteen presiserte 
under utdelingen har deres forskning 
bidratt til at vi har økt vår forståelse av 
årsakssammenhenger knyttet til politiske 
endringer. 

Makroøkonomi handler i stor grad 
om å forstå, og predikere, effektene 
av at ulike overordnede forhold i 
økonomien forandrer seg. Hvordan 
påvirkes det aggregerte arbeidstilbudet 
av at skattene endres? Hvilke utslag gir 
en renteøkning? Det er ikke gitt hvordan 
aktører vil respondere på endringer i 
økonomien. En av de store utfordringene 
ligger derfor i å kartlegge kausale 
forhold i sammenheng med historiske 
data. Et eksempel som kan belyse 
denne problematikken er samspillet 
mellom renten og inflasjon. Sett at 
sentralbanken endrer renten. Samtidig 
skjer det endring i inflasjonsnivået i 
økonomien. På den ene siden vil en 
kunne tolke sentralbankens handling 
som årsaken til inflasjonsendringen. En 
kan imidlertid ikke utelukke en kausal 
sammenheng i motsatt retning. Dersom 
sentralbanken hadde noen forventninger 
om at inflasjonen kom til å endre seg i 
fremtiden, vil renteendringen være en 
respons på forventningene heller enn 
årsaken til at inflasjonen endres.

Forventninger er blant de viktigste 
drivkreftene bak aktørers handlinger. 
Innen økonomisk forskning skiller en 
gjerne mellom to grunnantakelser; 
t i l b a k e s k u e n d e  o g  r a s j o n e l l e 
forventninger. Den førstnevnte er i tråd 
med den keynesianske tankegangen, 
der aktører responderer på de 
umiddelbare forholdene i økonomien. 
En implikasjon av dette er at økonomiske 
virkemidler, som styringsrenten, vil 
ha stor handlekraft og innflytelse. På 
1970-tallet kom det imidlertid et opprør 
mot denne måten å tenke på, og det 
ble satt fokus på hvordan rasjonelle 
aktører ”gjennomskuer” slik politikk. 
Basert på forutsetningen om rasjonelle 
forventninger vil et forsøk på å stimulere 
økonomien i nedgangsperioder ; 
for eksempel gjennom lavere rente 
eller skatter; ikke nødvendigvis slå 
ut i økte investeringer eller konsum. 
Fordi aktørene er fremadskuende vil 
forventninger om fremtidig rentenivå 
være like viktig for deres handlemønster. 

Sargent og Sims var en del av denne 
motbevegelsen og krit iserte de 
keynesianske modellene for ikke å være 
i tråd med empirisk data. Kritikken er 
av stor praktisk interesse. Dersom en 
baserer seg på gale antakelser om hvordan 
aktørene i økonomien responderer, vil en 
heller ikke kunne utvikle hensiktsmessig 
og god økonomisk politikk. Prisvinnernes 
arbeider kan derfor tolkes som et forsøk 
på kartlegge forventningenes rolle, i håp 
om å tilby en bedre forklaring på hvorfor 
økonomien opptrer som den gjør. 

Til tross for at Sargent og Sims vant 
prisen sammen, har de ulik tilnærming 
i sin forskning. Bidragene deres har 
dermed også litt forskjellige praktiske 
anvendelsesområder. Sims har i sitt arbeid 
fokusert på midlertidige og uventede 
endringer i økonomien. Eksempler på 
dette kan være fluktuasjoner i oljeprisene, 
overraskelser i statsbudsjettet eller 
renteendringer. I håp om å finne effektene 
av økonomisk politikk må en klare å 
skille disse fundamentale sjokkene fra 
responser på andre sjokk. Sims har 
utviklet en «tretrinnsmetode» for å gjøre 
nettopp dette. Første steg er å konstruere 
en statistisk prediksjonsmodell, kalt 

en «vektor autoregressiv modell» eller 
bare en «VAR-modell», for å skille 
mellom forventede og uforventede 
endringer. Deretter forsøker en å 
identifisere årsakssammenhenger og 
isolere fundamentale sjokk. Siste steg 
er å følge effektene av disse sjokkene i 
økonomien over tid, gjennom en impuls-
respons analyse. 

Sargent har forsket på mer langsiktige 
tendenser og ser på konsekvensene 
av endringer i strukturell politikk. 
Økonomisk politikk følger både 
implisitte og eksplisitte regler. Eksempler 
på dette kan være inflasjonsmål og den 
norske handlingsregelen. For å evaluere 
endringer i disse konstruerer Sargent 
med sin metode et «fiktivt laboratorium» 
og har i likhet med Sims utviklet en 
tretrinnsmodell. Første steg er å lage en 
formell modell med politikkuavhengige 
likninger; det vil si ligninger som fanger 
opp aspekter ved menneskers handlinger 
som ikke endres av politikk. Dette kan 
være «utålmodighet» tilknyttet konsum 
mellom perioder eller grunnleggende 
konsumbehov. I steg to løses disse 
likningene for å finne uttrykk for blant 
annet konsummønstre. Siste steg går 
ut på å estimere modellen ved hjelp av 
statistiske metoder. Kalibreringen er 
avgjørende for at modellen skal kunne 
forklare verden så godt som mulig. 
Den ferdige modellen benyttes dermed 
gjennom eksperimenter, der en følger 
konsekvensene av at ulike parametere 
endres. 

Nobelprisvinnernes metoder har stor 
innflytelse både i akademisk forskning 
og offentlig beslutningstaking. Særlig 
viktig er de i utviklingen av prognoser 
knyttet til makroøkonomiske størrelser 
som, blant annet, bruttonasjonalprodukt 
og arbeidsledighetsrater. Modellene er 
selvfølgelig ikke perfekte, og i forbindelse 
med finanskrisen har det blitt pekt på 
flere på svakheter. Likevel er det som 
professor John Hassler, medlem av 
priskomiteen, presiserte i et intervju 
etter prisannonseringen: De har laget 
en metode for å konstruere modeller, 
de har ikke laget en ferdig modell som 
ikke kan forbedres. La oss håpe denne 
oppfordringen blir tatt til følge.  

En pris til makroøkonomien
Henriette Birkelund
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Mye har skjedd siden Muhamad Yunus og Grameen Bank mottok Nobels fredspris i 2006. Fra å være 
en lovprist grunnlegger av den verdenskjente mikrokredittbanken, har både Yunus, Grameen Bank og 
flere andre mikrokredittbanker blitt utsatt for massiv kritikk de siste årene.  2. september var forskere 
og aktører innen feltet samlet ved det nyåpnede forskningssenteret for mikrofinans ved Universitetet 
i Agder, for å diskutere veien videre ved konferansen «Practice meets Theory: What is the future of 
microfinance in the post Yunus era?»

«We'll put poverty into museum» uttalte 
Yunus da han mottok fredsprisen 
i 2006. I tiden som fulgte, ble det 
tydelig at heller ikke denne gang 
hadde man funnet en trylleformel mot 
fattigdomsproblematikk.  Professor 
Yunus har blitt anklaget av ingen ringere 
enn Bangladesh’ statsminister for å “suge 
blod” fra fattige mennesker,  og har nylig 
måttet gå av som direktør ved Grameen 
Bank.  Mikrofinansinstitusjoner blir 
anklaget for skyhøye renter, at de kun 
fokuserer på profitt, og for å gjøre 
livet svært vanskelig for de som ikke 
klarer å tilbakebetale lånene sine. 
Dette har medført en etterspørsel etter 
reguleringer og rentetak. 

Kan mikrofinans redusere fattigdom? 
Mottar låneordningen fortsatt politisk 
støtte? Kan noe gjøres for å forbedre 
fremgangsmåten? Dette var noen av 
spørsmålene som Forskningssenteret 
for mikrof inans ønsket  å  sette 

fokus på med denne konferansen. 
Forskningssenteret ble offentliggjort i 
juni i år og har allerede rukket å vekke 
stor internasjonal oppmerksomhet. 
Senteret vil kombinere teori med 
praksis ,  og  ble  s tar tet  som et 
samarbeid mellom Universitetet i 
Agder,  A l l i ance  Microf inance 
(AMAS) og Strømmest i f telsen. 
AMAS er et mikrofinansselskap 
heleid av Misjonsalliansen, og drifter 
organisasjonens mikrofinansbanker 
i  Bolivia,  Ecuador og Vietnam. 
Strømmestiftelsen er engasjert i 
nærmere 80 mikrofinansprosjekter i 
Asia, Vest-Afrika, Øst-Afrika og Sør-
Amerika.  Senteret ledes av postdoktor 
Roy Mersland, som har bred erfaring 
innen feltet, blant annet ved å ha vært 
med på å starte mikrokredittbanken 
D-MIRO i Ecuador.  Tanken bak 
senteret er at mikrofinansaktører og 
politikere har hatt liten kontakt med 
forskning gjort på feltet, og at forskere 

har studert temaer som har vært 
irrelevant for aktørene, og at det heller 
er ønskelig med et nært samarbeid 
mellom teori og praksis.

En av deltagerne ved konferansen var 
professor emeritus Malcolm Harper, 
som har gjennomført mye forskning 
på mikrofinans over hele verden med 
hovedfokus på India. Harper pekte 
på at den viktigste svakheten ved 
mikrofinans er at det er for mye fokus 
på å sette folk i gjeld. Det er også 
meningsløst å spørre om mikrofinans 
fortsatt mottar generell støtte politisk, 
ettersom det er industri som er kommet 
for å bli. «Mottar supermarkeder 
politisk støtte?» uttaler Harper. «Vi 
må komme videre fra spørsmålet om 
dette er bra eller dårlig, det er kommet 
for å bli.» 

Professor Trond Randøy ved UiA 
fokuserte på at det er et verktøy for 

Tekst: Tone Sindre Hoff

Mikrofinans under lupen
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å bekjempe fattigdom, men ikke for 
alle. Mikrofinans har vokst frem som 
big business, og Randøy understreket 
viktigheten av å utdanne aktørene, og 
fokusere på hvordan det er mulig å få 
profitt ved å drive arbeidet med etiske 
retningslinjer, uten å misbruke sin 
markedsmakt. Utlåneren må opplyse 
låntager hva et lån innebærer, og det må 
legges til rette for at låntagerne ser en 
tydelig sammenheng mellom opplæring 
og tilgang til finansielle tjenester.     

Et problem som ble tatt opp er det 
at svært mange låntagere kopierer 
forretningsplaner fra sine naboer, og 
det er begrenset for eksempel hvor 
mange bananselgere det trengs i én 
gate. Professor Magne Supphellen fra 
NHH poengterte at i den vestlige del av 
verden er det gjerne 10-15 % av oss som 
er entreprenører, og «hvorfor skulle 
denne andelen være så mye høyere i 
utviklingsland?»

I mange mikrokredittbanker begynner 
rentene å løpe svært raskt, og det 
blir tatt lite hensyn til at bedrifter i 
en oppstartfase kan bruke mer tid 
på inntjening enn en bedrift som 
har eksistert en stund.  De fleste 
mikrokredittbanker kjører et system 
hvor låntagerne er kollektivt ansvarlige 
for sine lån, det vil si at dersom en i din 
gruppe ikke klarer å betale tilbake, blir 
du stilt ansvarlig for lånet. Dette skaper 
naturligvis et stort kollektivt press for 
å betale tilbake. Dersom låntageren 
ikke har tjent inn nok når rentene skal 
betales, viser trenden fra flere land 
at fristelsen øker for å ta opp et nytt 
mikrolån i en annen mikrokredittbank 
for å betale ned det gamle. Det blir en 
ond sirkel, og i stedet for å løfte aktørene 
ut av fattigdom, rapporteres det om 
flere tilfeller av fattige som presses inn 
i stadig dypere gjeld, uten mulighet for 
å betale seg ut. 

Flere av deltagerne ved konferansen 
fokuserte allikevel på at det som først og 
fremst må angripes ikke er rentenivået, 
men kostnadsnivået. «Vi ser effekten 
av å være store – og at kostnadene 
går ned» poengterte Mersland, og 
fikk støtte av blant annet Valentina 
Hartaska, førsteamanuensis ved Auburn 
University (USA). Hartaska fokuserte på 
størrelsen ved mikrofinansinstitusjoner, 
og stordriftsfordeler som medfører 
at det blir billigere å produsere flere 
finansielle tjenester. Det ble trukket 
frem at faren ved å drive smått er at 
fattige mennesker kan ende opp med 
å betale for institusjonenes manglende 
evne til å organisere tjenestene sine på 
effektivt vis.

Andreas Andersen, fra AMAS, har 
fortsatt troen på at mikrokreditt kan 
være med på å løfte mennesker ut av 
fattigdom. «Da vi startet arbeidet for 
20 år siden var det ikke opprinnelig 
en del av planen til Misjonsalliansen. 
Det vokste utifra etterspørselen. Eierne 
og investorene sikter først og fremst 

etter den høyest mulige gevinst for de 
fattige, ikke for sin egen gevinst. Mange 
glemmer hvilken sårbar gruppe de 
fattige er» påpekte Andersen.

Svært mange forskere rakk å dele 
sine innlegg under konferansen, og 
enigheten var bred om at det er et 
stort behov for mer forskning på feltet, 
for å forbedre arbeidet som gjøres, og 
for å komme frem til hvordan fattige 
mennesker kan utrustes til å forbedre 
sin egen situasjon. 

Malcolm Harper oppsummerte sine 
resonnementer på treffende vis; «jeg 
vil også gjerne plassere fattigdom 
på museum, men jeg tror ikke at det 
gjøres ved å selge bananer.»  Den 
erfarne forskeren rådet videre til å 
støtte langsiktig utviklingsarbeid. 
«Invester mer i helse, utdanning og 
institusjonsbygging. Støtt forskning 
som besvarer viktige spørsmål. Det er 
viktig å bygge en økonomi, og bygge 
skattegrunnlaget for økonomien. Og 
her er mikrofinans viktig.»

Professor emeritus Malcolm Harper i ivrig diskusjon med Moira Eiknes 
(CARE) og samfunnsøkonomistudent Fredrik Berglien Werring (UiO).

Hva er mikrofinans?
• Mikrofinans er et samlebegrep på finansielle tjenester tilpasset de fattiges behov og økonomi. 
• Idéen er at fattige mennesker uten kredittmuligheter i vanlige banker ved hjelp av et lite lån kan engasjere seg i     
   næringsvirksomhet og slik lykkes i å øke sin inntekt.       
• Grameen Bank ble verdenskjent da den sammen med Mohamed Yunus mottok fredsprisen for 2006 for sin  
   bekjempelse av fattigdom. 
• Norge har i lang tid gitt finansiell støtte til oppbygging av en mikrofinansindustri som et middel i 
   fattigdomsbekjempelse.  
• Norad yter finansiell støtte til flere frivillige organisasjoner som har mikrofinans som ett av sine innsatsområder.
• Det finnes i dag bortimot 100 investeringsfond med mer enn 2 milliarder USD i forvaltningskapital hvorav ca. 30
   stk. er lansert i løpet av de siste to til tre år. (Kilde: NORAD)
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Tekst: Christina Teige Apuzzo

Gullrushet: 
En logisk konsekvens av finanskrisen? 

Sø k e t  e tter  g u l l  h ar  d re ve t 
mennesker i uminnelige tider. Gull, 

et grunnstoff karakterisert som et edelt 
metall, ble oppdaget av egypterne og 
summerne allerede 5000 år før Kristus. 
Stoffet syntes vakkert, solid og relativt 
enkelt å bearbeide i ren form, og det 
ble tidlig tatt som et tegn på rikdom. På 
kryss og tvers av verdens kulturer har 
gull vært brukt som både statussymbol 
og handelsmedium. 

I middelalderen forsøkte mange 
alkymister å frambringe noe som ble kalt 
for “den vise sten”, et middel som skulle 
kunne gi udødelighet og omdanne 
metaller til gull. Kampen om tilgang 
på grunnstoffet har i tillegg ofte vært 
et brennbart grunnlag for konkurranse 
og konflikt. Selv Dronning Elisabeth 
Den Første av England finansierte på 
andre halvdel av 1500-tallet flerfoldige 
dyre ekspedisjoner – riktignok med lite 
hell – på leting etter mer av det gylne 
metallet. Dette for å kunne erklære seg 
rikere enn erkerivalen, Kong Filip Den 
Annen av Spania. 

Gullet har fortsatt å være sentralt 
i nyere tid. I over 150 år fungerte 
gull som en basis for pengesystemet 
til mange store og innflytelsesrike 
land som for eksempel Storbritannia.  
All valuta disse landene utstedte 
skulle i teorien kunne byttes mot 
en satt, tilsvarende mengde gull hos 
landets sentralbank. Etter hvert ble 
disse reglene lempet på, og bare en 
andel av sedlene måtte ha grunn i 
gull. Med denne felles standarden 
utstedte et land bare så mye penger 
det hadde grunnlag for basert på sin 
beholdning av gull. Landene som 
brukte gullstandarden overholdt denne 
godt, men innvekslingsmuligheten ble 
suspendert under de fleste kriger, for 
at sentralbanken skulle ha mulighet til 
å trykke ekstra penger til å finansiere 
krigføringen. 

Etter krig, og spesielt etter andre 
verdenskrig, slet land med å returnere til 
gullstandarden. Den økte pengemengden 
hadde medført inflasjon, og retur til den 
tidligere pengestandarden med basis i 
gull viste seg dermed vanskelig. Mange 
land holdt riktignok på en modifisert 
utgave av gullstandarden helt frem til 
1970-tallet, men det er få som i dag 
ønsker seg tilbake til en gullstandard1. 
Dagens valutasystemer er noe som kalles 
«fiat currency», hvilket svært forenklet 
vil si at penger har en verdi fordi staten 
eller statene som utstedte dem har 
bestemt at de har det. Penger er altså 
politiske, og om utstedingsmyndigheten 
forsvinner, gjør gjerne også pengenes 
verdi det.

Selv om penger og gull ikke lenger 
er synonymt, er ikke jaget etter gull 
et fenomen som bare er historisk 
interessant. Selv i dag flokker folk seg 
ofte om gullet – ofte for å ha det til 
pynt – men også for å plassere det i et 
bankhvelv, som en måte å oppbevare 
verdier på.  Det kan ved første øyekast 
virke ulogisk, da det i vår tid er mye en 
kunne tenke seg at en investor heller 
ville puttet penger i. Olje for eksempel, 
eller etterspurte landbruksvarer. Så hva 
er det med gullet som lokker?

Mye taler i mot det å investere i gull. 
For det første bidrar edelmetallet i liten 
grad til teknologiutvikling. Gull kan i 
motsetning til et firma ikke vokse seg 
større. Det kan, i motsetning til oljen, 
heller ikke brukes som innsatsfaktor 
i utallige moderne industrivarer eller 
som fossilt brensel. Foruten en liten 
andel gull som blir brukt i elektronikk, 
er bruksområdet begrenset og gjerne 
kulturelt betinget. Forbruket av 
kulturelle gjenstander av gull, som 
smykker og pyntegjenstander, utgjør til 
gjengjeld en stor del av etterspørselen.  
Mengden gull det finnes i verden er 
liten i forhold til sølv og andre metaller. 
Det finnes riktignok mindre platina og 
palladium enn gull, men disse er også 
sjeldnere omsatt og har ikke samme 
kulturelle betydning.  

Når det da har blitt etablert at mye taler 
mot gull som investering: Hva er det da 
som egentlig driver etterspørselen etter 
edelmetallet? Etterspørselsøkningen har 
i et lengre tidsperspektiv vært høyere 
enn tilbudsveksten, slik at den relative 
knappheten på gull har økt. Prisen har 
dermed gått opp over tid. 

Noe av grunnen for dagens gullrush 
l igger i  at  edelmetal let  har en 

1 Gold as a commitment mechanism: past, present and future. Bordo, Michael D. World Gold Council – Research Study No. 11
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opplevd egenverdi. Ved en kraftig 
nok valutasvekkelse er mynter knapt 
verdt metallet de er laget av. Til 
sammenligning, 32 gram gull selges for 
75 prosent av prisen av ett tonn kopper, 
som utgjør den viktigste bestanddelen 
i norske 10- og 20-kroninger2. Videre 
er sedler ikke annet enn et lite stykke 
bomull. Gull derimot, er upolitisk i 
sin verdi. Lenger tilbake enn det vi har 
skrevet historie har trolig gull blitt sett 
på som verdifullt, og den oppfatningen 
har vist seg mye sterkere enn troen 
på for eksempel amerikanske dollar. I 
årene fremover ser det i tillegg ut til at 
den kulturelt betingede etterspørselen 
vil øke i takt med utbredelsen av 
gifteringer i gull i de befolkningsrike 
asiatiske landene. Etter hvert som den 
generelle velstanden i disse landene 
øker, vil sannsynligvis etterspørselen 
etter gjenstander av edelmetaller som 
gull også øke, da disse ofte blir sett på 
som statussymboler.

Siden gull har en iboende verdi blir 
investering i edelmetallet sett på som en 
av de sikreste investeringene i et ustabilt 
marked. Gullprisen er trendmessig 
motsyklisk til konjunkturutviklingen. 
På den ene siden vil folk i dårligere 
tider trekke mot gull for å sikre seg, 
hvilket leder til at gullprisen stiger. 
På den andre siden vil investorer 
under høykonjunkturer og ved 
«normaltilstand» se seg om etter 
investeringsobjekt med høyere forventet 
avkastning, slik at gullprisen reduseres 
eller øker mindre. Spekulanter vil selvsagt 
være klar over disse utviklingstrekkene 
og handle ut i fra dette, som vil bidra til 
å forsterke tendensene.

Gullprisen steg over 1900 dollar per troy 
ounce i 2011, tilsvarende 56 dollar eller 
317 kroner per gram. Dette gjør gull 
til det dyreste metallet på markedet, 
tett etterfulgt av platina, som normalt 
har ligget noen dollar over gullet per 
ounce. I likhet med gull svinger prisene 
til edelmetaller flest motsyklisk med 
konjunkturene. Det faktum at gullprisen 
for øyeblikket ligger over platina, kan 
skyldes at det handles mer gull og at flere 
derfor søker tilflukt i det. Prisdifferansen 
kan tyde på at gull er relativt overpriset i 
forhold til platina, noe den fort også kan 
være i absoluttforstand.

Prisen på gull har doblet seg siden 
finanskrisen startet, med en enorm 
verdistigning etter konkursen til Lehman 
Brothers3. Her startet tiltroen til verdens 
finansmarkeder sakte, men sikkert å 
svinne hen, samtidig med at investorer 
begynte å se seg om etter alternative 
plasseringer. Likevel, ved fornyet tro på 
opptur, eksempelvis når markedet blir 
optimistisk etter annonsering av nye 
kriselån og redningspakker, faller ofte 
gullprisen ned noen prosent. Spotprisen 
på gull er følgelig svært følsom for 
svingninger i markedet, og kan nesten 
brukes som en omvendt humørmåler i 
finansverdenen. 

I et litt kontroversielt debattinnlegg 
i en tidligere utgave av Observator4 
argumenterte debattanten, Yang Zhao, 
for at gullmarkedet er inne i en boble 
som er klar til å sprekke. I det urolige 
finansklimaet vi befinner oss i, virker 
det lite sannsynlig at en prisnedgang 
er nært forestående.  Investering i gull 
forblir ansett som en sikkerhet i et 
ustabilt marked, og er en måte å sikre at 
pengene dine er verdt noe under og etter 
eventuelle nedturer verdensøkonomien 
måtte komme opp i. Økonomen Robert 
Weinberg sa det kanskje bedre om 
forholdet mellom gull og penger: «Gull 
er penger, og på sikt, de beste pengene som 
penger kan kjøpe5.»

Gjeldskrise og dårlige økonomiske 
tider preger i dag de fleste industriland 
– fra Europa til Øst-Asia og USA. 
Euroen er i krise, mens den amerikanske 
dollaren vakler videre.  Når valutaer som 
tilsynelatende har vært stabile begynner 
å slite som følge av økonomiske kriser i 
landene som utsteder dem, mister mange 
troen på at vår tids pengesystemer er 
troverdige steder å plassere verdier for 
de mer risikoaverse. Gull fluktuerer som 
nevnt rundt 1800 og 1900 dollar per 
troy ounce. Alan Greenspan, tidligere 
sentralbanksjef i USA, tror ikke dette 
er pristoppen6. Investoren Marc Faber, 
uttalte nylig i et intervju til nyhets- og 
markedsdatabyrået Bloomberg at: «Når 
man kjøper gull er det en forsikring 
mot systematisk svikt og problemer i 
finansmarkedene.»

Til tross for prominente økonomer og 
tusenvis av investorer sitt engasjement for 
– og håp om fortsatt verdistigning av – gull, 
synes situasjonen rundt gullprisen fortsatt 
ganske uoversiktlig. Undertegnede tror 
på fortsatt vekst i gullprisen inntil en 
dramatisk stabilisering av euroen har 
funnet sted. Det skjer verken i år eller 
neste år. Men ingenting er lett å forutsi i 
disse tider. Er det én ting finanskrisen har 
lært oss, er det at selv sentralbanksjefer 
kan ta grundig feil7. Hvordan skal da 
resten av oss kunne si noe sikkert? 

2 Norges Bank.no, DN’s råvareoversikt 14.09.11
3  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ca11d7b4-9e30-11e0-8e61-00144feabdc0.html#axzz1Xw5hCTQjzard@ft.com
4  Observator 1/11 ”En praktfull boble – Amerikansk finanspolitikk fra kinesisk ståsted” Yang Zhao
5  Robert Weinberg, hentet fra «Gull - rikdommens kilde» 2007,  s.21 
6  http://www.bloomberg.com/news/2011-08-23/greenspan-says-the-euro-is-breaking-down-may-harm-stock-prices.html
7  http://www.nytimes.com/2008/10/24/business/economy/24panel.html Hvor Greenspan sier han tok feil når han stolte såpass mye på markedets evne til å      
  regulere seg selv.

Gull mot nye høyder: Utviklingen av gullprisen de siste 5 år. Legg merke til 
toppen i tiden da alvoret ved sub-prime krisen ble oppdaget, og nedgangen ved 
QE1 (nov 08) 
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SCHWEIGAARDSFORELESNINGEN

Schweigaardforelesningen holdes 
hvert år av en tidligere Blindern-

student. I år var det sentralbanksjef 
Øystein Olsen som foreleste, og tema 
var Norges Banks pengepolitikk. Sen-
tralbankens målsetninger, modeller og 
økonomiske virkemidler ble lagt frem 
sammen med ferske prognoser for de 
nye studentene på samfunnsøkonomi 
og andre interesserte.

Olsen innledet med å fortelle om 
Anton Martin Schweigaard og hans 
forhold til sentralbanken. Schweigaard 
var økonomisk liberalist, og derfor 
ikke tilhenger av større politiske 
institusjoner. For Øystein Olsen var det 
da ironisk at akkurat han ble plukket 
ut som årets foreleser. Norges Bank ble 
stiftet bare noen år etter at Schweigaard 
ble født, så de to fulgte hverandre 
gjennom 1800-tallet, og påvirket 
samtidens økonomiske system i hver 
sin retning.

Olsen snakket om samfunnsøkon-
omiens anvendbarhet, men påpekte 
samtidig fagets ufullkommenhet. Dette 
poenget illustrerte han ved å vise til 
George Box’ sitat om modeller. ”Essen-
tially all models are wrong, but som are 
useful.” Han fortsatte med å sammen-
ligne samfunnsøkonomer med meteor-
ologer. “Meteorologer har mye til felles 
med økonomer, da begge yrkesretnin-
gene tar sikte på å bruke statistikk og 
sammenligner flere modeller for å lage 
prognoser om fremtiden. Likevel er det 
en stor forskjell, for meteorologene har 
ingen mulighet til å påvirke været.”

Underveis skrøt Øystein Olsen av 
Norges økonomi, og hvordan krisen 
foreløpig har blitt håndtert. Likevel 
påpekte han at vi fremdeles må holde 
øynene vidåpne for utviklingen ellers 
i verden. “Norsk økonomi er robust. 
Statsfinansene er gode, våre banker 
er solide, vi har lav arbeidsledighet og 
nokså god vekst i økonomien. Samtidig 
må vi ta inn over oss at vi blir påvirket av 
uro og svakere utsikter internasjonalt. 
Pengepolitikken kan reagere raskt på 
endringer i utsiktene.”

Mot slutten av forelesningen benyttet 
sentralbanksjefen anledningen 
til å kommentere den sveitsiske 
sentralbankens (SNB) kunngjøring fra 
6.september, bare to dager tidligere. 
Der kom det frem at SNB vil kjøpe 
ubegrensede mengder med utenlandsk 
valuta, for å hindre at sveitserfranc 
overstiger en verdi på €1,20. Francen 
har tidligere vært en ”trygg havn” 
for utenlandske investorer, men 
for høye verdier på sveitsisk valuta 
hemmer konkurranseevnen til 
eksportindustrien. I tillegg frykter 
den sveitsiske sentralbanken at en 
oververdsetting av francen vil føre til 
deflasjon. 

Hendelsen i Sveits medfører at Norges 
Bank må ta forhåndsregler. Den norske 
kronen ble kraftig styrket av SNBs 
avgjørelse, og en for sterk krone vil ifølge 
sentralbanksjefen lede til lav inflasjon 
og lav økonomisk vekst. “Det vil i så fall 
bli møtt med tiltak i pengepolitikken. 
I Norge er det styringsrenten som er 
det aktuelle virkemiddelet.” Olsen 
antydet dermed at Norges Bank kan 
komme til å sette ned renten, stikk i 
strid med deres prognoser, som anslår 
en renteøkning til 5 % innen 2014.  
Markedet for norske kroner er lite i 
internasjonal målestokk. Det betyr at 
kronekursen kan bevege seg mye ved 
internasjonal uro. Det gjelder også den 
dagen aktørene i valutamarkedet vil 
trekke seg ut av kroner. “Det kan bli 
trangt i døren hvis alle vil ut samtidig”, 
uttalte Olsen. 

Antydningen om nedsatt rente vakte 
reaksjoner blant en rekke økonomer og 
politikere. I Dagens Næringsliv (12.09.11) 
ber SVs finanspolitiske talskvinne Inga 
Marte Thorkildsen sentralbanksjefen 
om å vurdere å følge Sveits’ eksempel og 
svekke den norske kronen ved å sette et 
valutagulv, noe sentralbanksjefen tydelig 
sa i fra på forelesningen var et ikke-tema. 

Sjefsøkonom i DnB Nor Markets 
Øystein Dørum, har i ettertid vært 
den kanskje skarpeste kritikeren av 
sentralbanksjefens foredrag. Han 
mener Olsen gjorde en grov feil ved 
å utelukke muligheten til å sette et 
valutagulv på den norske kronen. I 
DN (13.09.11) sier Dørum at selv om 
det ikke er aktuelt å devaluere kronen 
gjennom alternative intervensjoner, 
bør ikke sentralbanksjefen si det rett 
ut. “En sentralbank som befinner seg 
i en spillsituasjon mot utenlandske 
spekulanter, bør ikke gi fra seg 
informasjon om hvilke verktøy som ikke 
vil bli brukt. Det blir som å spille kort 
med alle kortene liggende på bordet. Du 
har trumfesset, men du sier at du ikke 
kommer til å bruke det”, sier Dørum. 

Når spekulantene vet at det ikke er 
aktuelt for Norge å gjøre som Sveits, 
vil det muligens fremstå mindre 
risikabelt å kjøpe store mengder norsk 
valuta. Dørum mener dermed at 
sentralbanksjefens formulering kan føre 
til at kronen vil bli enda sterkere. Olsens 
utsagn vil da gi motsatt effekt av det som 
var ønsket.

Tekst: Tom Christian Dale Nekstad og 
Jens Furuholmen

Overraskende renteutsagn fra sentralbanksjefen
Årets Schweigaardforelesning:
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Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening
eller studentabonnement på Samfunnsøkonomen

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

Spesialtilbud til studenter: 

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

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

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

Vil du spare penger? 
Samfunnsøkonomenes medlemmer kan nyte godt av foreningens gunstige bank- og forsikringsavtale med DnB NOR/Vital. Ofte 
kan du spare inn hele medlemskontingenten ved å benytte deg av disse tilbudene. Som kunde i deres studentprogram får man blant 
annet gratis PC-forsikring. Våre samarbeidspartnere har opprettet en egen rådgivningstjeneste for våre medlemmer på tlf 04700 
eller på www.medlemsradgiveren.no 

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

Lurer du på hva som er riktig lønn for deg?
Samfunnsøkonomenes årlige lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver. I offentlig 
sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger på arbeidsstedet. 
Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.
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The aviation sector’s external impacts 
are of major importance both for 
the economy and the environment. 
Perhaps most significantly, airplanes 
emit enormous volumes of carbon 
dioxide each year, which of course 
constitute a negative externality to the 
global climate. Statistics Norway has 
estimated that Norwegian air traffic is 
responsible for about two percent of 
Norway’s yearly greenhouse emissions. 
This fraction nearly triples when we 
include all international flights. If 
we further on take into account that 
releases are more effective higher up 
in the atmosphere and adjust for the 
corresponding multiplier effect, the 
climatic impact becomes even larger. 
That said the Norwegian fleet is among 
the most environmental-friendly in the 
world. The international aviation sector 
is not part of the Kyoto-agreement. 
However, a voluntary tax system was 
established in 2005 with the EU as 

one of the driving forces. The problem 
with such a voluntary tax is that it 
becomes poorly justified if it neither 
makes people fly less nor is used 
for environmental purposes. To the 
Chinese, Russian and US officials’ great 
frustration, EU-authorities introduced 
a mandatory aviation tax based on flight 
distance in the beginning of 2011. Yet, 
the Norwegian government did not 
announce plans to follow suit in their 
government budget for 2012.

Conversely, it is undeniable that the 
aviation sector plays an important role 
in a country’s infrastructure. Good 
infrastructure is particularly important 
in Norway, where the topography is 
rough, and the population is spread 
throughout the whole countr y.  
Moreover, a large regional grid 
will especially benefit rural areas, 
connecting them to central regions of 
the country. In addition, the distance 

to the European mainland makes flying 
relatively more attractive compared to 
other means of transportation. Both 
the international routes from Norway 
and the national basis grid have been 
liberalized, but the number of flight 
moments over Norwegian territory 
is still regulated. Subsidizing regional 
tender routes could be viewed partly as 
a subsidy of infrastructure and partly as 
a regional policy, aiming to maintain the 
population in rural areas. The regulated 
regional routes are distributed with fixed 
prices through tenders for contracts 
of four-year duration (five-year for 
Trøndelag and Nothern Norway) in a 
trade-off between competition and scale 
advantages. Recently, the duration was 
increased by one year in all counties, 
except for Nordland and Trøndelag. 
Frequent bidding makes it easier to 
enter, ceteris paribus, while longer 
tenders could imply a more foreseeable 
future, which is particularly important 

Text: Rasmus Bøgh Holmen

Considering the real-life nature of markets, a microeconomist realizes that most markets are far 
from perfectly competitive; yet the market structure is usually somewhat transparent. Whereas most 
sectors are characterized by a failure or two, the aviation sector is nearly littered with them all, making 
competition policy recommendations a challenging task. In Norway, both cooperation and competition 
are evolving and intensifying between limited numbers of actors.

Tightened Competition Lies in the Air:
Strategic Repositioning Prevails in the Market of Market Failures
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for small airlines with limited ability 
to maneuver. Mandatory navigation 
systems and short runways have made it 
difficult to establish a lasting competitor 
to the dominating regional actor, 
Widerøe.

The Era of Braathens SAFE and SAS
From 1946 to 2002 the leading airlines 
in Norwegian aviation were Braathens 
South American and Far East Air 
Transport (Braathens SAFE) and 
Scandinavian Airlines System (SAS). 
The first was established by a shipping 
company, while the latter was formed 
when the three national airlines of 
Scandinavia joined forces. On the 
domestic market, regional airlines 
challenged the two national firms. The 
largest regional actor, Widerøe, had 
been established as early as 1934. From 
the 1970s through to the end of the 
century, the company was owned with 
various stakes by Braathens SAFE, SAS 
and the shipping company Fred. Olsen 
& Company. Widerøe’s monopoly 
on single routes on the regional basis 
grid was lifted in 1987 and replaced 
by a competitive bidding system. 
SAS founded the Air Botnia regional 
subsidiary in Finland in the subsequent 
year, which today is known as Blue1. 
Braathens SAFE, on the other hand, was 
granted permission to compete against 
SAS on international flights in 1989. In 
the shadow of the two national actors, 
a regional airline named Norwegian 
Air Shuttle (commonly referred to 
as Norwegian) was founded in 1993, 
making an agreement with Braathens 
SAFE about regional flights on the 
Western Coast of Norway.

In 1994, the national basis grid was 
liberalized, while regional route 
tendering began 3 years later. Braathens 
SAFE reinvigorated itself in the same 
year, dropping the SAFE suffix from 
its name and changing its logo from 
one dominated by a Norwegian flag 
to a more visually-aesthetic icon. 
Furthermore, the airline expanded in 
the Swedish market by acquiring the 
charter airline Transwede and regional 
airline Malmö Aviation. In 1998, Color 
Air entered the Norwegian market with 
four routes, as Norway’s first low-cost 
carrier. The company was, however, met 
by aggressive competition by the two 
incumbents and was forced to withdraw 
from the market with tremendous 
losses less than one year later. The 
competition between the two dominant 
airlines remained tough and eventually 
pushed Braathens towards the edge of 
bankruptcy. The crisis in Braathens 
ended in 2002, when SAS acquired the 
airline. In doing so, the airline nearly 
obtained a monopoly on the national 
basis grid. The former competitor was 
entirely integrated into SAS by 2007. In 
the beginning of the millennium, SAS 
also secured full ownership of Widerøe, 
which had become the largest regional 
airline in the Nordic countries. 

Competition Authorities’ 
Intervention and Norwegian’s 
Expansion
At first glance, bonus arrangements 
might look consumer-friendly, but 
as microeconomists we understand 
that such arrangements are means of 
obtaining consumer loyalty and thereby 
market power. For these reasons, the 

Norwegian Competition Authority 
banned all bonus arrangements in 
February 2002, which paved the way for 
the entry of Norwegian on the national 
basis grid during August the same year. 
In the beginning, Norwegian only 
operated on four domestic routes, and 
there were few signs of SAS attempting 
to deter the new low-price carrier’s 
entry. Admittedly, there had been a little 
price fall beforehand, but much of this 
could derive from the abandonment of 
the airline passenger fee. Nonetheless, 
the competition became tougher the 
following year, as SAS dropped its 
prices and increased the number 
of departures on routes in which 
Norwegian was operating.

Up to the introduct ion of  the 
stricter competition law in 2005, the 
competition between Norwegian and 
SAS was especially though. Norwegian 
had been struggling to generate a 
profit and was close to bankruptcy 
during the summer of 2004. The 
new competition law in Norway had 
come about as a consequence of a 
new EU law, particularly stressing the 
need to prohibit predatory dumping 
and cross-subsidization. Drawing 
the limit between price competition 
and predation is a difficult task, and 
to verify a violation in a court of law, 
even more so. SAS was fined in 2005 
by Norwegian Competition Authority 
for predatory behavior on two routes 
against Norwegian and the regional 
airline Coast Air from Haugesund, 
which eventually went bankrupt in 
2008. Both fines were dropped in 
2007 after settlement. The supervisory 

CEO of SAS: Rickard Gustafson. CEO of Norwegian: Bjørn Kjos.
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stood by their predation critique, 
while SAS switched to a less aggressive 
pricing policy. Norwegian established 
itself in Poland through a subsidiary 
entity in 2006, only to withdraw four 
years later. The airline entered the 
Swedish domestic market by buying 
the low-cost carrier FlyNordic from 
FinnAir in 2007 and fully integrating 
the company during the following 
year. Another of Widerøe’s regional 
challengers, the Bodø-based Kato Air, 
was forced to give in for the competition 
in 2008 after losing its maintenance 
authorization. After the Danish low-
cost carrier Sterling went bankrupt 
in 2010, Norwegian also seized the 
opportunity to become a national actor 
in Denmark. Even another regional 
airline, the Skien-based Vildanden, 
went bankrupt in the start of 2011.

The Survival of SAS and Today’s Market
Norwegian has climbed to be the 
third busiest low-price carrier in 
Europe. Meanwhile, the SAS group 
has experienced severe problems. In 
2010 Norwegian flew 59 aircrafts and 
had 2,500 employees for 13 million 
travelers. In contrast, the SAS Group 
flew 146 aircrafts and had 14,862 
employees for 25.2 million travelers, 
which indeed indicates the group’s 
cost challenges. Still, this is a vast 
improvement from SAS’ 2007 figures 
of 192 aircrafts and 26,538 employees, 
flying 29.2 million travelers. The 
comparison might seem slightly unfair, 
taking into account that the SAS Group 
is a significant actor on subsidized 
regional routes. After years of deficits, 

the SAS group was eventually rescued 
by the Scandinavian governments 
in 2010. Today, the group ranks as 
the eighth largest airline in Europe, 
compromising SAS, Widerøe and the 
Finnish low-price carrier, Blue1. SAS 
also has minor shares in other airlines, 
as well as a cargo division, while 
Norwegian’s subsidiaries are engaged 
in banking and communication 
services. In 2010, Norwegian and 
the SAS Group gained operational 
revenues of NOK 8,598,000,000 and 
NOK 35,401,000,000, and earnings 
before interest, taxes, depreciation, 
amortization and restructuring or rent 
costs (EDIBTAR) of NOK 1,175,000,000 
and NOK 2,420,000,000, respectively. 
The debt ratio accounted to 27 percent 
for Norwegian and 28 percent for SAS. 
As of November 1st 2011 the SAS 
Group share value amounted to NOK 
2,990,610,000, while Norwegian’s share 
was valued at NOK 2,415,320,000.

The biggest domestic actor after 
Norwegian, SAS and Widerøe is the 
private rental carrier and aircraft 
maintenance company Helitrans, 
which holds 23 helicopters and 3 
small aircrafts. Widerøe dominates 
the regional flight landscape. The 
regional airlines focus is on regional 
tender routes, as well as niche routes 
on the national basis grid. Recent 
years, the Widerøe’s hegemony has 
been challenged by a Danish regional 
airline, Danish Air Transport, which 
is operating from two Danish and 
ten Norwegian airports. Danish Air 
Transport and its Lithuanian subsidiary, 

DOT, are currently the only airlines 
beside Widerøe who are operating 
on the regional tender grid. Another 
Danish airline, North Flying, runs the 
trial project Air Norway together with 
Ørland municipality in Trøndelag. 
Besides, Bergen Air Transport and the 
Molde-based airline Krohn Air operate 
on two routes each, the latter flying 
under Helitrans’ license. Internationally, 
the Norwegian actors face international 
competition, mainly from Ryanair 
and other low-cost airlines, as well as 
national airlines and charter carriers. 
Furthermore, Norwegian has recently 
been in negotiations with Finnair 
regarding a strategic partnership, 
whereas SAS is a founding member 
of Star Alliance, the biggest alliance 
of airlines in the World. In 2007, the 
entrant Flydirect uttered ambitions 
of becoming a low-cost carrier from 
Moss (Rygge). However, the company 
is now struggling due to the bankruptcy 
of one of its owners, Faktor Eiendom, 
September this year. Two years ago, 
the Bærum-based entrant, Feel Air, 
announced its vision of being the 
first Nordic long distance low-cost 
carrier, with flights to Asia and North 
America. These plans were put on hold 
when, in 2010, Norwegian, SAS and 
several Asian airlines pronounced long 
distance flights from Scandinavia as a 
new business target. Feel Air is now 
investigating the business opportunities 
elsewhere in Europe and in Latin-
America.

A Small Nation with Large Airports
The flight sector is embossed with 
vertical relations as well, including the 
ones between airports and airlines. 
The dominant owner of Norwegian 
airports is the state owned limited 
company, Avinor, which in turn is 
owned by the Ministry of Transport and 
Communications. Avinor is responsible 
for aviation safety in Norwegian air 
space, owns 34 airports and operates 
additional twelve airports owned by 
the Ministry of Defense.  Norway’s four 
biggest airports – Oslo (Gardermoen), 
Bergen (Flesland), Stavanger (Sola) and 
Værnes (Trondheim) – are all owned by 
Avinor. Traditionally, the four airports 
have been the only ones who have 
obtained private surpluses, implying 
that these four have subsidized the 
rest. All the four airports capacities 
are almost reached. In recent years, 

Oslo Airport Gardermoen: The largest airport in Norway.
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Kristiansand (Kjevik) and Ålesund 
(Vigra) have also generated profits, 
largely due to duty shop income. The 
major sources of income are derived 
from sales from tax-frees, domestic 
flight shops and parking lots, in addition 
to rental income from the airlines’ slots. 
Norwegian airports are relatively large 
compared to foreign ones, taking the 
size of the population in to account. 
Oslo Airport Gardermoen ranks as 
the 6th biggest domestic and the 19th 
biggest airport in total in Europe 
with close to 20 million travelers per 
year. On top of that, the building 
of a new terminal will be started in 
2013, increasing the capacity from 
20 millions to 30 millions. Although 
Denmark has less domestic traffic than 
Norway, Copenhagen Airport Kastrup 
bypasses Gardermoen as the busiest 
airport in Scandinavia, much due to its 
predominant role as a transit airport for 
long distance flights.

There are also a few private airports in 
the Norwegian market. Among these, 
Moss (Rygge) and Sandefjord (Torp) 
are the only ones with international 
routes. Rygge’s biggest owners are 
Thon Holding (40 percent), Orkla 
Eiendom (20 percent) and Borregaard 
Industr ies  (20  percent) ,  whi le 
Sandefjord Municipality and Vestfold 
County own 37.5 percent and 42.5 
percent of Torp, respectively. Both 
airports are dominated by low-cost 
airlines and marketed as Oslo-airports. 
The cooperation between the private 

airports and the low-cost carriers is 
probably beneficial for both parties, as 
well as the consumer. Taking a social 
regulator’s point of view, one could 
have feared an element of double 
marginalization in a market of few 
airports and few airlines. Nevertheless, 
in competition with the public-owned 
airports, the leeway held by Rygge 
and Torp to push the rental prices is 
somewhat limited, and partnerships 
with airlines could probably be more 
beneficial for both parties. Both 
airports’ traffics are in addition limited 
by plane movement regulations. Last 
year, Rygge Airport’s expansion was 
enormous with an increase of passenger 
traffic of 223.7 percent. However, 
Norwegian plans to withdraw from 
Rygge in 2012, three years after the Irish 
competitor, Ryanair, established itself 
at the airport. Norwegian’s spokesmen 

have intimated that they prefer to 
avoid competition with airlines that 
have even lower costs than themselves. 
Meanwhile, Danish Air Transport took 
over the domestic traffic from Rygge 
in October, hitherto operated by the 
Swedish regional airline, City Air. In 
addition to Rygge, Torp and the Avinor 
airports, there exist some smaller 
airports owned by health enterprises, 
private clubs and municipalities; the 
latter group being engaged in regional 
flying outside Avinor’s tender system 
to some extent.

Squeezing the Consumers through 
Price Discrimination
The oligopolistic competition between 
the airlines is a complex and rough 
affair, supplemented by many market 
failures. An expedient starting point 
for a model for established firms could 
be a repeating version of Kreps and 
Scheinkman’s two-step capacity model, 
where the firms first choose a capacity 
(Cournot competition) and then meet 
each other in strongly competitive price 
competition (Bertrand competition). 
This model highlights the importance 
of the f irms’ trade-off between 
obtaining a good large market share 
and high price. Scale effects and 
heterogeneity of routes probably 
make the real-life outcome closer to 
the social optimum, than predicted 
in a pure version of the model. The 
number of flights is also limited by 
regulations of flight movements. In 
regard to the regeneration of actors, 
excessively high entry and exit costs 
make potential airlines hesitant to enter, 
while capacity is chosen sequentially as 
in Stackelberg’s model. Nonetheless, a 
larger Nordic leasing market for planes 

Bodø Airport: One of Norway’s largest regional airports.

Generates surplus: The tax-frees at Oslo Airport Gardermoen constitue a major 
source of income for Avinor.
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has occurred after the entrance of 
Norwegian, making it easier for airlines 
to adjust their capacity. The pricing of 
flight seats is in many ways a mixture 
of second degree (non-linear pricing) 
and third degree price discrimination 
(differentiation of markets). On the 
one hand, business travelers, tourists 
and other groups face various contract 
offers with a diverse service. On the 
other hand, different prices at different 
points of time (price skimming), as 
well as special price offers for children, 
pensioners and students, could be 
considered as a separation of markets.

During the last two decades, airlines 
worldwide appear to have become 
more aware of the trade-off between 
a separation of goods and product 
bundling. While low-cost companies 
tend to separate payments to a large 
degree, earning lavishly on extra 
luggage and consumer goods onboard, 
so-called ‘quality-airlines’ rather 
choose to focus on the additional goods 
provided in the total package, such as 
meals, free beverage, Wi-Fi access and 
newspapers. This type of differentiation 
of travelling classes and variety in 
travel packages is probably more 
common with long distance flights 
and in other places in the world with 
more heterogeneous travelers. Less 
differentiation of travelers may imply 
that Norwegians constitute a relatively 
homogeneous group in terms of wealth 
and traveling preferences. Compared to 
many other nationalities, Norwegians 
more seldom require upper class 
treatment with luxurious food and 
service, although many of them demand 
a minimum standard of comfort. 

S que e zing the  C onsumers  by 
Cooperation and Diversification
In recent years, there has been a greater 
trend towards diversification rather 
than bundling. Low-cost carriers, in 
particular, take advantage of their 
passengers’ lack of foresight or irrational 
behavior, penalizing the ones with too 
much luggage and setting high prices 
for food and other consumption goods. 
What is more, airlines exploit customer 
risk aversion, providing cancellation 
insurance and charging high fees for 
rebooking without cancellation. Yet 
another important aspect is branding. 
Branding definitely increases the 
information stream to the customers 
and makes them more aware of what the 
carrier in question supplies. Conversely, 
it creates customer loyalty, turns the 
switching cost wedge in the airline’s 
favor and decreases the search costs. 
Undeniably, several web pages gather 
information of routes and prices of 
different flights, but most often these 
only include an alliance or group of 
airlines.

Another way of achieving customer 
loyalty is through the use of bonus 
programs. As mentioned above, domestic 
programs were banned in 2002. However, 
the Norwegian Competition Authority 
lifted the ban by allowing firm-oriented 
bonus program in 2010, whereas the ban 
on domestic private bonus arrangements 
is under evaluation. Airlines and air 
alliances have well-established bonus 
arrangements on international flights as 
well. Furthermore, charter-specialized 
carriers are benefiting from the 
purchasing power of adventurous 
Norwegians. Many of the traditional 

airlines want a piece of the pie and have 
followed suit, partnering up with hotels 
and charter companies. These kinds 
of partnerships could be positive for 
the consumers when accounting for 
scope effects, but they are also a way 
for the airlines to extract more out of 
their customers’ pockets. Moreover, the 
main feature that all these aspects have 
in common is that they enable airlines 
to extract more consumer surplus out of 
passengers per se; keeping in mind that 
competition could have countervailing 
effects.

Large and Fluctuating Costs Create a 
Fragile Market
In terms of large fixed costs and 
economics of scale up to a certain 
point, the airline market does to some 
extent fulfill the cost conditions of a 
natural oligopoly. Adding more airlines 
to the market would undoubtedly imply 
a waste of fixed costs and scale effects. 
The possibility of leasing planes makes it 
somewhat easier for smaller companies 
to compete against the incumbents on 
an equal footing. What is more, Avinor 
provides start-up support for entrants 
on the regional route grid. Yet, the scale 
effects of administration and route-
maneuvering remain considerable. 
From a regulator’s point of view, there 
will be a trade-off between gains from 
competition and scale. Furthermore, 
high labor costs in Norway create a 
difficult challenge for the domestic 
airlines and a competitive disadvantage 
on international routes. Moreover, 
competition from abroad and the 
possibility of hiring cheaper – and yet 
Scandinavian-speaking personnel – 
from Denmark and Sweden does put 
a limit to the wage development in 
Norway. While Norwegian has proved 
to be a loyal Boeing-customer, SAS buys 
its planes from both Airbus and Boeing, 
as well as from other vendors. Moreover, 
flights are leased and bought through 
contracts and call options, making the 
exchange rate and timing essential for 
each deal’s profitability.

Another key factor for the airlines 
is fuel. Fuel is bought by the airlines 
through long-term contracts, which 
makes them vulnerable to the choice 
of currency, although stability could 
be assured through currency swamps 
to some extent. A low price of fuel is 
crucial for the airlines profitability, 

A dominant actor: The SAS-subsidary, Widerøe, dominates the regional grid.
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implying that huge fluctuations in the oil 
price and weak Scandinavian currencies 
could prove fatal for the companies 
in the industry. For this reason, both 
Norwegian and SAS introduced what 
they called a fuel surcharge in the 
start of 2011. Besides, the industry 
remains exposed to extreme weather 
and Black Swans. In the summer of 
2010, the European and Trans-Atlantic 
air traffic was put out of action due to 
volcano ash from Iceland, highlighting 
the fact that airlines are vulnerable to 
natural catastrophes. On the demand 
side, fluctuations depend on variations 
in seasonal weather and the business 
cycle, as luxurious travels are among 
the first to be squeezed in a downturn. 
Generally, input and output prices 
follow the macroeconomic and sector 
specific development. Stochastic price 
fluctuations could be incorporated by a 
continuous random walk (a Brownian 
motion) with the possibility of a discrete 
negative shift (a Poisson jump). Actors 
in competitive and complex markets, 
like the aviation market, become fragile 
to bankruptcy, when they are exposed 
to fluctuations. 

Predictions and Policy 
Recommendations
Lower costs and predictability in the 
years to come are necessary for SAS 
to survive. A possible scenario is that 
the SAS Group is acquired by the 
German airline, Lufthansa or a similar 
national airline and then continues as 
a subsidiary. However, as long as the 
SAS Group continues its streamlining 
process, it looks like such an acquisition 
will not happen in the near future. 
Then again ,  the  S candinavian 
governments have uttered intentions 
about divestments. Norwegian appears 
to be a liquid and profitable company at 
the moment. Nevertheless, history has 

taught us that things can turn quickly 
in the aviation market. In an expanding 
market, it is perhaps more likely to 
observe new entries. A huge selection 
of routes to European destinations is 
already established, whereas signs in 
the market indicate a trend towards 
more intercontinental routes. From 
my point of view, the two kinds of 
actors that are most likely to enter the 
national basis grid are new low-carriers 
airlines, which first establish themselves 
on international routes, and airlines 
outside Norway, who see Northern 
Europe as a target area. Ryanair fits 
both groups. The company’s spokesmen 
uttered intentions about entering the 
Norwegian national grid October this 
year. On the regional grid, the minor 
airlines generally struggle in establishing 
themselves as significant competitors 
to Widerøe, especially in Northern 
Parts of Norway. In recent years, the 
Danish Air Transport seems to have 
become a significant challenger to some 
extent. In the current tender round, 
the two companies face competition 
from Helitrans and five airlines from 
neighboring Baltic and Scandinavian 
countries. In the long term, a joint 
venture between regional airlines and 
possibly Norwegian or FinnAir would 
possibly be the odds-on entrant, but even 
such collaboration would face significant 
challenges. 

From my point of view, Norwegian Civil 
Aviation Authority should investigate 
to what extent the requirement of 
navigation systems on regional tender 
routes remains necessary after the recent 
technological development, seeing that 
it implies a competitive disadvantage for 
potential challengers to Widerøe. When 
aiming to overcome entry barriers, the 
transport authorities’ procedure for 
facilitate flexible groups of routes in the 

tending stands as a reasonable basis. 
In addition, today’s start-up support 
scheme and the general extension 
appear as a two good ways to promote 
competition. A probable challenge to 
my prediction about more competition, 
not to mention the aviation industry 
moreover, is the reintroduction of a 
peculiar flight tax; this time based on 
flight distance rather than the number 
of passengers. Considering the huge 
environmental impact of a worldwide 
growing aviation sector, such a tax 
scheme appears as a possible way to 
reduce carbon emissions. Through such 
regulation, Norway could partly fulfill its 
Kyoto-commitments, by making other 
and relatively less polluting means of 
transport more attractive. Yet, a ‘Europe 
only’ tax introduction could distort the 
competition and the transportation 
options to Norway’s disadvantage. The 
fact that fuel is expensive provides 
incentives for buying and developing 
‘green’ and less fuel-consuming flights. 
Ideally, one should introduce a unity tax 
for emission, strengthening the airlines 
incentives to obtain an environmental-
friendly fleet further, which again will 
help stimulate the research on less 
emitting aircrafts. The infrastructure 
argument and the danger of pushing 
the airlines toward bankruptcy in an 
unpredictable market will of course 
limit the optimal extent of this kind of 
environmental-motivated intervention.  
Even though subsidy arrangements 
of regional routes and airports will be 
continued, I would be surprised if we 
do not see the closure of some airports 
in some year’s time, especially in areas 
in the southern part of Norway with 
many substitutes of transportation. New 
private airports could develop near and 
in between the largest cities, but it is 
questionable whether the population 
bases are large enough.

Note: For everyone interested in these sorts of partial equilibrium issues, I would like to recommend the courses ECON1810 – Strategy and Management of 
Organizations and ECON3910 – Introduction to Environmental Economics at bachelor level, as well as the courses ECON4240 – Game Theory and Economics 
of Information and ECON4820 – Strategic Competition and ECON4825 – Empirical Industrial Organization and ECON4910 - Environmental Economics at 
master level.

AIRPORTS BY YEARLY PASSAGER TRAFFIC   
Top 10 Busiest Airports in Norway –Jackson 89,331,622 Paris, Charles de Gaulle 58,164,612 
1 Oslo, Gardermoen 19,091,113 Beijing Airport, Capital 73,891,801 Amsterdam, Schiphol 45,211,749 
2 Bergen, Flesland 5,078,267 London, Heathrow 65,881,660 Rome, Fiumicino 36,337,050 
3 Stavanger, Sola 3,674,816 Sydney, Kingsford Smith 35,992,164 Moscow, Domodedovo 22,253,529 
4 Trondheim, Vernes 3,521,734 São Paulo, Guarulhos  26,774,546  17,181,000 
5 Tromsø,Langnes 1,649,584 Johannesburg, OR Tambo 18,379,985  15,303,127 
6 Bodø, Bodø 1,611,869  Berlin, Tegel 15,025,600 
7 S  1,589,066 Copenhagen, Kastrup 21,501,750 Prague,  11,556,858 
8 Moss, Rygge 1,423,809 Stockholm, Arlanda 16,962,520  
9  839,916 Helsinki, Vantaa 12,883,399 New Delhi, Indira Gandhi 29,940,000 
10 Ålesund, Vigra 833,534  4,133,040 Mexico City, Benito Juárez 24,130,535 
Source: Wikipedia (data from 2010) Reykjanesbær  1,791,143 Buenos Aires, Ministro Pistarini 8,786,807 
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Kveldens ordstyrer var for anledningen 
Halvor Mehlum, nestleder i ESOP og 
professor i økonomi ved UiO. Med 
seg hadde han et økonomtungt panel 
bestående av ESOP-kollega Steinar 
Holden, Sofie Mathiassen som er 
utdannet samfunnsøkonom og politisk 
redaktør i Dagens Næringsliv og 
sjefsøkonom i DnB Markets Øystein 
Dørum. I tillegg var professor i 
statsvitenskap Erik Oddvar Eriksen 
kveldens representant for ARENA, 
Senteret for europaforskning ved UiO 
i panelet.

Under introduksjonen utviklet 
det seg fort et fagsskille i panelet. 
Dørum og Holden holdt seg til 
spesifikke økonomiske realiteter, 
mens Mathiassen og Eriksen fokuserte 
mer på demokratiske og politiske 
problemstillinger. Panelet bestod som 
nevnt primært av økonomer, og emnet 
fløt dermed naturlig over til potensielle 
økonomiske løsninger av den aktuelle 
gjeldskrisen. Det var stor enighet 
blant økonomene om at den mest 
sannsynlige og foretrukne løsningen på 
krisen måtte være gjennom handling 
fra den europeiske sentralbanken. 

I sin introduksjon til kvelden snakket 
Steinar Holden om forskjellige typer 
gjeldslikevekter og faren for at flere 
europeiske land med høy gjeld kunne 
ende opp i en dårlig likevekt. Den “gode 

likevekten” oppstår når markedet har 
tro på at staten klarer å tilbakebetale 
sine lån. Hvis vi tar utgangspunkt i en 
stat med høy gjeld i offentlig sektor, 
som for eksempel Hellas, vil staten 
være avhengig av en slik tiltro for å 
kunne betjene sine lån. De lave rentene 
som følger av denne markedstilliten 
gjør lånet bærekraftig, noe som fører til 
at gjelden blir tilbakebetalt. Dette fører 
da til forsterket tillit, og likevekten 
opprettholdes. Den “dårlige likevekten” 
innebærer det motsatte; tillitssvikt i 
markedet gir økt rente, og potensiell 
misligholdelse av statsgjelden, enten 
ved devaluering av valutaen via 
sentralbanken eller restrukturering 
av gjelden. I Hellas sitt tilfelle er en 
devaluering av valutaen ikke mulig, 
siden de er del av eurosonen og derfor 
ikke har egen sentralbank.  Det samme 
gjelder resten av landene i eurosonen. 

I følge Holden er det derfor viktig å 
unngå at landene med høy gjeld, men 
som enda ikke er i en krisesituasjon, 
kommer over i den «dårlige» likevekten. 
Dette mente han også  er hovedgrunnen 
til at resten av EU burde hjelpe Hellas.  
Manglende økonomisk støtte fra EU 
til Hellas vil svekke markedets tillit til 
at EU har evne og vilje til å forhindre 
mislighold i en av de større landene 
med gjeldsproblemer, for eksempel 
Italia.

Øystein Dørum snakket om hvorvidt 
eurosonen kan reddes. Han la frem tre 
mulige løsningsalternativer, hvorav de 
første ble karakterisert som uaktuelle. 
European Financial Stability Fund 
(EFSF), kan gi ytterligere støtte, men 
fondet er i dagens format for lite, spesielt 
om Italia også trenger redning. Det andre 
løsningsalternativet er euro-bonds. Det 

Centre for the study of 
Equality, Social Organization, 
and Performance (ESOP) 
holdt mandag 19. september 
den første av høstens såkalte 
«fablinger» på Litteraturhuset. 
Diskusjonstemaet for denne 
gang var Europa og euroen, med 
hovedfokus på den nåværende 
gjeldskrisen i Hellas. 

Tekst: Christina Teige Apuzzo og 
Eyo Alexander Herstad

Økonomiske kanarifugler:
Gjeldskrisen i Europa
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vil si europeiske statsobligasjoner og 
felles europeisk gjeld. Dette krever en 
felles finanspolitikk og føderalisme, 
noe han så på som uaktuelt. Den eneste 
realistiske løsningen, ifølge Dørum, er 
derfor at den europeiske sentralbanken 
kjøper opp greske statsobligasjoner, 
som effektivt er gresk gjeld. Oppkjøpet 
vil kunne skje opp til et forhåndsbestemt 
punkt, for å lette rentekostnadene til 
den greske staten. Dørum la vekt på å få 
forsamlingen til å forstå akkurat hvor lite 
Hellas egentlig er sammenlignet med 
andre EU-land. En eventuell redning 
av Hellas vil kun koste en kvart prosent 
av EUs totale BNP, men er likvel viktig 
for den videre utviklingen i EU. Dørum 
sammenlignet, til allmenn latter, Hellas 
med de berømmelige kanarifuglene 
som ble brukt i kullgruver som en tidlig 
indikator på at luften i gruven ble dårlig. 
Når kanarifuglen besvimte var det på 
tide å komme seg ut. Og for å dra hans 
metafor litt lenger, kanarifuglen Hellas 
har begynt å få akutt oksygenmangel. 

Som både samfunnsøkonom og 
journalist hadde Sofie Mathiassen et 
litt annet perspektiv på situasjonen. 
Ifølge henne er den nåværende krisen 
er på mange måter mer uoversiktlig  
enn krisen i 2007. Den gang var det 
tydelig hva som måtte gjøres, nemlig å 
redde bankene, og et konsensus om å 
få det gjort. Hva den beste løsningen 
er i dag er, ifølge Mathiassen langt 
fra like tydelig. Hun påpekte også at 
EU er mer et politisk enn økonomisk 
prosjekt.  Der finnes ingen fungerende 
økonomisk kontrollmekanisme for å 
sikre at landene følger  stabilitetspakten. 
Opprinnelig var det Tyskland som 
skulle sikre at reglene ble fulgt. Så falt 
Berlin-muren i 1989, og Tyskland fikk 
for store budsjettunderskudd i sitt 
arbeid med å gjenskape landet. Hun 

formulerte problemet med følgende 
sitat: «Når politiet [Tyskland] bryter 
loven, er det fritt frem for alle». Nå er 
det markedet som gjør Tysklands jobb. 
Sånn situasjonen er i dag har det blitt 
opp til markedet å regulere gjelden, men 
ettersom markedet ga lave renter til alle 
landene i eurosonen har man endt opp 
med en situasjon hvor flere av landene 
har tatt opp enorme lån. I tillegg endte 
flere av disse landene med å måtte ta 
opp ny gjeld for å betale gammel gjeld. 
Konsekvensen av dette er at når renten 
på ny gjeld for disse landene øker blir 
det nær umulig for dem å betale tilbake 
de gamle lånene.

Erik Oddvar Eriksen kom, som 
Øystein Dørum, bevæpnet med en 
trepunktsliste. Budskapet hans var 
at EU og eurosonen kommer til å 
overleve. Om enn i en litt annen form 
enn det vi er vant til i dag. Han pekte 
på en økende trenden i Europa med 
stadig mer integrasjon og samordning. 
I lys av dette vil det, ifølge Eriksen, være 
en historisk nødvendighet at EU og 
eurosonen overlever. Sluttresultatet vil 
likevel være et sterkere EU. Som han sa: 
«kriser er alle endringers mor», og få vil 
benekte at EU befinner seg i en krise. 
Eriksens andre punkt på listen var at alle 
landene i EU er i et «skjebnefellesskap». 
De har forpliktet seg til å gå inn i euroen 
i fremtiden, selv om de i praksis kan 
drøye i det uendelige. Om eurosonen 
faller fra hverandre vil det føre til store 
tap for alle landene, grunnet landenes 
allerede høye grad av integrasjon. Et 
annet interessant faktum han kom 
med, er at Hellas ikke kan kastes ut av 
euro-sonen. De må selv være enige i at 
de skal forlate valutaunionen, ettersom 
alle landene har vetorett. Hans tredje 
moment var at EU og euroen har blitt så 
integrert i samfunnet at det ikke finnes 

noen politisk normaltilstand å vende 
tilbake til. I tillegg, til tross for motstand 
mot å betale for dårlige statsfinanser i 
Hellas, vil likevel så mange som 62 % av 
tyskere ha «mer Europa».

Etter de individuelle presentasjonene 
var det pause. Her gikk ordstyrer 
Mehlum rett inn i sin vante rolle som 
professor og annonserte at pausen ble 
kortet litt ned på grunnet tidsnød. På 
tross av at salen var overfylt, var det 
ikke vanskelig å legge merke til at en 
relativt stor andel av tilhørerne var de 
samme studentene og vitenskapelig 
ansatte som du vanligvis finner på 
SV-fakultetet. Det eneste som ulikt en 
vanlig forelesning var serveringen av 
pils, selv om det er opp til den enkelte 
om dette er forbedring fra tørr teori.

Når forsamlingen var tilbake fra 
pilskøen, var det duket for debatt.  Det 
ble oppmuntret til spørsmål fra salen, 
og interessen var stor. Ved spørsmål 
om EU virkelig ville sette den felles 
valutaen på spill for å «straffe» Hellas, 
svarte Mathiassen at dagens problemer 
i Hellas ikke var hovedproblemet. Hun 
sa at Hellas var en testarena for de 
potensielle problemene i Italia, og at 
løsninger derfor primært burde utføres 
på en måte som overbeviser Italia 
om at de må ta grep for å takle sine 
egne problemer. Her meldte Holden 
umiddelbart sin uenighet. Han sa at 
EU ikke burde sette et eksempel for 
Italia, men at fokus måtte ligge på å 
overbevise markedet om at EU kunne 
takle krisen, slik at de gjeldstyngede 
landene forblir i «gode likevekter».

Dørum støttet Mathiassen sin analyse 
og sa at det virkelige problemet er 
Italia. Han sa at Italia er “too big to fail, 
too big to save”. Han støttet samtidig 

Til venstre: Panelet ved Erik Oddvar Eriksen, Sofie Mathiassen, Steinar Holden og Øystein Dørum. Til høyre: Steinar 
Holden under sitt inlegg. (Bilder: Siril Kvam og Martin Flatø)
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Over 20 prosent av verdas befolkning 
er utan tilgang til elektrisitet og nær 
40 prosent nyttar enno tradisjonell 
biomasse til matlaging og oppvarming. 
FNs Tusenårsprosjekt har vist at tilgang 
til rimelige, moderne energitenester 
er avgjerande for å oppnå både ei 
berekraftig utvikling, samt å nå dei åtte 
tusenårsmåla for å avskaffe  fattigdom. 
Samstundes hevdar Det internasjonale 
energibyrået (IEA) at å unnlate å 
auke energitilgangen vil føre med 
seg store kostnadar. Desse vil i så fall 

vere spesielt knytt opp til utvikling, 
helse og miljø. Å auke tilgangen til 
moderne energitenester for verdas 
fattige, både til grunnleggande og 
produktive bruksføremål, er difor ei 
sentral utfordring.

Eg vil med denne artikkelen forsøke 
å medverke til debatten rundt kva 
energikjelder det er mest effektivt å 
basere seg på, gitt at ein ønsker å tilby 
desse tenestene til mindre kjøpesterke 
aktørar. Difor vil eg samanlikne kva 

Å tilby elektrisitet til den fattige delen av verdas befolkning er eit 
delmål hos fleire internasjonale aktørar. Kva energikjelder er det 
mest effektivt å basere seg på gitt ei slik målsetjing?

Tekst: Frikk Nesje Bilde: Pål Bergset Ulvedal

Energitilgang for verdas fattige1
Holden sin tankegang og mente at det 
derfor er nødvendig å unngå at Italia 
havner i samme situasjon som Hellas. 
Grunnet Hellas minimale størrelse er 
det derfor ønskelig å gjennomføre en 
storstilt redning, ikke for Hellas sin del, 
men for å overbevise markedet om at 
de europeiske landenes gjeld er trygge. 
Dermed unngår man at Italia havner i 
den tidligere nevnte dårlige likevekten. 

I tillegg til den makroøkonomiske 
diskusjonen kom det også opp spørsmål 
om det foreligger en demokratisk 
forankring for at EU kan intervenere 
direkte mot de demokratiske 
institusjonene i medlemslandene. Det 
ble nevnt, noe spøkefullt, at det vil 
være vanskelig å få til en løsning ved 
å følge allmennmeningene. I stedet vil 
man kanskje tjene mer på at potensielt 
upopulære økonomiske og politiske 
grep tas uten å involvere befolkningen 
direkte.  Spørsmål om hva shorting 
egentlig er ble stilt til Dørum, men da 
han trengte en tenkepause for å finne 
den beste forklaringen, klarte ikke 
ordstyrer Mehlum å dy seg og forklarte 
det for ham. 

En mulighet som gjentatte ganger 
ble fremstilt som aktuell, er at den 
europeiske sentralbanken kan kjøpe 
(greske) statsobligasjoner. Mathiassen 
nevner at greske statsobligasjoner 
blir omsatt for langt mindre enn 
den teoretiske verdien på det åpne 
markedet. Derfor vil gjenkjøp av disse 
automatisk senke den greske gjelden 
med like mye som obligasjonene har 
gått ned i verdi på det åpne markedet. 
En slik løsning vil mange mene er mer 
politisk akseptabel enn om mer penger 
skulle overføres direkte til Hellas i 
form av krisepakker, ettersom  det 
er en sterk følelse i resten av Europa 
om at Hellas selv er ansvarlig for sine 
gjeldsproblemer. 

Den avmålte tiden strakk på langt nær 
ikke til, og til slutt måtte både spørsmål 
og svartid rasjoneres for å få rundet av 
debatten i tide. For å avslutte fikk alle 
deltakerne tre spørsmål på rappen og 
svarte kjapt på deler av disse. Dørum 
fikk siste ordet og nevnte at å forklare 
shorting var den verste delen av jobben 
hans. Han får eventuelt trøste seg selv 
med at ingen fikk sjansen til å spørre 
ham hvorfor han kom til kort i sin 
kunnskap om aksjemarkedet.

1 Artikkelen er til dels basert på rapporten “Access to Energy for the Poor: The Clean Energy Option” 
(2011), forfatta av Bast og Krishnaswamy. Eg tok del i rapportarbeidet gjennom delstudie ved American 
University i Washington, DC i vår. Rapporten er skrive som eit innspel på revideringsprosessen av 
Verdsbankens energistrategi, men eg har vald å gi denne artikkelen eit noko meir generelt fokus.
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ulike prisar konsumenten ville bli stilt 
overfor med ulike føresetnadar knytt 
til energikjelder og infrastruktur, samt 
at eg også gjer eit forsøk på å drøfte 
betalingsvilligheita for energitenester 
hos aktuelle kjøpsgrupper. Dette for 
å skape eit realistisk bilete av kva 
marknaden for slike tenester er.

Eksempla i teksten er henta frå India 
fordi fleire studie er gjennomført der 
relativt til ein del andre land. Likevel har 
moment som data frå India framhevar, 
vist seg gyldige andre stadar i Asia, 
Afrika sør for Sahara og Latin-Amerika. 
Det er likevel viktig først å skape ei felles 
forståing av temaet.

Fornybar energi
Som med energitilgang, kan det å 
nytte fornybar energi føre med seg 
fleire positive følge for utviklingsland. 
Bruken av fornybar energi i staden 
for konvensjonelle energikjelder 
k a n  r e d u s e r e  v e r k n a d a n e  a v 
klimaendringar. Vidare utarmar ikkje-
fornybar energiåtgjerd naturressursar 
og øydelegg i mindre grad lokalmiljøet, 
dersom dei vert gjennomført i mindre 
skala. Det knyter til seg færre negative 
verknader for folkehelsa ved bruk av 
fornybar energi. Meinshausen med 
fleire viser i journalen Nature (2009) 
at ein må la 75 prosent av verdas 
kjende førekomstar av kol, olje og gass 

verte liggande om ein skal ha ein 50 
prosent sjanse for å unngå irreversible 
klimaendringar.

Dersom ein vel framleis å basere 
seg på klimaintensive løysingar på 
energiutfordringane, vil verknadane 
klimaendringane fører med seg vere 
alvorlege, særleg for fleire utviklingsland. 
Verdsbanken understrekar korleis 
konsekvensane av klimaendringane vil 
falle uforholdsmessig på utviklingsland, 
og peikar på at desse landa vil bere 
så mykje som 75 til 80 prosent av 
kostnadane potensielle skader vil 
medføre. Ifølgje ein artikkel trykka 
i Science (2008), kan India innan 
2030 åleine kome til å miste om lag 
18 prosent av den regnvassbaserte 
k o r n p r o d u k s j o n e n  g r u n n a 
klimaendringar. Ved sida av viktigheita 
av å gjere økonomisk aktivitet i 
industrilanda reinare, vil samansetjinga 
i energibanen til utviklingslanda, ifølgje 
FNs klimapanel, også verte sentral 
når det kjem til å stabilisere nivået av 
drivhusgassar i atmosfæren.

I desse tider kan det også vere klokt å sjå 
nærare på samanhengen mellom deling 
av gjeld og produksjon, på den eine sida, 
og eksport av fossil energi på den andre. 
Studie av Oil Change International viser 
mellom anna at høgare oljeeksport 
aukar eit utviklingsland si muligheit til å 

betene gjelda si, men samstundes veks 
den totale gjelda. Auke i oljeproduksjon 
fører også med stort sannsyn for større 
utanlandsgjeld.

Desentraliserte energitenester
På verdsbasis aukar investeringane 
i fornybar energi, og den relative 
kostnaden til desse energikjeldene 
m i n k a r.  F o r n y b a r  e n e r g i  o g 
energieffektive teknologiar støttar i 
større grad enn fossile energikjelder 
økonomisk utvikling, gjennom at 
potensialet for nye arbeidsplassar, til 
ulike utdanningsnivå, er større. Dette 
er vist gjennom fleire internasjonale 
studie, til dømes rapportar frå Den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen 
(ILO).

Det skal likevel understrekast at 
konvensjonell kraft i mange tilfelle 
har  høgare  verk nadsg rad  enn 
fornybar energi. Når det gjeld å sikre 
energitilgang, er det også andre faktorar 
som avgjer om det er effektivt eller ikkje 
å basere seg på konvensjonell kraft.

Ved ein overgang til fornybar energi 
er utviklingsland mindre utsett for 
varierande prisar på importert energi. 
Fornybar energi reduserer også presset 
på fossile brensel. Risikoen for væpna 
konflikt over knappe ressursar er difor 
lågare.

Energikostnadar: Medan prisen på kull auke med 
avstanden, er prisen relativt flat for fornybar energi.

Elektrifisering: Graf over graden elektrifiseringa av urbane 
og rurale område i India.
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D e s e n t r a l i s e r t e ,  f o r n y b a r e 
energiteknologiar er i mange tilfelle 
best eigna for landlege område med stor 
avstand til elektrisitetsnettet. Med over 
85 prosent av dei som ikkje har tilgang på 
energitenester buande i slike område, bør 
ein vurdere å sjå nærare på potensialet 
som ligg i ukonvensjonelle energikjelder 
når målet er å gjere energitenester 
universel le.  Organisasjonen for 
økonomisk samarbeid og utvikling 
(OECD), IEA og Verdsbanken har også 
kome til liknande konklusjonar i sine 
rapportar. Nokre energiteknologiar 
som er særskild relevante er småskala 
vasskraft, sol- og vindkraft, biomasse og 
energieffektivisering.

Samanlikning av prisbaner i India
Kostnaden ved  des entra l i s er t , 
fornybar energi reduserast i forhold 
t i l  konvensjonelle,  nett-baserte 
energitenester. Dess lenger avstanden 
er frå høgspentnette til dit elektrisiteten 
skal nyttast. Sjølv med ein avstand på 
fem kilometer frå nettet til ein landsby, 
vil genereringskostnaden ved småskala 
vasskraft vere meir eller mindre 
tilsvarande kostnadane per kilowattime 
for elektrisitet frå kolfyrte kraftverk som 
leverar over kraftnettet. Med ein avstand 
på tolv kilometer mellom nettet og 
landsbyen vil kostnaden ved å generere 
energi frå mindre vasskrafts- eller 
solpanelinnstalasjonar vere omlag dei 
same som ved kol.

Frittståande solar photovoltaic-
system vil stille konsumentane overfor 
same kostnadar som ved kol dersom 
avstanden mellom landsbyen og 
høgspentnettet er på 18 kilometer. 
Medan solar photovoltaic-system per 
dags dato er relativt dyre og avhenger 
av offentleg støtte for å takast i bruk, 
er det viktig å ha med seg at kolkraft 
framleis er sterkt subsidiert. Difor er 
dei samfunnsøkonomiske kostnadane 
ved forsyning av kol høgare enn det 
som er vist i grafen. Heller enn å ta 
omsyn til eksterne verknadar, ser eg på 
prisane kjøpegruppene vil stå overfor, 
gitt dagens reguleringar av den indiske 
energimarknaden.

Konkurransedyktigheita til fornybar 
energi vert ytterlegare heva gjennom 
å samanlikne kostnadsnivået med 
kostnadane ved å bruke parafin til 
belysning. Lyset frå parafin er av dårleg 
kvalitet og bidreg i tillegg til forureining. 

Likevel er parafinbasert belysning nytta 
grunna manglande alternativ i område 
som ikkje er elektrifisert. Verdas fattige 
betalar nesten US$ 40 milliardar i året 
for parafin og anna brennstoff-basert 
lys. Ved å samanlikne mengda lys skapt 
for pengar brukt på parafin med dei 
summane som nyttast på konvensjonell 
elektrisk belysning, brukar ein person 
som er avhengig av parafin som form for 
belysning 10 000 gangar meir enn det ein 
person i eit industrialisert land nyttar på 
generering av same mengde lys.

Konvensjonell kraft og elektrifisering
I India har over 45 prosent av befolkninga 
i dag ingen tilgang til elektrisitet, og nær 
100 000 landsbyar er framleis ikkje 
elektrifiserte. Dei fleste av dei som 
har tilgang til energiteneste bur i byar. 
Auken i forsyninga på 33 000 megawatt 
ved hjelp frå kolfyrte kraftverk og 
store vasskraftverk i perioden mellom 
2002 og 2009 har berre elektrifisert 
18 000 landsbyar, altså ikkje auka 
elektrifiseringsgraden med meir enn 
fem prosent. 

Dersom ein samanliknar kart som viser 
plasseringar av kolkraftverk og omfanget 
av hushaldas tilgang på elektrisitet, 
har område med høg konsentrasjon 
av kraftverk svært lågt nivå av 
elektrifisering. Inntektsulikskapen 
mellom folk som bur i byar og på 
landsbygda aukar også betydeleg. Såleis 
har også kjøpekrafta i urbane samfunn 
auka både relativt sett og absolutt. Dette 
verkar sjølvsagt inn på etterspørselen 
etter elektrisitet.

Figuren viser at prioriteringa til 
myndigheitene i India har vore å sikre 
elektrifisering av urbane senter, fulgt 

av hushald på landsbygda, og til sist 
landsbyar. Sjølv om det er ei raskare auke 
i elektrifiseringsgraden på landsbygda, 
viser tal at ein framleis prioriterer 
elektrifisering av by-område.

Ifølgje Vasudha-stiftinga har mange 
av landsbyane som no er knytt til det 
konvensjonelle straumnettet berre 
tilgang på straum mellom to og seks timar. 
Mesteparten av elektrisitetsforsyninga 
skjer også i løpet av natta.

Betalingsbøyelegheit
Fattige på landsbygda betalar ofte 
meir for mindre energi enn det som 
er tilfelle i byane. I fleirtalet av indiske 
landsbyar varierer gjennomsnittleg 
tilbod på mellom 6 og 10 timar om 
dagen, i optimistiske analyser. Dette 
svarar eit totalforbruk likt, eller mindre 
enn, ein kilowattime per hushald per 
dag. Forutsett at desse optimistiske 
forholda gjeld gjennom heile året, 
ligg straumforbruk hos eit hushald 
på landsbygda ein stad mellom 10 
og 50 kilowattimar i månaden, med 
eit gjennomsnitt på 30 kilowattimar. 
Desse utrekningane, samt reknestykka 
under, er baserte på tal frå den føderale 
kommisjonen for regulering av den 
indiske energimarknaden.

I mange indiske landsbyar har ein 
ikkje høve til å lese av straummålarar. 
Ein betalar difor ein flat rate kvar 
månad. Denne vert belasta alle som er 
tilknytt nettet. Den gjennomsnittlege 
månadlege raten ligg på mellom 60 
og 100 rupi (Rs.) per husstand. Difor, 
med forutsetjing om gjennomsnittleg 
konsum på 30 kilowattimar per månad 
og om ein antar tariff på Rs. 60, kjem 
prisen per kilowattime straumforbruk 

Betalingsvilje: Kor mykje ein person er villig til å betale for elektrisitet, gitt 
budsjettbeskrankingar.
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på Rs. 2. Dersom ein lettar på nokre 
føresetnadar og tek omsyn til at ein 
enkelte dagar av året ikkje får levert 
tenester, vil venta pris per kilowattime 
ligge mellom Rs. 1,50 og Rs. 3.

I motsetjing til forholda skissert 
over, står innbyggarar i byar i India 
overfor elektrisitetsprisar tufta på 
forbruksmønster. For dei første 50 
kilowattimane dei nyttar kvar månad 
vil tariffen variere mellom Rs. 0,75 
og Rs. 2, etter geografisk plassering. I 
gjennomsnitt ligg prisen på Rs. 1,25 
for dei som bur i byen med forbruk likt 
eller mindre enn 50 kilowattimar. Gitt at 
dei fleste bysentra har straumforsyning 
frå 12 til 24 timar i døgnet, og sjølv 
under forutsetjing at forbruket er 50 
kilowattimar med tilhøyrande pris lik 
Rs. 1,25, betalar konsumenten Rs. 65 
per månad. Slik sett vil dei som bur 
på landsbygda ende opp med å betale 
meir enn dei som bur i byane når ein 
tek omsyn til leveringskapasiteten til 
tenesta.

Politikarar i India har ein tendens 
t i l  å  s k u l d e  p å  m a n g l a n d e 
betalingsbøyelegheit når dei legitimerer 
den låge elektrisitetsgraden i distrikta. 
For å avkrefte denne påstanden har 

Synovate, på oppdrag for fleire ikkje-
statlege organisasjonar, blitt beden om 
å gjennomføre feltstudie på landsbygda 
i åtte indiske delstatar for å kartlegge 
folks evne og vilje til å betale for 
energitenester.

Sjølv om studiet av nærare 2 000 
hushald ikkje fullt ut er ferdig, viser den 
førebelse analysa det følgjande:
• Folk er meir enn villige til å betale for 
energi dersom dei er sikra høg kvalitet 
og påliteleg energiforsyning.
• Folk vil at energiforsyninga skal 
imøtekome grunnleggande behov, men 
også produktiv verksemd. Dette spesielt 
innanfor handverk og landbruk.
• Det er ønska å nytte energi på ein slik 
måte at ein reduserer tidsforbruk ved 
tresking av kveite og ris, slik at ein kan 
få levert raskare til marknaden. Dette er 
forventa å bidra til raskare inntektsflyt.

Figuren under viser betalingsvilje for 
elektrisitet, gitt budsjettbeskrankningar. 
Den høgste prioriteringa er drikkevatn 
og vatning i jordbruket.

Hos dei 800 hushalda der undersøkinga 
til no er gjennomført, har ikkje eit 
einaste hushald nekta å betale for 
energitenester. Alle har vist seg villige 

til å betale så lenge dei får straumen 
levert til tilfredsstillande kvalitet og i 
etterspurd mengde.

Avsluttande kommentarar
Til slutt vil eg gjenta at trass i stor auke 
i tilbodet av elektrisitet produsert ved 
bruk av konvensjonelle energikjelder i 
India, har ikkje elektrisitetsgraden stige 
i vesentleg grad. Område i India med 
stor energiproduksjon frå kolkraft har 
låg elektrifiseringsgrad. Kundegrupper 
tilknytt kraftnettet får berre tenestene 
levert periodisk. Undersøkingar 
gjennomført hos dei  fatt ige på 
landsbygda viser høg betalingsvilje for 
pålitelege energitenester.

Mo m e n t  s o m  d a t a  f r å  I n d i a 
framhevar, har vist seg gyldige andre 
stadar i Asia, Afrika sør for Sahara 
og Latin-Amerika. Såleis burde ein 
gje desentraliserte energiløysingar 
eit større fokus i debattane kring 
verdas energiutfordring. Analysar 
gjennomførte for Brasil viser til dømes 
at når elektrifisering av fjerntliggande 
område aukar, er ikkje nødvendigvis 
levering av konvensjonell energi det 
mest kostnadseffektive alternativet. 
Funnet fell saman med døma henta 
frå India.
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Når en har villet forklare årsaker 
til sosial konflikt, har ofte fokuset 
vært rettet mot inntektsforskjeller og 
eierskap av landområder. Marxismen 
bygget på akkurat dette, hvor skjev 
fordeling av produksjonsmidlene fører 
til konflikt og et ønske om et klasseløst 
samfunn.  Et videre tilbakeblikk over 
historien viser derimot et helt klart 
preg av ideologiske, religiøse eller 
andre kulturelle faktorer som grunnlag 
for strid. Ta for eksempel korstogene i 
middelalderen eller den ideologiske 
kampen mellom sosialismen og 
liberalismen. Det skal herved ikke 
utelukkes at andre bakenforliggende 
motiver kan ha vært av økonomisk 
interesse.

Mottakeren av Universitetet i Oslo sin 
ærespris i økonomi, Debraj Ray, holdt 
fredag 2. september et foredrag med 
tittelen Distribution and Conflict – The 
Role of Ethnicity. Ray er en av verdens 
ledende utviklingsøkonomer og er 
professor ved New York University. 
Han har blant annet skrevet den 
kritikerroste læreboken Development 
Economics, som brukes i emnene 
ECON1910 og ECON4915 her på 
instituttet. Sammen med økonomene 
Joan Esteban og Laura Mayoral har 
Ray jobbet iherdig med forskning på 
hvordan etnisk polarisering påvirker 
risiko for konflikt innad i et land. Nylig 
har de utviklet en teoretisk modell 
for konflikt, hvor de inkluderer tre 

mål på fordeling for å karakterisere 
et samfunn; etnisk fragmentering, 
etnisk polarisering og Greenberg-Gini-
indeksen.

Høy grad av etnisk fragmentering 
i et samfunn impliserer mange 
grupper, mens etnisk polarisering 
kort sagt innebefatter den største 
etniske distansen mellom gruppene. 
Konsentrasjon rundt to poler vil typisk 
være en spire for konflikt. Videre måler 
Greenberg-Gini-indeksen forventet 
avstand i forskjellige variabler mellom 
to personer som trekkes tilfeldig. 
Indeksen kombinerer Gini-indeksen, 
der den eneste variabelen er inntekt, 
og Greenberg-indeksen, der den 

Når gruppeforskjeller skaper konflikt

Intuitivt virker det rimelig at etnisitet, fordeling og gruppetilhørighet vil være avgjørende for individers 
tilbøyelighet til å gå i konflikt. Ray og hans medforskere har undersøkt om dette faktisk er tilfellet.

Tekst: Maria Dahl Nielsen
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eneste variabelen er språk. Ray og hans 
medforskere utelukker altså ethvert 
mål som alene baseres på økonomiske 
forskjeller.  Selve modellen kommer vi 
tilbake til. I første omgang vil jeg trekke 
frem noe av empirien Ray innledet sitt 
foredrag med, samt gjengi noen mulige 
forklaringer for hvorfor etnisitet kan 
spille en avgjørende rolle i konflikter.

Konflikt og etnisitet – Hånd i hånd?
Motivasjonen for å gjennomføre en 
studie om årsaker til konflikt ligger 
nødvendigvis i det faktum at krig og 
konflikt preger – og alltid har preget 
– store deler av verden.  I sitt foredrag 
henviser Ray til tidsintervallet fra andre 
verdenskrig til millenniumskiftet og 
forteller at antall dødsfall som resultat 
av strid mellom land nådde 3,33 
millioner. Samtidig ble det utkjempet 
127 borgerkriger i 73 stater, det vil si 
mer enn hvert tredje land, med mer 
enn 16 millioner dødsfall som direkte 
utfall. For verdensøkonomien utgjør 
kostnadene fra krig omtrent åtte 
prosent av verdens BNP. Derimot kan 
de sosiale lidelsene knyttet til tap av 
menneskeliv åpenbart ikke tallfestes; 
ei heller de inhumane leveforholdene 
millioner av mennesker lever under.

Den tradisjonelle tanken om at 
økonomisk ulikhet trigger sosial 
konflikt har hittil ikke blitt understøttet 
av solid empirisk belegg. Flere 
økonomer har derfor rettet fokuset 
mot andre samfunnsrelaterte skiller. 
Ray legger vekt på tre årsaker til 
hvorfor nettopp etnisk fragmentering 
og polarisering er av relevans. For det 
første krever organisert konflikt to 

innsatsfaktorer; folk og finansiering. 
Lønnsforskjeller innad i en gruppe gir 
derfor grobunn for å organisere konflikt 
ved at eliten finansierer og massene av 
fattige og arbeidsløse protesterer. For 
det andre påpeker Ray at etnisitet i all 
hovedsak er synlig og uforanderlig. Til 
forskjell er for eksempel økonomisk 
klasse til en viss grad mulig å skjule og 
forandre.

Sist, men ikke minst, vil ikke-
økonomiske variabler skape skilnader 
mellom økonomisk likestilte individer. 
Mennesker har ifølge Ray lettere for 
å tromme seg sammen via religiøse, 
ideologiske eller andre kulturelle 
fellesnevnere, fremfor økonomisk 
klasse. For de fleste faller det mer 
naturlig å forsvare sin bror, enn å 
forsvare sin likestilte på skattelistene. 
Ofte konkurrerer arbeidere, 
entreprenører eller handelsmenn 
innenfor en gitt sektor om dominans. 
Den politiske eller økonomiske 
gevinsten ved strid er da umiddelbar; 
den tapende part kan ekskluderes fra 
sektoren konflikten dreide seg rundt.

Et spill om ressursene
Det kan både utspille seg en kamp 
og et samarbeid om naturressursene. 
Som nevnt innledningsvis er etnisk 
fragmentering et mål på etnisk 
heterogenitet i et samfunn. Indeksen 
reflekterer sannsynligheten for at to 
helt tilfeldige personer i et samfunn 
tilhører forskjellig gruppe. Alene har 
derimot dette målet vist seg å være lite 
empirisk holdbart, idet man leter etter 
direkte korrelasjon med sosial konflikt. 
Mangelen på teoretisk grunnlag ved 

bruk av etnisk fragmentering ledet 
til at Esteban, Mayoral og Ray utvidet 
fragmenteringsmålet. I tillegg fikk 
mangelen dem til å utforske hvorvidt 
andre variabler kan gi et mer komplett 
bilde av sannsynligheten for konflikt. 
I og med at modellen i sin helhet er 
nokså teknisk, har jeg for fordøyelsens 
skyld forsøkt å forenkle den litt. Jeg vil 
følgelig begrense meg til å forklare med 
ord de mekanismene som spiller inn.

Modellen baserer seg på at tilhørighet 
innad i en gruppe, så vel som etnisk 
distanse mellom grupper, må ligge til 
grunn når en skal veie en potensiell 
gevinst ved konflikt. I forbindelse med 
gruppetilhørighet er mest interessant å 
se på de to ytterpunktene: På den ene 
siden har vi liten gruppetilhørighet, 
hvilket innebærer individuell 
nyttemaksimering uten hensyn til utfall 
hos gruppen som helhet. På den annen 
side innbefatter høy gruppetilhørighet 
et ønske om å maksimere gruppens 
nytte eller gevinst.

Videre trekker Ray et skille mellom 
privat og kollektiv gevinst i et 
spillteoretisk rammeverk: Nytten 
gruppe i vil få, dersom gruppe j 
har vunnet, vil være avgjørende for 
individene i gruppe i sin avveining 
mellom konflikt og ikke-konflikt.  
Kollektive gevinster vil typisk være 
av politisk, religiøst eller økonomisk 
karakter, mens private gevinster kan 
bestå av tilgang på landområder og 
naturressurser. Når det gjelder de 
private godene er det irrelevant hvem 
som faktisk får dem, med mindre det 
er en selv, mens for kollektive goder er 
poenget at vinnerens bruk også komme 
den tapende part til gode.

Dersom vinneren j bestemmer seg 
for å bygge infrastruktur, politiske 
institusjoner og skoler, vil dette være 
noe alle parter er tjent med. Derimot 
blir tapet stort hvis j velger å utvide 
sin kulturell, politiske eller religiøse 
dominans på bekostning av de andre 
gruppene. Generelt vil altså andre 
grupper kunne tjene positivt til tross 
for tap, avhengig av den etniske 
distansen fra vinneren. Avveiningen 
mellom konflikt og ikke-konflikt for 
enkeltpersonen må derfor baseres på 
størrelsen på netto forventet gevinst.  
Mer konkret vil hvert enkelte individs 
handling avhenge av ens egen og andres 
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verdsetting av alle individers forventede 
private og kollektive gevinster, 
etnisk distanse, gruppetilhørighet og 
alternativkostnaden til å delta i konflikt. 
Verdsettingen av andre gevinster kan 
grunne i altruisme eller avstraffelse av 
gratispassasjeratferd.

For å måle den etniske polariseringen, 
det vil si den etniske distansen mellom 
gruppene, ser Esteban og Ray på 
lingvistiske forskjeller. Vi kan ikke 
direkte fastslå avstander i kulturer i et 
land, men vi kan observere dialektiske 
forskjeller, som rimeligvis er korrelert 
med kulturavstandene. Distansen 
mellom to kulturer kan derfor anslås 
ved hjelp av avstanden i et språktre. 
Disse estimatene kan igjen anvendes 
til å få frem forskjeller i preferanser for 
kollektive og private goder på tvers av 
etniske grupper.

Store forskjeller i preferanser vil være et 
uttrykk for etnisk polarisering, i hvert 
fall hvis spriket er stort i forhold til 
variasjonene innad i hver gruppe. På 
denne måten får de høyst sannsynlig 
et eksogent mål på konflikt, samtidig 
som lingvistiske forskjeller kan 
forventes å påvirke åpne spenninger 
mellom grupper. Argumentet baseres 
på antagelsen om at en fra Oslo vil ha 
lettere for å føle felleskap med en annen 
Osloborger, fremfor en fra Tromsø. 
Størrelsen på gruppene er også av 
betydning; små grupper kan ha lettere 
for å samarbeide på tvers av religiøse 
eller kulturelle skiller.

Empirisk styrke – Så absolutt!
Basert på sitt sosioøkonomiske 
rammeverk har Esteban, Mayoral 
og Ray foretatt en komparativ studie 
over land, der de så på data for 138 
land fra 1960 til 2008. Intensiteten av 
konflikt i de gjeldende landene ble 
målt ut fra antall dødsfall involvert, 
basert på et samlet datasett fra Uppsala 
Conflict Data Program (UCDP) 
og Peace Research Institute Oslo 
(PRIO). De tre forskerne konstruerte 
en samleindikator for i hvilken grad 
gevinsten gagner fellesskapet, som 
kan dekomponeres i to hovedpilarer. 
Den første uttrykker forhold rundt 
naturressurser og grad av autokrati, 
som antas å komme privatpersoner til 
gode. Den andre innbefatter politiske 
institusjoner og sivile rettigheter, til 
fordel for alle aktørene i samfunnet.

Videre fremkommer gruppetilhørighet 
i en indikator estimert ut fra 
omfattende spørreundersøkelser utført 
av World Values Survey. Indikatorene 
for etnisitet, grad av gruppetilhørighet 
og fordelingen av gevinster ble så testet 
for signifikans mot observasjonene av 
konflikt i datamaterialet. I regresjonen 
veies polarisering og fragmentering 
opp mot nettopp de varierende 
forholdene av gruppesamhørighet, 
og hvorvidt potensiell gevinst er av 
kollektiv eller privat natur. Resultatene 
viser at konflikt ganske nøyaktig kan 
predikeres ut fra en lineær sammenheng  
av polarisering, fragmentering og 
Greenberg-Gini-indeksen. Polarisering 

og fragmentering får positive fortegn, 
mens Greenberg-Gini-indeksen har 
negativt fortegn når samholdet i 
gruppen er sterk. Det negative fortegnet 
til den sistnevnte indeksen indikerer 
at mer ulikhet ikke er et tegn på mer 
konflikt, altså det motsatte av det som 
ofte antas.

Esteban, Mayoral og Ray har i tillegg 
testet for robustheten av alternative 
mål på konflikt og distanser, samt 
variasjoner i region -og tidsaspekter. 
Polarisering var gjennomgående 
signifikant ved alle mål, mens 
fragmentering og Greenberg-Gini-
indeksen ofte var mindre signifikante; 
i noen tilfeller insignifikante. En 
annen interessant observasjon gjelder 
naturressurser. Uten de distribusjonelle 
variablene er ikke naturressurser 
signifikante i regresjonen på konflikt. 
Tar man derimot høyde for avveiningen 
mellom potensielle kollektive og private 
gevinster, blir naturressursene tillagt et 
høyt signifikansnivå. En privat gevinst 
ved konflikt vil direkte kunne påvirke 
beslutningen om å delta i konflikten; ta 
for eksempel kontroll og eierskap over 
en diamantgruve.

De tre forskerne mener dermed å 
ha funnet støtte for sin teori i de 
empiriske observasjonene. Kollektive 
gevinster styrker effekten ved 
polariseringen, som videre virker 
positivt på konflikt. Private gevinster 
styrker effekten ved fragmentering, 
og igjen sannsynligheten for konflikt. 

Polarisering, fragmentering og konflikt: I spredningsdiagrammet under ser vi hvordan den marginale effekten av 
henholdsvis polarisering og fragmentering ganske nøyaktig påvirker konflikt med en lineær sammenheng.
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Omfanget av gruppetilhørighet 
virker inn i hver sin retning på 
polarisering og fragmentering. Et tett 
samhold vil medføre et ønske om å 
maksimere gruppens gevinst, noe som 
viser seg å gi polariseringseffekten 
sterkere signifikans. Konflikter 
drevet av private motiver gjenspeiler 
derimot et mindre nært samhold, 
som gjør fragmenteringsmomentet 
mer signifikant. Ved fravær 
av all samhørighet vil et 
gratispassasjerproblem oppstå ved at 
grunnlag for mobilisering faller bort, 
og konflikt vil ikke eksistere dersom 
befolkningen i tillegg er tilstrekkelig 
stor. I et slikt tilfelle vil Greenberg-Gini 
ha positivt fortegn; mer ulikhet trigger 
til konflikt. 

Prediksjonsevne
Selv om økonomisk ulikhet ikke er 
inkludert i modellen her, understreker 
Ray at etnisk identitet fort kan bli 
et brennpunkt når de eksisterende 

forholdene er preget av økonomisk 
ulikhet. Enten det er innad i en 
gruppe eller mellom grupper. Jo mer 
polarisert et samfunn er, desto lettere 
blir det å mobilisere sine like til kamp 
for å forsøke å eliminere motpartens 
makt – i religionens, ideologiens eller 
rettferdighetens navn. 

Ray og hans medforskere skal ha 
honnør for at de med empirisk belegg 
lykkes i å understøtte påstanden 
om at ulikhet over etniske skiller og 
fordeling av gevinst kan avle konflikt. 
For min del fremstår den negative 
korrelasjon mellom ulikhet og konflikt 
ved sterk gruppetilhørighet som det 
mest overraskende resultatet i denne 
forskningen.  Videre studier kunne ha 
sett på om det eksisterer synergieffekter 
mellom etniske ulikhet og økonomisk 
ulikhet i form av inntekt og velstand. 
For øvrig vil måling av ikke-direkte 
observerbare variabler, som i modellen, 
generelt være utfordrende, men det 

virker som om forskerne har løst dette 
på en god måte.

En interessant anvendelse kunne være 
å undersøke spenningene mellom 
etniske grupper i ulike deler av USA, 
knyttet opp mot de store politiske 
polene. Her virker det vanskelig å 
komme utenom de økonomiske 
faktorene, i lys av hvordan finanskrisen 
har rammet ujevnt og dermed 
bidratt til enda større økonomiske 
forskjeller. Et annet mulig casestudie 
er det tidligere Jugoslavia, hvor vi har 
flere enn to poler gjennom mange 
motstående grupper. Riktignok kan 
caset bidra til økt forståelse av den 
konkrete konflikten, men vel så viktig 
er det at man kan ta lærdom i forhold 
til tilsvarende etniske konflikter i 
dag. Generelt finner jeg modellens 
forklaringskraft på tidligere konflikter 
opplysende. Likevel fremstår dens 
evne til potensielt å predikere konflikt 
som spesielt verdifull .

Passer dette for deg?

Vi venter i spenning.

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

Send en mail til tidsskrift.observator@gmail.com.

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

Du er glad i å skrive, sosial, initiativrik, samfunnsengasjert, men 
liker også å ta bilder eller drive med layout.
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A surprising number of students never learn how to study 
efficiently. They waste a semester finding out what they are 
supposed to know, finally choose a poor pensum on the 
dubious advice of some older student, and then feel that if 
they only cut themselves off from human society and mortify 
the flesh by glaring at a book in a stuffy reading room ten 
hours a day and fill a score of notebooks with poorly digested 
notes they are preparing for the examination. Such students 
usually do the worst at the examination and not infrequently 
come out physical and nervous wrecks unfit for any human 
occupation – let alone teaching. This little guide may help 
you avoid some of the common mistakes which so often 
make the study a tragic waste of time instead of an exciting 
intellectual adventure. But in the last analysis everything 
depends upon the mental attitude with which you approach 
the subject, upon your ability to do some creative thinking as 
well as memorize what someone else has said. Mere diligence 
is not enough. “Meek young men” says Emerson, “grow up in 
libraries believing it is their duty to accept the views which 
Cicero, which Locke, which Bacon have given; forgetting that 
Cicero, Locke , and Bacon were only young men in libraries 
when they wrote these books”.

The physical conditions of study
The ancients held up as an ideal a sound mind in a sound 
body, today we realize that mental health is often dependent 
upon physical health. You cannot do your best if you suffer 
from fatigue or strain. Living conditions are far from ideal in 
Oslo, but you can do much to keep in trim if you want to, and 
a few hours in Nordmarka in the middle of the week as well 
as on Sunday will increase your efficiency a hundred percent. 
After all, it is not how many hours you spend over your books 
that counts but how much you learn in each hour you study. 

These simple rules will help reduce the physical strain of 
study to a minimum:
1) Never read more than six hours a day, especially during 
those last critical weeks before the examination. Eye strain 
and fatigue set in after that and you will discover – if you are 
honest with yourself – that nothing you read sticks in your 
memory. If you wish to put in an eight hour-day, spend the 
other two hours attending lectures or discussion groups.

2) Rest your eyes by looking up from the book every ten 
minutes for thirty seconds or so. Clear you brain by getting 
up and stretching your legs at least once an hour. Break the 
day by at least one trip out in to the fresh air for an hour or 
so, and if possible read one book before you go out and one 
after you come back to vary the monotony.
3) Apply the principles of repetition and spaced learning. 
Instead of memorizing each page as you go and then putting 
the book aside forever, read the entire book or chapter 
through rapidly, noting the main points. Then lay it aside 
for a while and pick up another, and then go back to the 
first book again, repeating the process half a dozen times 
if necessary.
4) Make yourself as physically comfortable as possible, with 
a good light and the easiest chair you can find. Then if the 
book bores you, it is probably the fault of the book. If you 
can find a quiet place to study at home, don’t haunt the 
reading room; someone else needs the spade in the reading 
room desperately, and experiments have shown that we 
actually concentrate better with our collars unbuttoned and 
our shoes off.
5) Learn team work. You get twice as much out of a book 
if you discuss it with a group of friends, checking what you 
think the main point is against what they have gotten out of 
it. You may find, to you surprise, that you have been missing 
the obvious.
6) Be an active student – if only for materialistic reasons. 
The people you meet at the Socialøkonomisk forening and 
in Fredriksgt. 3, the ones you work with in Fagutvalg or who 
read your articles in Stimulator and Universitas are the ones 
who will some day be Byråsjef a.s.o., and they will not be 
impressed if they learn that you were at the University at the 
same time they were but were so buried in your books that 
they never knew you existed.
7)Finally, remember that the most important things in your 
university career are not in you books at all. Keep alive to 
the stimulus of your friends and instructors, know what is 
happening in the world of art, music and the theater, and take 
an active interest in politics and social problems. And don’t 
forget the opposite sex entirely. Or when you have finished 
your studies you may discover that you have forgotten how 
to live.

Dr. Frank G. Nelson husker vi som leder for engelskkurset på Konnerudkollen. Han har skrevet en 
artikkel om ovenfor nevnte emne, vi tillater oss å ta med noen klipp fra denne. Disse serveres her i en 
noe «bearbeidet» form.

Text: Frank G. Nelson

How to study efficiently

Hentet fra Stimulator nr. 1 1947
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Returadresse
Observator

PB 1095 Blindern
0317 OsloB

Vi ba seks personer ved SV om å ta en titt i glasskulen sin og besvare følgende spørsmål:

Hva er Euroens fremtid?

Seks på SV


