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«November er så trist og grå, men nyttig likevel, 
for nå må barna tenke på å lage moro selv»

Prøysen var ingen akademiker, men strofen 
kan brukes til å beskrive mørke høstuker på 
Blindern. Mange vil kanskje kjenne seg igjen i 
at motivasjonen er tung når vinteren nærmer 
seg, og at det krever mer innsats og deling av 
inspirasjon for å holde studiehjulene i gang. Da 
er det gull verdt med studentforeninger som 
holder faglysene tent.

Først vil jeg hedre Fagutvalgets engasjerte 
studenter for å ha gjennomført høstens 
store happening; utdeling av pris for beste 
masteroppgaver levert våren 2012. Det jobbes 
med hvordan man skal trigge mer stå-på-vilje 
innenfor faget, og i oktober ble ideen om å 
belønne hardtarbeidende studenter med PR, 
pomp og prakt satt ut i live. Vi vil gratulere 
vinnerne Thea Marcelia Sletten, Rajeevan 
Paramasivam og Anders Norbom Walløe med 
prisene i henholdsvis mikro, makro og åpen 
klasse. I neste utgave av Observator kan du lese 
mer om deres arbeider og juryens begrunnelse. 

Å inspirere studenter til å fordype seg i 
samfunnsøkonomi er også vårt mål, og i dette 
bladet presenterer vi et knippe artikler med 
nokså forskjellig innhold. Dog kommer vår 
studietids røde tråd, finanskrise og eurokrise, til 
syne mange steder.

USA sliter med en svært høy arbeidsledighet 
blant unge. Det snakkes om at en hel generasjon 
går tapt fordi mange nyutdannede som ikke 
umiddelbart får jobb etter endte studier, blir 

Kjære leser, 

gående ledige lenge. Dette fører til ytterligere 
vanskeligheter med å komme seg inn på 
arbeidsmarkedet. På side 12 kan du lese et brev 
fra en ung amerikaner som har mye å bidra med 
til samfunnet, men som holdes utenfor.

Norsk økonomi er i god form, men vi venter 
utfordringer de neste årene. Hva skjer med 
festplanlegginga - vil et potensielt vinter-OL i 
Oslo om ti år kunne bli en økonomisk suksess 
når prognosene varsler nedgangstider?

Mørketid og økonomisk pessimisme til tross, vi 
tenner lys ved å servere noen ord om hvordan 
utbredelse av skolegang og investeringer på 
grasrotnivå kan bidra til vekst i fattige land. 
Du kan også lese om hvordan man i flere land i 
verden bekjemper korrupsjon gjennom deling 
av bestikkelseshistorier over nett. Sist, men 
ikke minst, varmer vi opp til neste nummers 
miljøtema med en tekst om finansmarkedenes 
rolle i utviklingen av miljøtiltak.

Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt til 
dette nummeret. Bladet har gjennomgått et 
layoutmessig løft som vi håper faller i smak hos 
nye og gamle lesere.

Lykke til på eksamen, og god lesning!

- Ragnhild Mæland

innsyn
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Catalonia ber om pengene tilbake
Tekst: Jens Magnus Furuholmen

Den økonomiske krisen i Europa 
fyrer opp separatistene i Cata-

lonia. Uavhengighetsbevegelsen har 
lenge eksistert i regionen, men nå har 
eurokrisen også tent en flamme blant de 
mer moderate katalanerne. Nye under-
søkelser viser at omkring halvparten av 
den katalanske befolkningen ønsker en 
egen stat. I følge lokalt politi tok rundt 
1,5 millioner mennesker til gatene i 
Barcelona den 11. september, for å 
markere Catalonias nasjonaldag. Den 
enorme folkemønstringen slår alle re-
korder, da hele 20 prosent av regionens 
7,5 millioner innbyggere markerte det 
de kaller La Diada. 

Kulehull og nasjonalisme
Catalonia er en av 17 autonome regioner 
i Spania. De har et eget parlament, 
et eget språk og det katalanske folket 
har en kultur som skiller seg fra den 
spanske. 

Undertrykkelsen av katalanerne fra sen-
tralmakten i Madrid er et dystert kapittel 
i spansk historie. Under Francos regime 
var blant annet det katalanske flagget 
og språket forbudt, og i det gotiske 
kvarteret i Barcelona kan en fortsatt 
finne kulehull i veggene der fascistene 
henrettet opprørere. Til tross for at 
mange katalanerne er for unge til å ha 
kjent Francos undertrykkelse på krop-
pen, bærer også disse på en brennende 
nasjonalisme. Som turist i Barcelona 
kan du oppleve at folk nekter å adressere 
deg på spansk, og byens innbyggere er 
ikke bare likegyldige overfor Spanias 
fotballandslag, men håper gjerne at 
Spania taper.

Lei av å være lokomotivet
I august krevde den katalanske regjer-
ingen tilbakebetaling av fem milliarder 
euro, som de mener den spanske staten 
skylder regionen i overbetalte skat-
ter. Det passer dårlig for den spanske 
regjeringen som sliter med et stort 
budsjettunderskudd og en faretruende 
høy gjeld. Catalonia er med sin store 

turist- og industrisektor en av de mest 
produktive landsdelene i Spania, og har 
som region det høyeste nasjonalproduk-
tet i landet. Finanskrisen rammet likevel 
hardt og regionen har som resten av 
Spania ikke blitt spart for høy arbeidsl-
edighet og store økonomiske problemer. 
Catalonia måtte i årets budsjett låne 13 
milliarder euro for å refinansiere gam-
mel gjeld.

Som i andre land blir de mindre produk-
tive landsdelene i Spania subsidiert av de 
produktive landsdelene. Forskjellen er at 
mange katalanere føler de subsidierer 
sine tidligere undertrykkere fremfor 
sine landsmenn.  Resten av Spania, med 
sine fiestas og siestas, anses ofte for late 
og mindre hardtarbeidende av katalan-
ere selv, og angivelig blir 16 milliarder 
euro, eller åtte prosent av regionens 
BNP, hentet ut og fordelt til resten av 
landet. Samtidig blir det gjort store kutt 
lokalt, spesielt innen helse og utdanning.

Budsjettkontroll
Spanias statsminister, Mariano Rajoy, 
trenger å få kontroll på budsjettbalansen 
for å berolige markedene og andre eu-
ropeiske ledere. Hvis markedene mister 
troen på at Spania kan redusere den 
økende gjelden, som for øyeblikket er på 
circa 70 prosent av BNP, vil rentene på 
spanske statsobligasjoner bli så høye at 
landet til slutt ikke kan betjene gjelden. 
Det kan velte hele eurosamarbeidet.

I årets spanske statsbudsjett kuttes 
nesten 40 milliarder euro i utgifter. Ra-
joy er nødt til å overbevise de autonome 
regionene om å følge statens eksempel 
og gjennomføre innstramningene. 
Spania satte i fjor et mål om å holde 
budsjettunderskuddet på 6 prosent, 
men endte på 8,5 prosent. Mye av dette 
skyldes trassige regioner som overskred 
sine budsjetter.

Den europeiske sentralbanken lovet 
i begynnelsen av september å kjøpe 
ubegrensede mengder 3-årige statsobli-

gasjoner om nødvendig, noe som 
roet markedene for en periode, men 
usikkerheten i etterkant av La Diada 
fikk rentene til å stige til gamle høyder. 
Mange trodde først at sentralbanken 
klarte å snakke ned renten uten at de 
faktisk trengte å handle, men for øyeb-
likket virker det mer og mer sannsynlig 
at Spania må takke ja til tilbudet fra ESB 
(Den europeiske sentralbanken). Gjør 
de det takker de også ja til krav om yt-
terligere innstrammingspolitikk.

Den spanske regjeringen ønsker nødig 
å gjennomføre større innskrenkninger 
enn det som allerede er planlagt, men 
håper at Brussel godtar det spanske 
budsjettet som det er og likevel kjøper 
statsobligasjoner.

Striden står om skatt
Catalonia ønsker nå en debatt om det 
de påstår er et disproporsjonalt skatte-
system. Den sittende samarbeidsregjer-
ingen er i utgangspunktet ikke for 
katalansk løsrivelse fra Spania, men 
den katalanske presidenten, Artur Mas, 
truet nylig med å gå inn for fullstendig 
uavhengighet om man ikke klarer å 
komme til enighet. Dette kommer 
samtidig som at spanske myndigheter 
blir presset av EU til å forbedre balansen 
på statsbudsjettet.

I Spania er regional løsrivelse ukon-
stitusjonelt. Dersom Catalonia skal bli 
Europas neste stat må man først endre 
den spanske grunnloven, og dette er en 
vanskelig vei å gå. Til syvende og sist 
ønsker trolig den katalanske regjeringen 
kun å håndtere egne skatter, slik som 
den baskiske regionen.

Dersom Rajoy avslår kravet fra kata-
lanerne risikerer han å helle bensin på 
bålet til separatistene. Hvis han godtar 
vil det være farvel til en stor sum sårt 
trengte skattepenger. Det gjenstår å se 
om ikke presset fra EU om forbedret 
budsjettkontroll er større en presset fra 
Spanias rikeste region.



I kjølvannet av finanskrisen havner stadig 
flere mennesker i arbeidsledighetskø 
i de kriserammede landene. Dette har 
konsekvenser både på individnivå og  
nasjonalt nivå, da høy ledighet over lengre 
tid gjerne leder til svak økonomisk vekst. 
Stadig flere unge forblir arbeidsledige 
og det er ingen umiddelbare tegn til 
bedring. Hvordan er egentlig forholdene 
i Europa og USA i dag, og hva bør gjøres?
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Finanskrisen som startet i 2008, og på mange vis fortsatt 
er pågående, har hatt mange negative konsekvenser for 

verdensøkonomien. Uroen falt spesielt tungt på Europa 
og Euro-området, som fortsatt er i dyp krise med usikker 
ende. Banker uten likviditet, boligbobler, manglende 
dekning for statsgjeld og kraftige velferdskutt i mange 
land er noen av de mange problemene krisen har resultert 
i, eller vært resultatet av – alt etter hvilken økonom du 
hører på. 

Tilbake til 30-tallet
Et problem som kanskje ikke har fått nok oppmerksomhet 
er arbeidsledighet. I Europa har ledigheten nådd 
høyder man trodde man hadde begravd sammen med 
mellomkrigsuroen på 1920- og -30-tallet (se figuren 
på neste side). Men enda mer prekært enn de generelt 
høye ledighetsnivåene i enkelte land, er nivået på 
ungdomsledigheten (se tabellen på neste side). Selv i 
gode tider er ungdomsledighet oftest høyere, gjerne opp 
i det dobbelte, av ordinær arbeidsledighet. Dette har sine 
naturlige grunner, ungdom besitter ikke den samme 
kompetansen og arbeidslivstilknytningen som eldre og 
mer erfarne arbeidstakere har. 

Normalt retter dette på seg selv, men om langtidsledigheten 
holder seg på et såpass høyt nivå som nå kan de negative 
effektene ende opp på grensen til uopprettelige. Dette 
gjelder både på individnivå og for hele kohorter i Europas 
befolkning. 

Noen tall før vi går videre: 
I juli i år var ungdomsledigheten på 22,5 prosent i EU-27 
landene og 22,6 prosent i euro-området. I juli 2011 var 
tallene henholdsvis på 21,3 og 20,7 prosent. I juli 2012 
var de laveste arbeidsledighetsratene å finne i Tyskland 
(8,0 prosent), Østerrike (8,9 prosent) og Nederland (9,2 
prosent). De høyeste ratene var å finne i Hellas (53,8 
prosent i mai) og Spania (52,9 prosent). 

På omtrent samme tid lå til sammenligning 
arbeidsledigheten i USA og Japan på hhv 8,3 og 4,3 
prosent.1 Her hjemme lå arbeidsledigheten på 3,3 prosent 
og ungdomsledigheten på 9,4 prosent i andre kvartal i år.   

Hva er arbeidsledighet?
For å ta et steg tilbake, hva menes egentlig med 
arbeidsledighet? I samfunnsøkonomisk sammenheng 
snakker vi om arbeidsledige som den andelen av den 
totale arbeidsstyrken som er uten arbeid men søker 
dette og kan begynne i arbeid straks. Arbeidsstyrken er 
oftest definert som alle mellom 15 – 74 som er i jobber 
eller er definert som arbeidsledige2. 

Legg merke til at de som ikke ønsker å jobbe, 
småbarnsforeldre som blir hjemme etter endt 
foreldrepermisjon, de som har gitt opp å få seg jobb, de 
som er under utdanning og klarer å leve av studiestøtten 
alene og så videre, ikke er definert som arbeidsledige. 
Dette er et viktig poeng, spesielt når vi snakker om 
ungdomsledighet. 

Arbeidsledighet er selvfølgelig ikke utlukkende 
negativt, det er nesten uten unntak ønskelig med en 
liten andel arbeidsledighet i et land. Arbeidsledighet 
skaper omstillingsmuligheter i en økonomi og sikrer 
en viss balanse i maktforholdet mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker i lønnsforhandlinger. Det er ikke uten 
grunn at vi i enkelte makroøkonomiske emner snakker 
om “likevektsledighet”. 

Sammenhengen er riktignok ikke så enkel, det finnes 
flere likevektsnivå. Faren for at du havner i en negativ 
likevekt det er vanskelig å komme seg ut av er tilstede, 
spesielt i situasjoner som i dag. 

Arbeidsledigheten i Europa er på et nivå langt over det 
positive, jeg vil påstå at den grenser til det skremmende. 
Dessuten er det de midlertidige jobbene som forsvinner 
først når det er krise, og siden det ofte er flest unge som 
har midlertidige jobber, rammer krisen ungdom særlig 
hardt, sier OECDs Stefano Scarpetta3.  

Langsiktige skadevirkninger
Flere fagfellevurderte forsknings-artikler viser at den 
økonomiske skaden påført av lengre (3-6 måneder og 
lenger) arbeidsledighet i ungdommen er langvarig. 
Timelønnen kommer kanskje aldri opp på det nivået 

Ledighet i Europa: 
  Finanskrisens yngste ofre

Tekst: Christina Teige Apuzzo 
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1epp.eurostat.ec.europa.eu, 2www.ssb.no/arbeid, 3www.arbeidslivinorden.org
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den kunne vært på uten dette ufrivillige “avbrekket” fra 
arbeidslivet. Selv om arbeidstakerne prøver å  kompensere 
for tapet av humankapital som blir påført dem, finner 
forskere at negative virkninger kan spores selv 10 år 
senere. 

Når vi snakker om ledighet på opptil 6 måneder, kan 
det gjerne være snakk om det vi vanligvis betegner som 
“friksjonsledighet”. Det vil si tiden man går arbeidsledig 
etter et avsluttet arbeidsforhold eller fullført utdannelse. 
Dette er ikke typen arbeidsledighet vi nå ser nedover i 
Europa, spesielt i de tradisjonelle “syden-destinasjonene”: 
Spania, Portugal, Italia og Hellas. 

Langtidseffekten av ledighet som ung er selvfølgelig 
dramatisk for individene som gjennomlever det, både 
med tanke på fremtidig inntjeningsevne og med tanke på 
livskvalitet. Det som gjerne blir oversett er de dramatiske 
konsekvensene dette kan ha for velferdsnivået i Europa de 
neste 50 årene. Et par hundre eller tusen personer som 
lider av effektene av en tids ledighet som ung kan en 
velferdsstat absorbere. I Hellas og Spania ligger ledigheten 
blant unge mellom 15 og 24 år på 50 prosent. Da må man 
begynne å tenke på den langsiktige virkningen av dette på 
landenes BNP og vekst.

I en artikkel undersøker Mroz og Savage (2003) effekten 
av arbeidsledighet på unge menn. Den viser at 10 år etter 

arbeidsledigheten fant sted, ved 30 års alder, er effekten 
av 6 måneders ledighet en nedgang i timelønnen på 4 
prosent i gjennomsnitt. 

Det er påvist at et slik tap av humankapital, som et (ufrivillig) 
avbrekk fra arbeidslivet utgjør, blir forsøkt kompensert for 
ved å være villig til å jobbe for lavere lønn og være mer 
aggressiv når det gjelder egne utviklingsmuligheter og 
utdanning. Men arbeidstagerne klarte ikke å hente seg helt 
inn igjen, i alle fall ikke i tidsrommet de ble fulgt. 

Dette er ille nok når det gjelder noen få, men når det kommer 
opp på nivå med en tredjedels til en halv generasjon er 
saken en annen. Europa har problemer. Om fokuset ikke 
snart blir skiftet fra økonomisk brannslukking over til å 
skape muligheter og jobber for ungdom som står utenfor 
arbeidsmarkedet blir gjeldskrisen som “barneskirenn” å 
regne. 

Tapte generasjoner i arbeidslivet
For å finne ut hvordan det europeiske arbeidsmarkedet 
vil se ut etter krisen, kan vi se til et land som allerede 
har vært igjennom en situasjon med mange likhetstrekk. 
Japan gjennomgikk en økonomisk nedgangstid i over et 
tiår på nittitallet som først begynte å lette rundt 2003. 
Nå er veksten i landet begynt å vende tilbake, men under 
krisen var det svært vanskelig for unge folk å skaffe seg 
jobb. For ikke å snakke om en fast jobb i et selskap, noe 

Figur: Endring i antall arbeidsledige fra forrige måned, målt i 1000 personer 
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som hadde gjort den høyt verdsatte livstidslojaliteten til 
arbeidsplassen i Japan mulig. Disse unge menneskene i 
midten av trettiårene får fortsatt ikke jobb, selv om den 
økonomiske situasjonen for landet har bedret seg. 

Arbeidsgivere ser seg i stedet om etter nyutdannede i 
sine tidligere tjueår som har lyst og vilje til å klatre opp 
karrierestigen innen selskapet. 

Mangelen på opparbeidet, og tapt, humankapital hos de som 
var nyutdannede under “ansettelses-istiden” på nittitallet 
gjør dem uegnet til den type mellomlederstillinger man 
normalt ville ansatt noen i denne aldersgruppen til. Da 
tar ofte arbeidsgivere heller sjansen på en ung og sulten 
nyutdannet enn noen som har gjennomgått flerfoldige år 
med arbeidsledighet og de tilhørende traumene.   

Et særtilfelle i den europeiske konteksten er Italia. Også 
der er ungdomsledigheten høy, dog ikke like høy som i 
de andre landene som er mer i medias bevissthet. I Italia 
er det de med kun fullført videregående som lider minst 
under det vanskelige arbeidsmarkedet. Dette er motsatt av 
den vanlige trenden, det er ofte de med høyest utdannelse 
som kommer best ut av det i situasjoner som den vi ser i 
dag.  Dette gjør Italias situasjon spesiell og ekstra vanskelig 
å predikere. Vil mangelen på jobber til høyt kvalifiserte 
personer føre til «brain drain» og mangel på arbeidskraft 
senere? 

Jobben fremover
Jobben fremover for Europa som helhet, og spesielt for 
Euro-sonen, burde være å skape jobber. Mario Draghi, 
sjefen i den europeiske sentralbanken, mener det kan ta 
opp til 7-8 år4 før ledigheten atter er på et akseptabelt nivå. 
Innen den tid kan Europa allerede ha hendene fulle med 
en type “lost” eller “scarred” generasjon av typen vi ser i 
Japan. 

Både i kampen mot arbeids- og ungdomsledigheten finnes 
det mange valg Europa kan ta i årene fremover. Samtidig er 
man nødt til å handle nå, når unionen som helhet prøver 
å dra seg opp av den økonomiske hengemyren. Blant 
omtalte løsninger finnes motsetninger, blant annet tettere 
integrasjon og enkelte skadelidende land sin utgang, mer 
og mindre regulering av arbeidsmarkedet, mer ansvar for 
egen gjeld eller Euro-bonds. Hva løsningen blir og hvilke 
valg som tas på veien er kanskje ikke det viktigste lenger. 
Det viktige er at Europa tar et valg og handler deretter.  

EU-27
Euro area
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom

20.1
20.2
21.9 
16.2
16.6
11.8
11.2
27.5
24.4
25.7
37.8
23.9
25.4
13.8
33.6
29.2
16.5
26.5
14.4
  7.7
10.0
20.6
24.8 (e)
20.8
13.6
27.3
21.5
25.0
19.1

21.1
20.9
22.4
23.2
18.3
14.0
  9.9
32.9
27.8
32.8
41.6
23.6
27.8
16.7
34.5
35.1
15.8
26.6
13.1
  8.7
  8.8
23.7
27.7 (e)
22.1
14.7
33.6
21.4
25.2
19.6

21.4
20.8
18.7
26.6
18.0
14.2
8.6

22.3
29.4
44.4
46.4
22.9
29.1
22.4
29.1
32.9
15.6
26.1
13.7
7.6
8.3

25.8
30.1
23.7
15.7
33.2
20.1
22.9
21.1

22.1
21.4
17.5
28.2
18.3
14.3
8.3

25.1
30.5
49.3
48.9
22.7
30.5
26.8
27.4
34.3
16.0
26.7
14.0
8.5
8.7

26.9
34.1
24.8
16.4
33.8
19.9
22.8
22.0

8.7
8.7
7.1
4.8
5.3
8.4
5.8

11.0
11.5
8.0

17.1
9.2
7.4
5.7

14.0
8.9
5.5
6.5
7.4
4.8
6.0
7.0
7.9
6.4
5.6
8.6

10.9
12.8
11.4

9.0
8.7
7.3
6.7
5.7
9.4
5.1

12.6
11.8
10.0
17.8
9.0
7.9
6.8

13.9
10.4
3.5
6.6
6.7
6.0
5.2
8.2
8.2
6.9
5.9

10.4
10.6
13.0
11.6

9.1
8.7
6.0
7.3
5.4
9.6
4.5
9.1

11.7
13.0
19.0
8.5
8.0
8.5

11.2
9.6
4.2
6.4
7.1
5.3
5.0
8.7

11.7
7.4
5.9

10.0
10.1
12.0
12.4

Youth unemployment rate

* The quarterly youth unemployment rate is seasonally adjusted.
e: estimate
Source: Eurostat (une_rt_q, lfsi_act_a)

2009 20092010 20102011 20112011Q4*

Youth unemployment ratio

Tabell: Absolutt og relativ ungdomsledighet 

4e24.no/makro-og-politikk/draghi-ungdomsledigheten-er-en-forferdelig-
sloesing/20282514
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Krisen i Europa har fått størst 
oppmerksomhet i media det siste året. 
Likevel føler fortsatt det amerikanske folk 
etterdønningene av sub-primekrisen på 
kroppen. Hvor dyster ser fremtiden for 
arbeidssøkende ut i USA, og hvordan er 
tilværelsen for en ung amerikaner som 
skal ut på jobbmarkedet?



Da deler av det internasjonale finansmarkedet 
falt sammen høsten 2008, startet en alvorlig 

lavkonjunktur for de fleste industrialiserte landene. 
USA, landet der krisen startet, ble særlig hardt rammet. 
Bruttonasjonalproduktet ble kraftig redusert, og 
arbeidsledigheten økte betydelig. I 2008 var veksten i 
BNP negativ, noe som primært skyldtes en nedgang i 
private investeringer og privat konsum. På samme tid 
var det en sterk økning i arbeidsledigheten, en trend som 
ikke snudde før i 2010. 

Selv om BNP ser ut til å ha kommet seg på noenlunde rett 
vei de siste par årene, merkes fortsatt ringvirkningene 
av finanskrisen. I det andre kvartalet av 2012 svekket 
veksten i BNP seg til 1,5 prosent fra 2,0 prosent i det 
første kvartalet. En spesielt overraskende svekkelse var 
det kanskje ikke, da privat konsum i det siste har vært 
beskjedent, samtidig som at regjeringen har kuttet 
budsjettene og veksten i nye ansettelser har vært treg.

Noen av dem som stadig er betydelig påvirket 
av finanskrisen i USA i dag er unge mennesker. 
Ungdomsledigheten som før finanskrisen var på 10,5 
prosent, økte til 18,4 prosent 2010, og har etter det gått 
ned med litt over ett prosent1. Det er svært vanskelig å 
få jobb, og en universitetsutdannelse som tidligere var 
en garanti for å komme seg inn på jobbmarkedet, holder 
ikke lenger. Av alle nyutdannede college-studenter de 
siste fem årene, sitter halvparten igjen arbeidsløse eller 
undersysselsatte2.  

En årsak er at nedgangen i økonomien skaper større 
konkurranse om de jobbene som finnes, og høyt 
utdannede mennesker med lang erfaring søker på 
jobbene som i utgangspunktet er ment som springbrett 
ut i arbeidslivet for de nyutdannede. Nyutdannede blir 
utkonkurrert av de med arbeidserfaring og må i stedet 
søke jobber de er overkvalifiserte for. En samfunnsviter 
ender gjerne opp som en lavtlønnet servitør. Når en 
i tillegg har satt seg i stor gjeld for å ta utdannelse er 
det ikke rart at optimismen for fremtiden bremses. En 
personlig beretning om jakten på jobb som nyutdannet 
kan leses om i brevet på neste side.

Likevel er det ingen grunn for dagens unge i USA til 
å se altfor pessimistisk på fremtiden. I september var 
arbeidsledigheten nede i tidligere nevnte 7,8 prosent, 
noe som er en klar nedgang fra det høyeste nivået i 2009 
på 9,8 prosent. I forbindelse med høstens presidentvalg 
har det å skape arbeidsplasser vært i politisk fokus. Bare i 
september ble det skapt 114 000 nye jobber i USA3.

I tillegg til dette øker privat konsum sakte men sikkert 
igjen etter krisen, og har i andre halvdel av 2012 kommet 
seg opp til 108,8 versus 103,4 i 2012 (indeksnumre, der 
100 er nivået i 2005). Investeringer er på vei opp igjen, 
og er nest etter privat konsum det som bidrar mest til 
økonomisk vekst.

Tekst: Emma Helen Rasmussen

Ledighet i USA: 
Fire år etter finanskrisen 
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	 They	say	the	hardest	work	you’ll	
ever	do	in	your	life,	is	the	work	to	
find	a	job.	

	 I	 can’t	 speak	 for	 the	 world	
as	 a	 whole,	 but	 when	 it	 comes	 to	 job	
hunting	 in	 the	 United	 States,	 this	 is	
definitely	one	of	the	truest	statements	
I’ve	 heard	 in	 a	 while.	 I	 graduated	 in	
May,	 2012	 with	 a	 Bachelor’s	 degree	 in	
Business	 Administration,	 majoring	 in	
International	Business.	Today	it	is	five	
months	since	I	completed	my	collegiate	
studies,	 and	 here	 I	 am,	 still	 job	
hunting.

	 I	 do	 partially	 blame	 myself	 for	
the	 situation	 I	 am	 in.	 I	 was	 lead	 to	
believe	I	had	a	job	waiting	for	me	after	
graduation	 after	 several	 interviews	
during	the	semester,	as	well	as	details	
of	the	position	I	was	interviewing	for.	
The	aforementioned	details	would	never	
be	discussed	with	a	candidate	that	the	
employer	 is	 “kind-of”	 thinking	 about.	
However,	I	suppose	I	shouldn’t	have	put	
all	my	eggs	in	one	basket.

	 The	 day	 I	 received	 that	 dreaded	
“thanks,	but	no	thanks”	call,	I	learned	
that	 there	 were	 eight	 positions	 I	 was	
competing	 for,	 and	 I	 ranked	 ninth	 out	
of	all	those	interviewed.	It	was	then	I	
learned	that	I	was	not	competing	on	an	
all	too	fair	playing	field.

	 Despite	 some	 reports	 about	 job	
creation	in	the	United	States,	know	this:	
The	 job	 market	 is	 terrible	 right	 now.	
Though	companies	are	hiring,	the	problem	
with	the	job	market	is	the	competition.	
The	position	I	was	applying	for	was	an	
entry-level	sales	position,	the	type	of	
position	that	gets	your	foot	in	the	door	

at	a	very	respectable	firm,	but	has	all	
the	upward	mobility	to	grow	into	a	full-
fledged	career.	Sounds	like	the	kind	of	
position	 a	 recent	 university	 graduate	
should	apply	for,	right?	Unfortunately,	
because	so	many	people	are	out	of	work,	
people	closer	to	your	parents’	(and	dare	
I	say,	grandparents’)	age	are	applying	
for	 these	 positions.	 Companies	 are	
taking	 them	 over	 recent	 graduates	 for	
one	simple	reason.

Work	experience.

	 I’ve	started	an	unfortunate	thought	
process	since	my	job	hunt	started,	which	
is	 that	 I’m	 starting	 to	 believe	 my	
university	degree	isn’t	worth	the	paper	
it’s	printed	on.	

	 I	 was	 fortunate	 enough	 to	 get	 a	
decent	amount	of	my	university	tuition	
paid	for	through	scholarships,	so	I	am	
not	in	too	much	debt	when	it	comes	to	
student	loans.	I	can’t	say	my	peers	are	
just	as	lucky	(some	are	in	as	much	debt	
as	US$300,000…roughly	NOK	1,700,000).

	 The	 point	 I’m	 trying	 to	 make	
about	my	degree	is	that	in	all	of	the	
interviews	 I’ve	 gone	 to	 since	 my	 job	
hunt	has	started,	not	a	single	employer	
has	 asked	 me	 what	 my	 class	 rank	 was,	
what	classes	I	took,	or	even	what	my	GPA	
(grade	point	average)	was.	All	employers	
are	 looking	 for	 are	 people	 who	 have	
experience.	They	may	ask	me	what	my	time	
at	school	was	like,	but	that’s	about	it.

So	if	a	university	degree	isn’t	the	
answer	to	a	job,	what	is?

	 Well,	whether	or	not	you	want	to	
listen	to	the	unemployed	guy	is	your	own	

On unemplyoment: A letter 
from a young American
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choice.	All	I’m	offering	is	advice.	It’s	
up	to	you	whether	you	want	to	take	it	or	
not	(who	knows,	I	might	be	dead	wrong).

	 Based	 on	 my	 experience	 on	 what	
companies	 are	 looking	 for,	 they	 are	
looking	for	those	with	work	experience.	
But	they’re	not	just	looking	for	someone	
who	works	in	their	parent’s	restaurant	
after	 school	 to	 make	 money;	 they’re	
looking	for	people	who	have	internships	
in	their	field	of	interest.	So	I	HIGHLY	
recommend	 you	 get	 your	 hands	 on	 an	
internship	during	your	time	in	college.	
Anything	 to	 bulk	 up	 your	 resume	 with	
work	 experience	 will	 make	 you	 a	 more	
likeable	candidate.

	 The	 second	 thing	 I	 recommend,	
is	 networking.	 This	 generation	 has	 an	
unfortunate	 definition	 of	 networking,	
as	they	think	it	means	connecting	with	
business	men	and	women	on	Facebook	and	
LinkedIn.	The	latter	is	appropriate	to	
a	degree,	however	what	I	find	to	be	the	
most	effective	method	is	to	go	to	social	
places	and	network	there.

	 I	was	in	a	bar	in	Manhattan	last	
week.	Not	a	high-end	establishment	one	
thinks	 of	 when	 the	 words	 “bar”	 and	
“Manhattan”	are	used	in	the	same	breath,	
but	 just	 a	 typical	 Irish	 pub,	 looping	
highlights	 from	 the	 Barclays	 Premier	
League.	 A	 gentleman	 sat	 down	 next	 to	
me,	we	had	a	little	bit	of	a	chat,	and	

next	thing	you	knew,	he	took	my	resume	
to	give	to	his	HR	department	to	see	if	
there	were	any	openings.	I	don’t	expect	
much	to	come	from	this	opportunity,	but	
hey,	I	can	at	least	say		I	tried.

Go	out	and	be	social.	

	 You	never	know	who	you’ll	run	into.	
An	 internal	 recommendation	 can	 work	
wonders.	 Even	 if	 it	 doesn’t	 initially	
work	out,	you	now	have	a	contact	in	that	
company	to	give	you	a	heads	up	whenever	
something	 does	 become	 available	 again	
(albeit,	it	is	also	your	responsibility	
to	 check	 in	 with	 them	 on	 a	 frequent	
basis).

	 I’d	be	lying	if	I	said	job	hunting	
is	easy,	but	if	you	do	what	you	can	to	
land	that	precious	job,	you’ll	be	glad	
you	put	in	the	hard	work.	And	also,	as	
I	mentioned	earlier,	once	you’ve	got	the	
job,	the	hard	part	is	over.

-	Ryan	Nolan
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Third Time’s a Charm
The US Federal Reserve recently announced a third round of 

quantitative easing (QE3). What exactly is quantitative easing, and 
has it been helpful in boosting the US economy? 

Quantitative easing is a rather 
controversial form of monetary 

policy, utilized by central banks to 
stimulate the economy. Central banks 
tend to turn to the tool as one of last 
resort in their policy conduct. Simply 
put, quantitative easing is an action 
taken by the monetary policy authority, 
where it increases the money supply 
through open market operations. 
Specifically, it buys government 
securities, e.g. bonds, from the market, 
resulting in lower interest rates as 
the supply increases. The aim is to 
increase the supply for loans, thereby 
incentivize new investments, which in 
turn will increase production, create 
jobs and promote economic growth. 
Sounds brilliant, doesn’t it? It’s a bit 
more complicated than that.

The remedy is known for having been 
employed by the Bank of Japan in the 
early 2000s, as a result of a prolonged 
period of deflation. The last example 
of the use of quantitative easing is the 
US Federal Reserve’s utilization of it. 
The US Federal Reserve (the Fed) has 
turned to it on two occasions, as their 
slashing of interest rates to a near-zero 
level failed to produce the desired 
effects on the economy.

For the central bank, quantitative 
easing may seem like a reasonable tool, 
as it may promote economic growth 
through the promotion of liquidity in 
the market, which ultimately may lead 
to an increase in investments. 

However, the fact that quantitative 
easing is carried out is a sign of, 
at least, two things: 1) When the 
economy is not affected by adjusting 
target interest rates, it is usually a sign 
that something is seriously wrong. 2) 
Implementing quantitative easing may 
increase the risk of inflation, and there 
is no guarantee that it will actually 
stimulate the economy as intended, 
e.g. QE1 and QE2.

Does it work?
The billion-dollar question is whether 
or not quantitative easing actually 
works. It makes perfect sense in 
Keynesian economic theory. However, 
real-world economics differs from 
stylized economic models. In practice, 
quantitative easing seems to be 
working to a certain extent, but not 
enough to boost the economy out of 
recession. This is one of the reasons 
the Fed has chosen a slightly different 
strategy with QE3 than in the first two 

rounds; this round does not have a 
time limit, and is said to continue at 
least into mid-2015.

Why did the Fed prolong the horizon 
of the tool? It takes time to actually 
make a dent in the US economy, as the 
various mechanisms that quantitative 
easing aims to affect, depend on a 
number of factors. This is illustrated by 
the recent statement made by the Fed, 
namely that “the Federal Open Market 
Committee will continue purchasing 
additional agency mortgage-backed 
securities at a pace of 40 billion dollars 
per month”.2 The purchasing of these 
securities is an effort to funnel newly 
created money directly toward home 
loans to try to make it cheaper for 
Americans to buy or refinance a house.

Federal Reserve chairman, Ben 
Bernanke, stated in a press release 
on October 24, that: “[…] economic 
activity has continued to expand at 
a moderate pace in recent months. 
Growth in employment has been 
slow, and the unemployment rate 
remains elevated. Inflation recently 
picked up somewhat, reflecting 
higher energy prices. Longer-term 
inflation expectations have remained 

QUANTITATIVE EASING

Text: Asta Samuelsen
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QUANTITATIVE EASING

stable”.3 All in all, the third round of 
quantitative easing seems to be doing 
its job, albeit somewhat moderately. 

The fears and the fiscal cliff
The biggest fear with quantitative 
easing is increased inflation due to 
the fact that more money is effectively 
chasing relatively fewer goods. 
Nevertheless, one might argue that 
quantitative easing has prevented an 
even deeper recession by fuelling more 
money into the economy, as banks 
have been deleveraging to face stricter 
regulations. In other words, the crisis 
could have been even worse if it had 
not been for the rounds of quantitative 
easing.

Moreover, some may argue against 
the policy tool by dubbing it a 
controversial form of monetary policy. 
Although it represents the last tool in 
the central bank’s tool box in trying to 
avoid a deeper recession, it may also 
make matters worse as it might cause 
inflation to spin out of control.

The looming fiscal cliff of the US 
economy is also an issue worth 
discussing. The fiscal cliff is a result of 
the “Super Committee”4 negotiations 

in Congress about a year ago. They 
agreed to a measure of spending cuts 
and tax hikes to reduce the ever-
increasing deficit of the US Federal 
Government. These changes to fiscal 
policy are set to take effect on January 
1st 2013. If left unchanged, US fiscal 
policy might pan out in a way that 
will counteract quantitative easing, so 
to speak. Seeing as the Congressional 
Budget Office takes current policy into 
account, this counteraction is actually 
predicted to happen. 

If the payroll tax breaks are not 
extended, The Congressional Budget 
Office’s most recent report predicts 
that the “fiscal tightening will lead to 
economic conditions in 2013 that will 
probably be considered a recession, 
with real GDP declining by 0.5 per cent 
between the fourth quarter of 2012 
and the fourth quarter of 2013”.5 The 
unemployment rate is also predicted 
to increase to about 9 per cent in the 
second half of 2013, from today’s rate 
of 7.9 per cent. 

Everything put together, quantitative 
easing seems to be working, as recent 
economic numbers show that the 
economy is in a period of slow growth. 

However, the fiscal cliff will be an issue, 
as a very contractive fiscal policy may 
certainly hinder what little growth is 
already there. Spending cuts might 
also slow investment and job creation, 
which in turn will make people spend 
less. The purchase of mortgage-backed 
securities seems to be making home 
buyers better off. Still, banks are being 
careful in cutting mortgage interest 
rates, thus avoiding another rapid 
increase in demand. 

In the end, only time will show if 
Ben Bernanke is more successful in 
his policymaking this time around. 
Hopefully, the third time is the charm, 
and the long slow road to economic 
recovery will be a bit easier to walk. 

1Board of Governors of the Federal Reserve System, 
Press Release, October 24 2012, http://www.
federalreserve.gov
2Is QE3 working? What the markets are telling us, 
Washington Post, September 24 2012, http://www.
washingtonpost.com/ 
3United States Interest Rate, Trading Economics, 
http://www.tradingeconomics.com
4The US Congress Joint Select Committee on 
Deficit Reduction, consisted of six Democrats and 
six Republicans
5An Update to the Budget and Economic Outlook: 
Fiscal Years 2012 to 2022, US Congressional Budget 
Office, August 22 2012, http://cbo.gov
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Det finnes allerede flere miljø-
bevaringsmetoder som har 

kommet fra samfunnsvitenskapelig 
hold. En av de eldste er å lage beskyttede 
naturområder. Dette kan tenkes på som 
at noen, gjerne staten, kjøper opp et 
område for å forhindre at det blir brukt 
til drift som har en negativ virkning på 
nærmiljøet. Nasjonalparker fungerer 
på denne måten. Dette prinsippet 
har i senere tid blitt videreutviklet til 
kampanjer hvor man kjøper opp og 
bevarer skogområder for å beskytte 
jordens evne til å rense CO2 utslipp, og 
slik bevare både nær- og globalmiljøet. 

Det er likevel en viss tvil angående hvor 
effektiv denne skogkonserveringen er 
til å motvirke utslipp1, samtidig finnes 
forskning som viser at noen trearter er 
bedre til å rense CO2 enn andre. Dette 
har sammen ført til at det har dukket 
opp en ny mulig løsning i debatten om 
miljøspørsmål. Hva om vi i stedet for å 
bare kjøpe opp skogen, også investerer 
i å gjøre den mer miljøvennlig? Ideen 
er at man tar utgangspunkt i et bestemt 
område, regnskogene i Amazonas er 
det vanligste eksemplet, og får bedrifter 
til å kjøpe opp skogaksjer hvor de får 

en eierandel i skogen. Deretter skal 
pengene fra bedriftene brukes til å gjøre 
området til en mer effektiv miljørenser, 
og bedriftenes utbytte baseres på 
hvor effektivt området deres er på for 
eksempel å rense CO2. 

En spennende idé, men ikke en idé uten 
utfordringer. De to største utfordringene 
er å skaffe likviditet i markedet og å 
finne en kilde for pengene som skal 
utbetales til bedriftene. Penger vokser 
tross alt ikke på trær, selv ikke på trær 
som renser CO2 særdeles effektivt.

Det å skaffe likviditet er et komplisert 
tema med kompliserte løsninger. Enkelt 
sagt handler det om å få investorer til 
å fatte interesse for produktet. Dermed 
kan det skapes et velfungerende 
annenhåndsmarked som investorene, 
etter egne behov og forventninger, 
lett kan gå inn og ut av. For at et slikt 
marked skal oppstå og ivaretas, må man 
skape tillit til at systemet kommer til å 
fungere. Dette er ikke alltid er like lett.

Det å finne penger til prosjektet 
trenger derimot mer kreative og 
ukonvensjonelle løsninger. En løsning 

er å få inn pengene via kvotesystemet, 
slik at de som forurenser også betaler 
for rensingen av utslippene. Dette ville 
også ha god synergi med eventuelle 
renseteknologier, hvor man kan velge 
mellom å bli med på å rense via skog 
eller rense via renseanlegg. 

Alternativet er gjennom innsamling 
fra de største økonomiene, med en 
eller annen form for vekting basert 
på landets utslipp. Denne løsningen 
er åpenbart vanskelig å gjennomføre 
politisk, spesielt fordi flere land nå 
driver med store budsjettkutt i et 
forsøk på å redusere statsgjeld. I tillegg 
argumenterer land som Kina og India 
med at de ikke skal ta mye av byrden 
for klimaproblemer, til tross for at de 
er store forurensere i dag, fordi de 
fortsatt er under utvikling og ikke har 
hatt de samme historiske utslippene 
som vestlige land.  

Selv etter at man har funnet penger, 
er det et annet stort problem som 
står i veien for prosjektet. Til tross 
for at regnskogen kunne passet fint 
som jordens store renseanlegg, bor 
det mange mennesker der. Disse 

Tekst: Eyo Herstad

I miljøkrisedebatter er det oftest to løsninger som blir fremstilt som de eneste 
mulige utveiene. Enten ved å redusere konsum og økonomisk vekst for å kutte 

produksjon og dermed utslipp, eller ved å krysse fingrene for at en ingeniør 
finner opp en reddende duppedings. En potensiell tredje løsning kan være at 

duppedingsen er et økonomisk instrument.

Kan økonomer

løse klimakrisen?
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menneskene ønsker ikke alltid å få 
besøk av bedrifter som skal maksimere 
renseevnen til skogen uten hensyn 
til velferden til de som bor der. 
Skrekkhistorier om oljeselskaper og 
kjøttprodusenter som tvangsflytter 
eller utrydder hele landsbyer, fordi de 
okkuperer gode landområder, hjelper 
lite.

Det samme problemet dukker opp 
ved alternative områder. Kjedelig nok 
finnes det ikke mange store ubebodde 
skoger her i verden. Det øyeblikket 
man begynner å snakke om å fjerne 
urbefolkninger blir mange av gode 
grunner ukomfortable, minner fra 
blant annet indianernes behandling 
under koloniseringen av Amerika 
sitter dypt blant alle parter. I tillegg 
vil de mer kyniske påpeke at det ikke 
er billig å tilpasse urbefolkninger til 
livet i moderne byer, spesielt når de 
ikke selv vil. 

Nok en gang ser vi at vi har kommet 
tilbake til problemet med finansiering. 
Heldigvis har smartere folk enn 
meg satt seg ned for å tenke ut en 
potensiell løsning på problemet, og 

de har prøvd å tenke ut hvordan 
man kan finne pengene som trengs. 
For å ha et startpunkt kartla Climate 
Policy Institute  (CPI) situasjonen 
i den nåværende fordelingen av 
klimafinansieringslandskapet. Det 
kommer fram at en ekstremt liten andel 
av pengene kommer fra frivillige og 
veldedige organisasjoner. 

En stor bit av finansieringen kommer 
fra det private, men mye går gjennom 
lån. Det vil si at de private investorene 
låner penger som gjennom flere aktører 
ender opp med å gå til såkalt mitigation, 
eller tiltak for å forbedre klima. Det man 
prøver å få til med instrumentene nevnt 
tidligere er å kutte bort mellomleddene 
mellom de globale kapitalmarkedene og 
klimatiltakene.

Tidligere i år ble det holdt en stor 
klimakonferanse i Rio, Brasil. Et 
av punktene var å prøve å få til et 
internasjonalt samarbeid om utvikling 
og implementering av finansielle 
verktøy som kan løse klimaproblemene. 
Når alt kom til stykket, ble man kun 
enige om hva man ville oppnå, men 
man meislet ikke ut veien dit. Til 

syvende og sist virker det ikke som 
om klimafinansiering vil være den 
tekniske duppeditten som løser alle 
verdens problemer. Likevel vil det 
utvilsomt være en viktig brikke i 
løsningen som forhåpentligvis kommer. 
Morgendagens økonomer bør være klar 
over at det ikke bare er realfag som kan 
komme med revolusjonerende idéer 
som redder verden.

FINANS & MILJØ

Illustrasjon: Kjersti Johanne Barli

|17



KORRUPSJON

18|

Mannen på kontoret sa det ville ta 
to måneder å registrere navnet 

på sønnen vår. Han ba meg vente ti 
minutter og lot som om han ringte en 
kollega og sa deretter at registreringen 
ville skje umiddelbart om jeg betalte han 
500 rupier. 

Historier som denne fra Chennai i 
India tar sjelden veien fra det lokale 
gatehjørnet og videre ut til den brede 
offentligheten. Siden august 2010 har 
hverdagskorrupsjon fått flombelysning 
gjennom siden Ipaidabribe.com. 
Nettstedet som kan oversettes til 
jeg-betalte-en-bestikkelse har gjort 
historier om lavskalakorrupsjon i India 
tilgjengelig for enhver kun med noen få 
tastetrykk. 

Jeg hadde reist 35 kilometer for å få 
navnet registrert. Jeg betalte, mannen i 
skranken sa takk, og jeg forlot kontoret 
trist for at livet til sønnen min startet 
med en bestikkelse i hans eget fødeland.

Et tikkende problem
Enkelthistorier som denne kan fremstå 
nokså harmløse. Telelisenskonflikten 
mellom Telenors indiske selskap, 
Uninor, og Indiske myndigheter et 

godt eksempel på at korrupsjon i større 
skala ofte får mer oppmerksomhet. 
Bagatelliseringen av historier som 
den fra Chennai forsvinner imidlertid 
raskt om en ofrer noen sekunder til 
taksameteret på nettstedet. Her tikker 
det stadig inn flere lommevarme rupier. 
Anonymt eller ikke; alle som ønsker 
kan registrere hvor mange rupier de 
har betalt under bordet, enten gjennom 
telefon, blogginnlegg, videoopptak eller 
via formatet nettstedet tilbyr. Telenor 
er ikke den eneste med svin på skogen 
i India. 

Fra vesten til Østen
Nettstedet som ble etablert i august 
2010 av Indiske Ramesh Ramanathan 
og Swati Ramanathan er en del av ek-
teparets nullprofittorganisasjon Janaa-
grana. Organisasjonens hovedfokus er 
å heve livskvaliteten til den indiske be-
folkningen ved å forbedre infrastruktur, 
fremme samfunnsdeltakelse og økono-
misk utvikling. 

Det viktigste vi kan gjøre er å identifisere 
“the good guys” og jobbe med disse, for 
det er disse menneskene som trenger 
mest støtte, uttalte Swathi Ramanathan 
til The Economist tidligere i år.

Ekteparet, som beskriver seg selv som 
sosiale entreprenører, forlot begge 
karrierer i vesten for å fremme utvikling 
i hjemlandet. Yale-utdannede Ramesh 
har bakgrunn fra finansmarkedet og 
jobbet flere år i Citibank i London. I 
2007 ble han kåret til Young Global 
Leader av World Economic Forum. I 
dag er han også rådgiver for indiske 
myndigheter, i tillegg til dette driver 
han et mikro-finansforetak. Konen 
Swati er utdannet arkitekt i USA og har 
skrevet flere bøker om urban utvikling. 
Hun figurerer ofte i kommentarfeltet i 
indiske aviser. 

Forandring fra gulvet
Ifølge ipaidabribe.com inkluderer 
omlag 80 prosent av de registrerte 
historiene autoriteter eller byråkrater 
som tillater illegale betalinger tilknyttet 
deres rutinearbeid. Anti-korrupsjons-
organisasjonen Transparency 
International understreker at 
styresmaktene mister sin legitimitet når 
de misbruker systemet til egen fordel.
Mistillitsforholdet til styresmaktene 
skaper en ond sirkel ved at det 
legitimerer hverdagskorrupsjon blant 
befolkningen. Programkoordinator 
Ben Elers i Transparency International 

Operasjon

Min sønns velkomst til verden var en bestikkelse på 500 rupier. 
Hverdagskorrupsjon har aldri vært så åpenlys og så underholdende. 

adjø-korrupsjon.com

Tekst: Kari Rolfsjord
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uttalte til New York Times tidligere i 
høst at han tror nettstedet kan fungere 
som et mektig våpen i kampen mot 
hverdagskorrupsjonen. 

- Tidligere har en sett på korrupsjon 
som et stort og monolittisk problem 
som vanlige mennesker ikke kan gjøre 
noe med. I dag har disse menneskene 
fått et verktøy for å synliggjøre 
problemet og et grunnlag for å kreve 
forandring. 

Ifølge Transparency International er 
det ikke rart at inderne føler avmakt. I 
2010 mente 75 prosent av befolkningen 
at korrupsjonen hadde økt siden 2007. 
Og 55 prosent innrømmet å ha latt 
seg bestikke. Til sammenligning står 
Norge registrert med én prosent på 
sistnevnte statistikk.

Opererer med markedspris
I tillegg til å være underholdende, 
er nettstedet et eldorado for de med 
forkjærlighet for statistikk og analyse. 
Historiene inneholder detaljer om 
hvor, og i hvilken instans og tjeneste 
bestikkelsene fant sted. Med noen 
enkle søk kan en for eksempel finne 
markedsprisen for en byggetillatelse 

i Bangalore. Skal en tro statistikken:  
30.000 rupier, som tilsvarer rundt 3200 
kroner.

Fokuset på detaljer skyldes at 
den samlede informasjonen skal 
kunne fungere som et insentiv til 
bedre lovgivning og regulering 
der statistikken tilsier at det finnes 
smutthull og strukturer som åpner for 
økonomisk kriminalitet. 

- Vi ønsker at formatet skal 
tilrettelegge for at publikum og indiske 
styresmakter skal kunne se mønsteret 
i korrupsjonen, uttaler Ramesh på 
sidens videoblogg. 

Aktivisme offline
I ordets opprinnelige betydning er 
en korrupt person en som mangler 
integritet. Nettstedet ønsker ikke 
bare å motivere makthaverne, men 
ønsker å forandre innstillingen til 
korrupsjon i det daglige. Indere kan få 
en aldri så liten selvtillitsboost ved å 
registrere tilfeller der en ikke har betalt 
bestikkelser, samt utveksle erfaringer, 
informasjon om prosedyrer, avgifter 
og beregninger av behandlingstid i 
spesifikke sektorer og departementer. 

Etter den arabiske våren i 2011 åpnet 
det seg en diskusjon om sosiale medier 
og i hvilken grad bred nettaktivisme 
kan skape forandring.

- Det avgjørende er om siden kan bli 
noe mer enn en rapporteringskanal, og 
kan ha en effekt offline, påpeker Elser 
til New York Times. 

Velkommen Europa
Til tross for at Ipaidabribe.com så 
dagens lys for kun to år tilbake, finnes 
det eksempler på at rapporteringen har 
ført til handling utenfor den digitale 
verden. En lokal byråkrat samlet 
eksempelvis en rekke rapporter fra 
nettstedet som involverte hans avdeling 
og beordret en høring med alle ansatte 
der korrupsjonen hadde funnet sted. 

Hvorvidt en kommer til å høre om 
tilsvarende tilfeller i fremtiden er uvisst, 
men mye kan tyde på at nettstedet stadig 
får en bedre forankring i verden. Siden 
nettstedet for første gang ble lansert i 
India, har land som Kenya, Zimbabwe, 
Pakistan, og nå også Hellas fått en egen 
versjon av siden. Med sistnevnte med 
på laget tar underholdningen neppe 
slutt med det første.

Kjørt	på	rødt	lys:	
350	000	rupier,	
New	Dehli

Søknad	nytt	pass:	
1	500	000	rupier,
Bangladore

Ekteskapspakt:	
200	000	rupier,
Kolkata

Byggetillatelse:	
600	000	rupier,	
Bomdila
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Igjen reises spørsmålet om Norge, 
det lille land langt oppe i nord, skal 

søke om å få være vertskap for de 
olympiske leker. Jevnt over vellykkede 
OL-arrangementer som Oslo i 1952 
og Lillehammer i 1994 vitner om et 
norsk folk som samles for å arrangere 
vinterolympiader. For kun fire år siden 
ble planene for Tromsø-OL 2018 
skrinlagt. I dag er det Oslo sin tur til 
å prøve seg. Oslo bystyre, med Høyre 
i spissen, har gitt sitt klarsignal for å 
utrede saken. Tigerstaden sikter mot å 
presentere et potensielt Oslo-OL til de 
høye herrer og fruer i the International 
Olympic Committee (IOC). De vil 
gjerne overbevise om at 2022 er året 
da Oslo virkelig kan vise seg fra sin 
beste side.

Men vil dette lønne seg økonomisk? 
Er det samfunnsøkonomisk gevinst i 
å arrangere et mesterskap som er mye 
mer omfattende enn Ski-VM 2011? 
Har tidligere OL gitt positiv avkastning 
på sikt?

Søknaden fra Oslo er basert på et 
samarbeid med Lillehammer og 
Oppland. Byrådsleder Stian Berger 

Røsland mener at et slikt samarbeid 
vil føre til at færre anlegg må bygges og 
dermed utgjør en kostnadsreduksjon. 
Røsland ønsker også statlig støtte, 
men møter motstand fra Bjørnar 
Moxnes, partiet Rødts gruppeleder 
i bystyret. Moxnes viser til at et OL 
vil koste staten mellom 30 og 50 
milliarder kroner i investeringer. Disse 
pengene kunne heller blitt brukt på 
breddeidrettsanlegg for bermen, i 
motsetning til OLs eliteanlegg, eller 
på å møte utfordringene innenfor 
barnevern, rusomsorg og eldreomsorg, 
poengterer Moxnes.

Kostnadsanalyse av De olympiske 
leker er imidlertid ikke et nytt tema. I 
forkant av lekene i Athen 2004 gjorde 
PriceWaterhouseCoopers (PWC) en 
analyse i European Economic Outlook 
som tok sikte på å utrede arrangementets 
økonomiske konsekvenser. PWC skilte 
mellom før, under og etter OL, og 
undersøkte hvilke deler av økonomien 
som ble påvirket under hver fase. Som 
man ser i tabell 1 blir nasjonalregnskapet 
i stor grad påvirket. En avgjørelse 
om å arrangere OL gir med andre 
ord store virkninger på økonomien.

Omdømmebygging
Professor Geir Gripsrud, ved Han-
delshøyskolen BI, peker på det faktum at 
de direkte inntektene ikke er i nærheten 
av å dekke utgiftene ved et slikt arrange-
ment – som er et stort problem.1 Han 
fokuserer på at folkets begeistring ved 
et nytt OL-arrangement er den største 
gevinst man kan håpe på. Ifølge profes-
soren er det ingen som på alvor mener 
at man skal komme økonomisk positivt 
ut av et OL, til tross for sponsorinntekter, 
TV-rettigheter, billettinntekter og even-
tuelle andre inntekter. 

I  søknader fremheves da andre 
positive sider av mesterskapene for 
å få samfunnsregnskapet til å gå i 
pluss. Gripsrud nevner spesielt fire 
begrunnelser som ofte brukes som 
motiv for å være vertskap for store 
arrangementer. Det første er at det 
skapes store økonomiske ringvirkninger 
på kort sikt. For det andre gir OL en 
direkte merkbar økning i turisme på 
lang sikt. Den tredje begrunnelsen er 
at markedsføringen gir et mer positivt 
generelt bilde av arrangørland og -by, og 
til slutt at det bidrar til økt trivsel lokalt 
via en «folkefest». Han ser nærmere på 

Tekst: Tom Christian Dahle Nekstad 

OL i Oslo
En samfunnsøkonomisk god idé? 

Oslo søker om å arrangere de olympiske vinterleker i 2022. I Oslo 
Bystyre krangler Høyre og Rødt om dette bør prioriteres i budsjettene. 

Partiene bruker ulike argument for de økonomiske effektene. 
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disse punktene, og om de holder mål for 
Oslos del, ved hjelp av tallene fra Ski-VM 
2011 og utenlandske forskningsstudier 
av andre internasjonale mesterskap.

Gripsrud finner ingen overbevisende tall 
i Oslos favør. Artikkelen forteller at et 
OL i Oslo ikke gir nok ekstra økonomisk 
aktivitet, økte turiststrømmer, eller at 
merkevaren blir særlig mye mer kjent. 
Det er lite som tyder på at å arrangere 
store sportsarrangementer gir store 
positive økonomiske resultater for 
området, sier han. Professoren gjør også 
et poeng av at det ikke er en automatikk 
i at større mediedekning internasjonalt 
har noe å si på turiststrømmer og et 
mer positivt syn på landets produkter. 
Han nevner blant annet en studie 
fra 2010 som undersøkte hvordan 
større idrettsarrangement påvirket 
turismetilstrømming samme år som 
arrangementet fant sted. Det kom frem 
av studiet at to arrangement ikke klarte 
å øke turiststrømmen. Uheldigvis for 
Oslos OL-søknad var vinter-OL den ene, 
i godt selskap med VM i rugby.

Geir Gripsrud gjennomførte selv en 
studie knyttet til OL på Lillehammer. 

Gripsrud og Erik B. Nes, også BI-
professor, undersøkte i hvor stor grad 
sportsinteresserte nederlendere endret 
oppfatning av Norge som følge av lekene. 
Det kom frem av undersøkelsen at de 
som var interessert i sport fikk et mer 
positivt inntrykk av landet, men det var 
det eneste positive utfallet. Lillehammer-
OL fikk ingen nederlendere mer 
interessert i norske produkter (verken 
sportsinteresserte eller andre), og de 
som ikke var interessert i sport fikk 
heller ikke et endret syn på landet som 
helhet. 

I en tilsvarende studie så de overnevnte 
professorene på hvordan norske 
holdninger til Italia endret seg som 
følge av OL i Torino. De fant ut at 
mediedekningen også kan gi negative 
utfall. De som fulgte med på TV-
sendinger var de eneste med endret 
oppfatning, og intervjupersonene 
ble mer negative til italienere som 
følge av dekningen. Norske studenter 
var tilsynelatende lite imponert over 
de glisne tribunene i Torino, samt 
at en generell skuffelse over norske 
resultater kan ha påvirket det subjektive 
inntrykket.2

Gripsrud konkluderer med at OL totalt 
sett vil være et risikoprosjekt.  Han tror 
ut fra forskningsfunnene at de direkte 
og indirekte økonomiske effektene er 
begrenset for mindre arrangementer 
som ski-VM og Vinter-OL. Til tross 
for at lekene antageligvis vil vekke 
begeistring, påstår professoren at denne 
gevinsten vil være varierende i et land 
med ustabile værforhold på vinterstid, 
og med ujevne prestasjoner hos 
hjemlige utøvere. Professoren avslutter 
med: «høyere grad av trivsel kan 
sannsynligvis oppnås til en lavere pris 
og med større grad av sikkerhet». Som 
nevnt tidligere finnes det alternativer 
til en olympisk investering som kan gi 
høyere grad av gevinst. 

Tromsø eller Oslo?
Før Oslo-OL 2022 i det hele tatt var et 
alternativ, stod Tromsø i rampelyset. 
Dette var ikke første gang. Tromsværin-
gene prøvde allerede i 2004 å bli tildelt 
2014-lekene, men ikke før i 2008 ble 
de olympiske leker i Tromsø 2018 
vurdert på regjeringsnivå. Forslaget 
ble til slutt nedstemt som alternativ, 
og ingen søknad ble sendt IOC. Under 
informasjonsinnhentingen ble NORUT 
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(Northern Research Institute) tilkalt for 
å se på ringvirkninger i lokalområdet. 
De konkluderte med at et OL i Tromsø 
ville være med på å skaffe 1570 nye 
arbeidsplasser etter at mesterskapet var 
over, og at 12 300 flere sysselsatte ville 
vært nødvendig under byggeprosessen 
de følgende ti årene. 

NORUT brukte PANDA-modellen 
(Plan- og Analysemodell for Næringsliv, 
Demografi og Arbeidsmarked) for 
å beregne effekter i sysselsettingen. 
Dette er kun én side av flere, og 
totalunderskuddet viste seg å bli 
for stort til at en OL-søknad kunne 
sendes. I motsetning til Tromsø, hvor 
høye investeringskostnader førte til at 
søknaden lå igjen i skuffen, har Oslo 
større fordeler når det kommer til 
lokasjon,som eksisterende anlegg og 
kommunikasjonsmuligheter.

I den nevnte analyse fra 2004, hvor 
Tromsø ble vurdert som vertskap for 
OL 2014, ble det også gjennomført 
en vurdering av de økonomiske 
konsekvensene av Lillehammer-OL. 
I tabell 2 ser man en kortversjon av 
nettoregnskapet for arrangementet, 
med tall fra PANDA og SSB (i millioner 
NOK).3

Prakteksempelet Barcelona
Hvis vi skal se på et eksempel hvor 
OL gikk i pluss trekkes ofte Barcelona 
1992 frem. I følge professor Ferran 
Brunet fra Universitetet i Barcelona 
er sommerlekene i baskerbyen et av 
de få tilfellene hvor man har sett et 
positivt økonomisk utfall. I Barcelona 
satset de på byutvikling. 61,5 prosent 
av investeringene var knyttet til 
omstrukturering, både før og etter 
mesterskapet, noe som slo positivt ut 
i økt turisme etter mesterskapet. Det 
ble bygget nye veier, de skapte nytt 

liv i gamle bydeler, og dannet nye 
bydeler som yret av liv og giv etter 
videre investeringer. Kun ni prosent av 
investeringene i Barcelona var knyttet 
til arenabygging, en utgiftspost som er 
mye større i senere leker. Dette kom av 
at det private næringsliv gikk inn som 
med-investorer på arenaer. I 2004 hadde 
inntektene fra investeringene dekket 
investorenes utgifter.

Det har ikke alltid vært gode invester-
inger i forkant av mesterskap. Brunet 
nevner eksempler som Montreal 1976, 
hvor det ble brukt store summer til 
sikkerhetstiltak. Montreal brukte fak-
tisk 30 år på å nedbetale gjelden fra 
investeringene. Atlanta 1996 blir nevnt 
som et OL hvor det ble satset for lite på 
utvikling av de urbane strøk i forbin-
delse med lekene. I “glanseksempelet” 
Athen 2004 slet de med organiseringen 
av mesterskapet, og lekene ga Hellas et 
negativt økonomisk resultat.4

Urealistiske budsjetteringer
De planlagte budsjettene har sjelden 
stemt med den reelle kostnaden ved 
å arrangere de olympiske leker. I 
Lillehammer var det budsjettert med 
1,8 milliarder norske kroner, men i 
realiteten ble prislappen fire ganger 
høyere, nemlig 7,4 milliarder. Årets 
London-mesterskap gikk opp like 
mange ganger, fra de estimerte 24 
milliarder til ca. 100. Når Tromsø skulle 
søke om å være vertsnasjon nær doblet 
de budsjetterte utgiftene seg allerede 
før søknaden ble sendt, fra 15,5 til 28,5 
milliarder norske kroner.

Rio 2016 ser ut til å ha samme budsjet-
tberegninger som London 2012s reelle 
kostnader. Dette skremmer likevel ikke 
ordføreren i byen, Eduardo Paes, som 
ser på lekene som en unik mulighet 
til å vise at Rio er en moderne by med 

fantastiske økonomiske utsikter. Han, 
og resten av byen, satser på å bygge opp 
merkevaren Rio som by og destinasjon. 
Som han påpeker selv: “For 30 years the 
only news on the BBC about Rio was 
violence. Now they are showing other 
things. There will be criticisms, but the 
city’s image is being transformed”.5 Har 
Oslo det samme behovet for å bedre 
sitt rykte?
 
Sommer eller vinter
Det er klart at investeringene som 
må til for å sette i stand de olympiske 
leker er betydelige. Både sommer- og 
vinter-OL krever store summer av 
vertslandene. Selv om Oslo er en 
by med gode fasiliteter fra før, med 
Holmenkollanlegget i spissen, er det 
alltid tvil om det vil lønne seg å være OL-
arrangør. Idrettsøkonomisk professor 
Harry Arne Solberg ved Trondheim 
Økonomiske Høgskole (TØH) peker 
på at det kun er to olympiske leker som 
har klart å virkelig dra økonomisk nytte 
av arrangementet - Los Angeles 1984 
og Barcelona 1992. Det er neppe til 
Oslos fordel at begge disse var arrangert 
om sommeren. Forskjellene på TV-
inntekter mellom sommer og vinter kan 
ses i tabell 3.6

Rundt 2025 skal vi i følge Hans Henrik 
Ramms analyse av Finansdepartemen-
tets tall7 oppleve en nedgang i inntekter 
fra olje og gass, samtidig som eldrebøl-
gen slår innover oss for fullt. Vil det 
da være lønnsomt å arrangere et stort 
sportsarrangement i et slikt økono-
misk klima? Færre arbeidstagere, flere 
pensjonister og overforbruk av penger 
forteller utsiktene om. Det kan tyde på 
at en solid utreding må til, så ikke også 
Norge havner i en dårlig “gresk tragedie”. 

 1Gripsrud, Geir (2012): ”Fra Ski-VM til Vinter-OL i Oslo?”. Bokkapittel i Hanstad, Dag Vidar (red.): Ski-VM 2011 – planlegging og gjennomføring. Akilles 
forlag.
 2Gripsrud, Geir (2008): OL og markedsføring av land, Magma nr. 2/2008 (publisert av Fagbokforlaget). 
 3Stortingsmelding nr 7 (2004-2005). Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad fra Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De Olympiske Vinterleker og 
Paralympics i 2014. Kultur- og kirkedepartementet. 12.11.2004.
 4Brunet, Ferran. Analysis of the Economic Impact of the Olympic Games. An Olympic Mosaic, Multidisciplinary Research and Dissemination of Olympic 
Studies. CEO-UAB: 20 Years, 2012.
 5“Rio de Janeiro’s Olympics. The countdown starts. Compare and contrast with London.” Aug 18th 2012. <http://www.economist.com/node/21560568> (Lest 
22.09.2012)
 6Zimbalist, Andrew. "Economic impact of the Olympic Games." The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. Eds. Steven N. Durlauf and 
Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2011.  <http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2011_E000323> (Lest 22.09.2012)
 7“-Oljefondet kan være tomt i 2060”, Espen Bjerke, artikkel i Dagens Næringsliv, 10.04.12. < http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2368786.ece> 
(Lest 16.10.2012)
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1960 Rome
1964 Tokyo
1968 Mexico City
1972 Munich
1976 Montreal
1980 Moscow
1984 Los Angeles
1988 Seoul
1992 Barcelona
1996 Atlanta
2000 Sydney
2004 Athens
2008 Beijing

1.20 
1.58 
9.75 
17.79 
34.86 
87.98 
286.91 
402.60 
636.06 
898.27 
1331.55 
1494.03 
1739.00

Summer

1960 Squaw Valley
1964 Innsbruck
1968 Grenoble
1972 Sapporo
1976 Innsbruck
1980 Lake Placid
1984 Sarajevo
1988 Calgary
1992 Albertville
1994 Lillehammer
1998 Nagano
2002 Salt Lake
2006 Torino

Olympic Games Broadcast revenue Olympic Games Broadcast revenue

0.05 
0.94 
2.61 
8.48 
11.63 
20.73 
102.68 
324.90 
291.93 
352.91 
513.49 
738.00 
831.00

Winter

Tabell 3: Kringkastingsinntekter (millioner, løpende US$)

Sources: IOC, 2006 Marketing Fact File, p. 46; IOC, 2010 Market Fact File, p. 27; IOC, 2008, Media Marketing Guide, pp. 4, 6.

Regnskapspost Millioner NOK

Utgifter til selve arrangementet (LOOC’s budsjett)
OL-relaterte utgifter over andre fagdepartementers budsjett
Sum brutto OL-utgifter
Inntekter
Netto statlige utgifter

6 422
952

7 374
2 711
4 663

Tabell 2: Nettoregnskapet fra OL i Lillehammer, med tall fra PANDA 
og SSB.

Tabell 1: Nytte og kostnader ved OL

Benefits Costs

Pre-Games Phase

Games Phase

Post-Games Phase

Tourism 
Construction activity

Tourism 
Stadium & infrastructure 
Olympic jobs 
Revenues from Games 
(tickets, TV rights, 
sponsorship, etc.)

Tourism 
Stadium & infrastructure 
Human capital 
Urban regeneration 
International Reputation

Investment expenditure 
Preparatory operational costs 
(including bid costs) 
Lost benefits from displaced 
projects

Operational expenditure 
associated with Games 
Congestion 
Lost benefits from displaced 
projects

Maintenance of stadiums and 
infrastructure 
Lost benefits from displaced 
projects

OL i OSLO
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Much  has been written, most 
of it tantamount to shameless 

scaremongering, around the 
inevitability of a devastating collapse 
in economic activity and of massive 
social and political upheaval were the 
Eurozone to break up in any way. This 
is utter nonsense. If Germany were to 
simply leave of its own accord, most, 
if not all, of the problems facing the 
Eurozone countries would vanish 
overnight. Furthermore, there need 
not be anything close to the doomsday 
scenario painted by the naysayers. 
Allow me to explain.

The Euro has been a categorical 
negative for Germany. Charles Dumas 
of Lombard Street Research has 
highlighted the extent of the damage 
it has caused. The first major effect 
it has had has been on productivity. 
Figures show that since the Euro’s 
inception, productivity growth in 
Germany has been abysmal, lower 
even than in Greece. With a much 
weaker currency than the historically 
expensive Deutschmark, companies 
felt no need to push for efficiency 
gains. But that’s just half the story. 

One look at what has happened to 
wages in the same period is very 
revealing. Real personal disposable 
incomes have barely risen since 1998. 
This is the source of Germany’s hyper 
competiveness vis-à-vis her Eurozone 
peers. Finally, once one looks at 
economic growth, one sees the total 
extent of the costly mercantilist 
experiment Germany embarked on 
upon ditching the Deutschmark. 
Germany’s average growth rate 
since 1999 has been 1.4 per cent per 
annum, well below the UK, the US, or 
even Spain and Ireland, which have 
had pretty massive recessions in the 
last few years.

At this point it must be highlighted 
that although German corporations 
certainly made profits in this period, 
and there was a boom in exports, this 
came at the expense of the countries’ 
workers, its productivity, its growth, 
and as we shall see, its wealth. 

When a country runs a current ac-
count surplus, it by definition gen-
erates IOU’s from those that run a 
deficit against it. And Germany has 

been running pretty serious surpluses 
the last few years, this year it’s run-
ning at nearly 6 per cent of GDP. To 
quote Martin Wolf of the Financial 
Times: “Germans have been running 
two businesses: exporting goods, at 
which they are excellent, and import-
ing financial claims, at which they are 
not”. Germany sends a BMW down 
to Greece, and gets an IOU in return. 
The problem is, will it ever get paid? 
What exactly will Greece pay them 
with? It is becoming increasingly 
clear that the Germans have accumu-
lated largely worthless claims via their 
huge current account surpluses, and 
the question then becomes; would it 
not have been better not to run those 
surpluses in the first place? 

Germany is, in effect, much poorer 
then if it had not exported at all. Its’ 
illusory wealth, in terms of financial 
claims (otherwise known as savings) 
on Greece, Spain, Ireland and Italy, 
will never materialise. 

If Germany had kept the 
Deutschmark, this massive trade 
imbalance would almost certainly 

Don’t Believe the Hype
 Germany Can and Should Leave the Eurozone

Text: Oisin Zimmermann
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not have come about. What used to 
happen was that as exports grew, 
so did the Deutschmark, ensuring 
German workers got a good deal of the 
windfall, but crucially also weakening 
the currency of its trading partners. 
This fuelled German consumption in 
the form of both domestic spending 
and spending on imports from the 
deficit countries, ensuring trade came 
back into balance, and Germany 
actually got goods and services for its 
exports, not IOU’s. Today, however, 
that self-correcting mechanism is 
broken. 

Germany should therefore leave the 
Eurozone immediately. The transfer 
of resources to its “customers” has 
happened, and cannot be reversed. 
The choice is now either force the 
rest of the Eurozone into permanent 
austerity in the hope of engendering 
a socially devastating “internal 
devaluation”, or leave the zone and 
go back to the Deutschmark. The 
latter is a far better solution.  It would 
squeeze corporate profits in Germany, 
sure, but it would raise productivity, 
increase real consumer incomes, and 

allow Germans to enjoy higher living 
standards at home. On the flip side, 
those countries left in the Eurozone 
will trade with a weaker currency and 
a return to competitiveness without 
a major cut in nominal wages – a far 
more palatable adjustment. 

As to how much an exit would cost 
Germany, many figures have been 
thrown around, but research from 
Paul de Grauwe cuts through the chaff 
and gets to the real issue. 

“To avoid wealth losses in the event of 
a Eurozone breakup, the Bundesbank 
needs to stabilise the value of the 
[German] money base”. 

It’s that simple. Really. The 
technicalities of a breakup, in 
terms of the resolution of cross 
border financial claims is indeed 
complex, but it boils down to the 
fact that all the Bundesbank has to 
do is limit conversion of Euros into 
Deutschmarks to German residents 
alone. The real source of possible 
losses, the net foreign claims or 
IOU’s, has a much better chance of 

being mitigated if Germany’s trading 
partners actually grow. This will not 
happen under the current austerity 
drive. It can only happen if Germany 
leaves the union. 

No other country can leave the union 
without setting off a devastating 
domino effect. If Germany leaves, the 
problem is over. It would be better 
for Germany, better for Europe, 
and indeed a sign of true leadership 
from Germany if it were to do so. 
I do not believe however that it will 
happen. One thing is for sure though 
– the current situation cannot go 
on forever. At some point, the end 
will come. Better face up to it now, 
than engender years of unnecessary 
suffering.

THE EURO CRISIS
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KRIG OG FRED

Å bli kvitt fattigdom er teoretisk sett 
en relativt enkel øvelse. Som en 

student i et emne i samfunnsgeografi 
jeg tok en gang i tiden foreslo: Hvorfor 
kan ikke de rike bare gi ti kroner hver 
til de fattige? I teorien vil en enkel 
omfordeling av penger som foreslått 
over gjøre de fattige rikere og de rike 
fattigere. Denne øvelsen kan gjentas 
helt til alle er likt bemidlet. Det er jo 
vel og bra. Nå som alle i verden har like 
mye – som for øvrig en relativ infantil 
definisjon av hva rettferdighet er – har 
vel alle det like bra også?

Akkurat dét hviler for det første på 
antagelsen om at samtlige av verdens 
innbyggere stiller med et likt sett av 
preferanser. Det er noe vanskelig å se 
for seg at syv milliarder mennesker er 
styrt av akkurat de samme behovene 
og dermed preferansene. Det er 
nærliggende å tenke seg at folk har 
forskjellige nyttefunksjoner og vil 
verdsette fritid og konsum forskjellig. 
Dersom alle blir gitt en lik sum penger, 
vil likheten i løpet av relativt kort tid 
forsvinne fordi noen verdsetter fritid 
relativt lavere enn andre og dermed 
jobber og tjener mer. Vel og merke 

forutsetter dette at en ikke har et 
skattesystem som perfekt jevner ut 
lønnsforskjeller.

For det andre må det være gitt at alle 
land i verden har et likt sett av ressurser 
og muligheter dersom alle skal ha det 
like bra med like mye penger på hånden. 
Det finnes naturlige beskrankninger ved 
at ulike land har ulike naturressurser, 
som i tillegg er vanskelig å omfordele. 
Industrialiserte land har også en fordel 
gjennom ferdig utbygde institusjoner, 
sammenlignet med utviklingsland. 
Viktige eksempler her er utdanning og 
rettssikkerhet med blant annet privat 
eiendomsrett, som tar tid å bygge opp. 

Enkel økonomisk teori forteller oss 
at eventuelle ressursforskjeller kan 
utjevnes dersom land åpner for handel. 
Det er ikke vanskelig å se for seg at 
befolkningsrike land med stort tilbud av 
arbeidskraft har et komparativt fortrinn 
i produksjon av varer, mens land med 
færre innbyggere bør satse på å utvikle 
kloke hoder til kunnskapsintensive 
næringer. Ved et stort arbeidstilbud 
vil lønningene holdes nede, samtidig 
som mangel på kvalifisert arbeidskraft 

vil gi høye lønninger i kunnskapsrike 
næringer. Til sammen vil dette føre 
til økte lønnsforskjeller på tvers av 
nasjoner og næringer.

Altså er forslaget kanskje teoretisk sett 
tiltalende, men i praksis er det i beste fall 
umulig å gjennomføre. På toppen av det 
hele er det fryktelig langt unna å være 
Pareto-optimalt. Tenke seg til.

Det går altså an å argumentere for 
at en kommunistrevolusjon på 
verdensbasis kanskje ikke vil bidra til 
å løse fattigdomsproblemene i verden, 
noe Sovjet klarte å bevise på en relativt 
stor skala for en tid tilbake. Kan det 
være andre, mer realistiske, løsninger 
på problemene? Fattigdom blir forsøkt 
bekjempet fra samtlige verdensdeler, 
med teorier fra mange ulike fagdisipliner. 
Likevel er fattigdomsproblemet i aller 
høyeste grad til stede. 

Overføringer fra ressurssterke til 
relativt ressurssvake nasjoner har ført 
til en velferdsøkning i enkelte tilfeller, 
noe Marshall-hjelpen er et godt 
eksempel på. Det er ikke dermed sagt 
at industrialisering er den beste veien til 

Krig og fred

Mange har prøvd og prøver fortsatt å løse det globale 
fattigdomsproblemet. Hvor vanskelig kan det egentlig være?

og religion og sånn

Tekst: Michael W. Madsen
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et rikere samfunn hvor massekonsum 
er målet, slik Rostow foreslo. Enorme 
sosiale forskjeller eksisterer også i 
kapitalismens høyborg USA, og brudd 
på menneskerettighetene viser seg 
stadig å være en av skyggesidene ved 
vår materialistiske hverdag. Sistnevnte 
ble igjen aktuell med avdekkingen av 
de inhumane arbeidsforholdene ved 
H&Ms fabrikker i Asia.

Avhengighetsteorien argumenterer på 
sin side for at vestlige land tjener på at 
fattige land forblir fattige ved at rike land 
kan opprettholde levestandarden sin 
ved å utnytte den billige arbeidskraften 
fra fattige land. Problemene med 
pengeoverføringer fra rike til fattige 
oppstår også delvis på grunn av at de 
basale behovene for mat og drikke er 
så umiddelbare at pengene er nødt til å 
brukes på dette, heller enn oppbygging 
av institusjoner. Og det faktum at 
mange stater verden over blir styrt av 
rablende gale mennesker som forsyner 
seg grovt av kaka inviterer ikke akkurat 
til utenlandske investeringer.

Annen forskning peker på virkningen av 
økt humankapital som den kanskje mest 

grunnleggende årsaken til økonomisk 
vekst. Forbedring av læringsvilkårene 
for barn virker dermed som et viktig 
element for å få flere ut av fattigdom. Det 
er i tillegg påvist en negativ sammenheng 
mellom reisevei og skolegang, slik at 
bedring av infrastruktur videre kan 
bidra til å styrke humankapitalen i et 
land. I Tanzania hevdes det blant annet 
at utbyggingen av veier, som har gitt 
langt kortere reisetid, utgjør en stor del 
av bakgrunnen til at veksttallene i landet 
har vært positive de siste årene. 

Betingede pengeoverføringsprogram, 
hvor husholdningen får en pengeover-
føring dersom de oppfyller krav om ek-
sempelvis barns skolegang, er en annen 
mulig måte å bekjempe fattigdom på. 
Dersom overføringen minst tilsvarer 
alternativinntekten, ofte barnets inntekt 
ved arbeid, er tanken at husholdningen 
vil velge å la barnet delta i undervisning 
istedenfor å sende barnet på jobb. 

Oportunidades i Mexico er et sosial-
hjelpprogram drevet av myndighetene 
som har gitt gode resultater, blant annet 
bedre helse, mindre barnearbeid, økt 
skolegang og økt husholdningskonsum.

En annen het potet de senere årene har 
vært mikrokreditt. Konseptet går ut på 
å gi fattige mennesker et formelt tilbud 
på kreditt, som oftest til en lavere rente 
enn ved uformelle lån, slik at de kan 
investere i små bedrifter. Forskning 
antyder at tilbud av mikrokreditt 
minsker fattigdom i rurale områder. 
Det finnes også bevis for at effekten av 
tilgang på mikrokreditt er heterogen; 
husholdninger som allerede har en 
virksomhet investerer mer i varige 
goder, samtidig som husholdninger med 
lav tilbøyelighet til å åpne en virksomhet 
øker konsumet av ikke-varige goder.

Vi er langt fra mål, men det gjøres 
allikevel mye for å bedre livskvaliteten 
til de fattigste menneskene på kloden 
vår. Noen teorier slår feil ut i praksis, 
mens mange tiltak virker, for eksempel 
ved at husholdningenes konsum øker. 
Investeringer i småskalatiltak er vel 
så viktig som investeringer i større 
prosjekter som infrastruktur – å hjelpe 
noen få er tross alt bedre enn å ikke 
hjelpe noen. Som min bestefar pleide å 
si: “Alle monner drar, sa musa og tissa 
i elva”. 

Illustrasjon: Kjersti Johanne Barli
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A- besvarelse i ECON2915. Høst 2010 

Oppgave 1 

a) Forutsetter     ⁄    og     ⁄    

Altså at en marginal økning av enten arbeidskraft eller kapital gir en økning av produsert mengde. 
 
   

   ⁄             ⁄    
Altså at en marginal økning i en innsatsfaktor gir mindre merproduksjon jo mer det er av denne faktoren, gitt at 
den andre holdes konstant. 

            
Altså at produktfunksjonen er homogen av grad 1, en z-dobling av begge innsatsfaktorene gir en z-dobling av 
produsert mengde. Dette kalles gjerne konstant skalautbytte, eller en pari passo- funksjon. 

b) Med modellens variable tolker jeg de endogene variable i denne Solow-modellen. 

Fra to vil utviklingen i de endogene variable avhenge av utgangssituasjonen mtp kapital. 

Hvis       er slik at den konstante investeringsraten og produsert mengde er slik at   ̇ er positiv, vil produsert 
mengde   vokse i både   og  ,  ̇ er kontinuerlig positiv. Hvis derimot kapitalslitet er større enn 
nyinvesteringene, vil  ̇ være negativ og effekten på produsert mengde er usikker, men produksjon per arbeider 
vil falle. 

Hvis jeg forutsetter at  ̇ er positiv til et visst nivå, vil   i perioden fram til dette nivået vokse, men vil vokse likt 
med    når dette nivået er nåes siden kapitalmengden da er uendret, slik at inntekt per arbeider er lik. 

Det motsatte vil forekomme hvis  ̇ er negativ i utgangspunktet. 

 

Her er utviklingen til   skissert for hhv  ̇    og  ̇   , det er ikke gitt at  ̇    vil gi vekst innledningsvis, den 
kan også være negativ. Det som er sikkert er at     vil falle, og at det i begge eksemplene vil komme et 
tidspunkt der  ̇   , og BNP vokser bare med befolkningsveksten, slik at  ̇  ⁄  er uendret. 

Dette kalles steady-state i Solow-modellen. 

c)          
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 ̇      

Intensivform: (små bokstaver indikerer intensivform) 

Utnytter homogenitetsegenskapene til  : 

 
    (

 
   

 
  )   (

  ⁄ )       

I tillegg: 

      
      
 ̇
          

Med steady-state menes en situasjon der tilførselen av kapital er slik at endringen i kapital per arbeider er null, 
altså beholdningen per arbeider er konstant. Antall arbeidere per arbeider er også konstant, som da betyr at 
produksjon per arbeider vil være konstant i denne tilstanden. 

Altså er variablene   ⁄  og   ⁄  sentrale for SS- løsningen, fordi det er disse som er konstante i nevnte løsning. 

Her er da   ⁄  og   ⁄  hhv produksjon (inntekt) og kapital per arbeider. 

Jeg bruker  ̇        , altså   som tidsderivert: 

Deriver         ⁄  mhp t for å finne endring i kapital per arbeider over tid: 

    ⁄  
   =  ̇    ̇    

  
  (

 
 )   

 ̇
   

 ̇
  
 
  

Setter inn  ̇ ,  ̇  og   fra relasjonene i modellen 

  
  (

 
 )    ̇             

  ̇            , der        

Denne må da være null i stasjonærtilstanden. 

Steady-state 

          er da punktet som gir steady-state, gitt ved 
skjæringen mellom tilførselen av kapital,      , er lik 
kapitalslitet,       . Her er   inkludert fordi vi 
regner i per arbeider-form. 

Altså oppnår man SS når 

 ̇                     
            



d) En lavere investeringsrate,  , vil føre til at       ligger lavere i figuren fra c). En høyere befolkningsvekst gir 
en høyere per arbeider depresieringsrate, altså at        har et høyere stigningstall       

 

Kanskje en litt uoversiktlig figur, men her er    
og    tilhørende det rike landet, mens    og 
   det fattige landet. 

           , det rike landets SS ligger altså 
høyere enn            , som er det fattige 
landets steady-state. 

I utgangssituasjonen   ⁄  vil begge land vokse, 
men det rike landet vil vokse fortere og lengre 
enn det fattige. 

Vekstraten er gitt ved differansen 

              for det rike, og 
              for det fattige. 

Det rike landet vil overalt ha en større vekst, 
og i tillegg vokse mer enn det fattige landet. 

Både lav investeringsrate og høy befolkningsvekst gir altså en lavere per arbeider steady-state, og en lavere 
vekstrate fra     fordi det fattige landet ligger nærmere sin egen steady-state. 

Man kan også spekulere i om teknologien, altså produktfunksjonene, i landene er like. Det ville blitt enda større 
forskjell hvis det rike landet i tillegg hadde en bedre produktfunksjon, noe det ikke har i denne modellen. 

e)            
                      

Både Y, A, K og L er funksjoner av tiden t: 

                                  
 
    

 
  

     
      

          
  

   ̇  
 ̇
   

 ̇
       

 ̇
  

      ̂   ̂    ̂        ̂, der   indikerer vekstrate, altså  ̂   ̇  ⁄  

Man kan tenke seg to årsaker til at produktiviteten vokser med tiden. Den ene er teknologisk framgang, og den 
andre effektivitetsforbedring. 

Teknologisk framgang er av typen en ny form for kunnskap som gir økt produktivitet. Et godt eksempel er 
dampbåten i skipsfarten, som reduserte tiden per last. Teknologisk framgang kan formuleres inn i modellen, 
men det virker som spørsmålet er interessert i et verbalt resonnement. 

Effektivitet er den andre forklaringsparameteren for  ̂, og kan tolkes som en «samlevariabel» som fanger opp 
produktivitetsvekst som ikke skyldes teknologisk framgang. Det er skrevet utallige bøker om effektivitet, og det 
er et omfattende tema, men økt konkurranse, korrigering av markedssvikt, gode strukturelle forhold mtp 
beskyttelse av eiendomsrett, konkurransetilsyn osv., reduksjon av kriminalitet er alle eksempler på noe som 
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kan øke effektiviteten, og da i tillegg øke produktiviteten. Diktaturer preget av mye korrupsjon brukes ofte som 
eksempel på en økonomi med stort forbedringspotensial mtp effektivitet, men kulturelle holdninger til arbeid 
og andre vanskelig målbare størrelser påvirker også effektivitet. 

Det er altså primært teknologiforbedring og effektivitetsforbedring som ligger bak produktivitetsveksten, og 
kan skrives som  ̂   ̂   ̂. Med en underliggende produktivitetsvekst,  ̂, kan naturlig nok     ⁄  ikke være 
konstant. Hvis man løser Solow på Cobb-Douglas form med  ̇   : (altså steady-state) 

   
      ⁄ (  

   )
      ⁄

 

Ser man umiddelbart at en endring i A vil påvirke denne steady-state løsningen, og navnet blir da noe 
misvisende, hvis ikke direkte uheldig terminologi. 

Ved å utnytte homogenitetsegenskapene til funksjonen: 

            
 
      

  
      

  
      

Setter t= 1, altså «en-dobler». 

          
  
   

 
Cobb-Douglas gir 
  
      

                
          

     

Innsatt gir: 
                                  
 
Rydder opp: 
                        
            

Andelen blir da potensen til hhv K og L, og er en homogenitetsegenskap. 

Oppgave 2 

a) At sektor 2 er arbeidsintensiv betyr at bransjen bruker mye arbeidskraft per enhet kapital, en kapitalintensiv 
sektor har da lite arbeidskraft per enhet kapital eller mye kapital per arbeider. 

Hvis sektor 2 er arbeidsintensiv vil altså     ⁄      ⁄ . 



 

Isokvantene,         , ligger nære k-aksen i den kapitalintensive, og nære n-aksen i den arbeidsintensive. 
Med substitumalen menes alle kostnadsminimerende kombinasjoner av (n, k) for ulik produksjonsmengde 
(     ), og er brattere i den kapitalintensive sektoren i et (n, k) diagram. 

b) Profittmaksimering med konstant skalautbytte gir ingen løsning fordi en normal tilpasning 
pris=grensekostnad vil gjelde for alle mulige mengder. Bedriften er da i prinsippet indifferent om produksjonen 
er 0 eller ∞. Dette kan løses ved å ta produsert mengde som en eksogent gitt størrelse. 

Lønn og kapitalpris vil være den samme i begge sektorer fordi at ved forskjellig pris vil all tilbud av kapital og 
arbeidskraft rettes mot den bedriften som er villig til å betale mer, og med avtakende grenseproduktivitet og 
faktoravlønning lik denne blir da denne bedriftens betalingsvilje synkende ved økt kvantum helt til den andre 
bedriften er villig til å betale like mye. 

 

Obs: Ved tidligere bruk av notasjon X er det ment ekvivalent til Y, altså produsert mengde. 

Tilpasningen for hver av de to sektorene blir           og          , etter vanlig mikroteori MTSB=prisforholdet. 
Som man ser er        ⁄       ⁄  , altså n sektor 2 den arbeidsintensive.    og    er da substitumalene, jeg har 
kun tegnet en tilpasning isokvant – isokost for å prøve å gjøre figuren lettleselig. 

A-BESVARELSE



ECON2915 – ØKONOMISK VEKST OG NÆRINGSSTRUKTUR

Fordelingen av ressurser blir da løst ved hjelp av en bytteboks av typen (n, k) 

 

Skjæringen av susbistumalene vil gi 
ressursfordelingen, altså tilpasningen, til de 
to sektorene med produksjon             og 
            

Substitumalene er faktorstråler fordi, i hvert 
fall når de er lineære, gir det forholdet 
mellom n og k bedriftene velger når de 
kostnadsminimerer, altså faktorforholdet 
ved tilpasningen med stigningstall     ⁄  i 
denne figuren,     ⁄  i forrige figuren (med i= 
1, 2). 

c) Jeg svarer på dette spørsmålet fra et langsikts- perspektiv, fordi på kort sikt vil faktorprisene avhenge av 
faktortilgangen, med f.eks. økt tilbud gir redusert pris. 

Grunnen til at faktorprisene er upåvirket av tilgangen kan vises med å vise kapitalavkastningskurvene: 
                 ⁄    
                 ⁄           ⁄     ⁄  
Disse utledes ikke fordi det ikke er bedt om det, og antas ikke nødvendig. 

 

   er flatere fordi kapitalavkastningen 
avhenger i større grad av lønna når 
man har mange ansatte. Figuren over 
gir langtidslikevektfaktorprisene 
       . Hvis et sjokk, av typen økt 
arbeids- eller kapitaltilbud, påvirker 
faktorprisene på kort sikt vil det 
oppstå en forskjell i 
kapitalavkastningen i de to sektorene. 
Den da mest lønnsomme bedriften vil 
da overføre kapital og arbeidskraft til 
seg selv, og på denne måten redusere 
sin egen kapitalavkastning og øke den 

andre bedriftens kapitalavkastning. Dette forutsettes helt til man på ny er i likevekten        . Det er altså kun 
      som endrer denne langtidslikevekten, under de forutsetningene som er gitt. 

I en åpen økonomi vil effekten være den samme, ofte kalt faktorprisutjevningsteoremet. På samme måte som 
ulik kapitalavkastning mellom bransjer fører til overføring, gjør også ulikhet mellom land overføringer. 
Riktignok i form av eksport og import av kapital-/arbeidsintensiv vare. 

Her representerer 1 og 2 ulike land. 

 



Hvis    og    er 
autarkikapitalavkastningskurvene, vil det ved 
å åpne for handel dannes en felles pris   . 
Dette gir skift i kapitalavkastningskurvene 
mot   , med fullstendig utjevning av de 
opprinnelige faktorprisforskjellene. Her er 
også skiftene representert i den 
kapitalintensive varen, mens den 
arbeidsintensive varen forutsettes lik. Dette 
kan gjøres pga. at det er den relative prisen 
som er relevant. 

Økt kapitalavkastning i 1 i forhold til 2 gjør at 
produksjonen av denne øker i land 1 og eksporteres, dette reduserer lønna til    og øker kapitalavkastningen 
til   . Akkurat det motsatte skjer i land 2. Eksport/import kan da indirekte tolkes som overføring av 
kapital/arbeid, og resonnementet er likt som i analysen mellom sektorer. Merk at fullstendig 
faktorprisutjevning bygger på relativt strenge forutsetninger, noe som vises gjennom at det ikke er like 
faktorpriser i verden i dag, selv ikke i den åpne delen. Det er allikevel betydelig jevnere nå enn i f.eks. 
mellomkrigstiden da det var signifikant lavere handel mellom land. 

d) 
 

Nok en gang ligger det (uendelig) mange isokvanter 
på    og   , men jeg unngår å tegne dem for å 
tydeliggjøre figuren. 
Punkt A gir løsningen                       
Punkt B gir løsningen                          

Punkt A er utgangspunktet i denne analysen, og ble 
utledet i en tidligere oppgave. Ved en økt tilgang på 
kapital vil bytteboksen, som representerer det 
totale ressursgrunnlaget, utvides med     . På 
kort sikt vil det være noen effekter, men den 
viktigste av de er at kapitalavkastningen til sektor 1 
øker midlertidig. 

I punkt B er den nye tilpasningen på lang sikt med 
økt kapitaltilgang, og som forklart tidligere står 

bedriftene overfor de samme faktorprisene. Økt tilbud på kort sikt gjør at sektor 1 blir mer lønnsom enn sektor 
2, og etterspørselen etter kapital og arbeidskraft i denne sektoren øker. Dette gir en overføring av 
innsatsfaktorer helt til      , altså i         fra tidligere figur. 

Fra bytteboksen, punkt B, kan jeg nå lese at sektor 1 har fått mer av både arbeidskraft og kapital, og har følgelig 
økt produksjonen sin på bekostning av sektor 2, den arbeidsintensive 
Altså at: 

                                                       

Det skjer da systematisk forskjellige endringer i form av at produksjonen øker i den kapitalintensive sektor, men 
reduseres i den arbeidsintensive sektor. Økt tilgang på en innsatsfaktor fører altså til økt produksjon av varen 
denne er intensiv i, og redusert produksjon av den andre varen. Dette kalles ofte Rybczynski-teoremet. 

A-BESVARELSE

Sensorbegrunnelse blir trykket i neste utgave av Observator. Vi beklager for dette.



Josip - Kantinemannen
“Norge bruker riktig mengde. Etter 

min erfaring fra der jeg kommer fra, 
er Norges bruk av ressurser bra”

Mayma - Sosialantropologi
“Jeg har lest at vi bør bruke mer. For 

eksempel på utdanning”

Irene - Studerer på Ås
“Vi bruker nok! Fordi Norge har best 
økonomi i verden, så det virker som 

det funker”

Robin - Europastudier
“Det tar jeg ikke stilling til, men mer 

til infrastruktur”

Markus - Europastudier
“Vi bruker ikke for mye. Det vet jeg 
fordi økonomer sier vi ikke gjør det 

når vi følger handlingsregelen”

Hero - Samfunnsøkonomi
“For lite, fordi vi uansett får andre 

inntekter i fremtiden - mest 
sannsynlig.”

Vi huket tak i seks studenter utenfor heisen på SV og ba dem besvare spørsmålet:

SEKS VED HEISEN

Bruker vi for mye eller for lite oljepenger?
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