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Må økonomene revidere sitt verdensbilde? 
Forskere i CERN gjorde nettopp et eksperiment der de 
oppdaget partikler som beveget seg raskere enn lyset. Dersom 
det stemmer (og ikke bare er en målefeil), betyr dette at 
fysikerne må revidere sine teorier og oppfatning om hvordan 
universet virker. Finanskrisen og dens ettervirkninger har gitt 
oss nye data om hvordan økonomien reagerer når den blir 
utsatt for sjokk. Betyr det at vi økonomer må revidere våre 
grunnleggende teorier og våre oppfatninger på samme måte 
som fysikerne (kanskje) må?   
Det er mange ting som kunne trekkes fram, men her er i alle 
fall noen: 
Krisen svekker hypotesen om at aktørene har rasjonelle 
forventninger. Mye moderne makroøkonomisk forskning 
bygger på modeller som forutsetter (nesten) rasjonelle 
forventninger. Vi har selvfølgelig lenge visst at de færreste 
individer har særlig god kunnskap om økonomiens virkemåte, 
men har gått ut fra at det stemmer når vi aggregerer – at 
markedene domineres av store sofistikerte finansinstitusjoner, 
og derfor at ”markedet” som helhet opptrer i samsvar med 
hypotesen om rasjonelle forventninger. Men så viser krisen at 
de store finansinstitusjonene slett ikke var så sofistikerte. 
Deres modeller undervurderte sannsynligheten for finansiell 
kollaps. De hadde slett ikke kontroll med hvor mye risiko de 
hadde i sine porteføljer. De trodde på Greenspans løfte om at 
når boblen bristet ville sentralbanken gjøre det som var 
nødvendig for å unngå krise. Hadde finansinstitusjonene levd 
opp til våre antakelser om rasjonelle forventninger, ville ikke 
de store investerings-bankene stilt de gjorde, som førte til at 
mange av dem gikk under, andre mistet ledelsen og eiere 80-
90% av sine verdier. 
En stor del av forskningsprogrammet i moderne makro – den 
delen som har gått under merkelappen ”Real Business Cycle 
theory” – har fått seg et skudd for baugen. Larry Summers, 
tidligere leder av Obamas komite av økonomiske rådgivere, 
har uttalt at de i moderne makro fant lite hjelp til verken å 
forstå krisen eller å utforme politikk for å håndtere den. De 
måtte ty til gamle klassikere som Keynes, Hicks  og Wicksell.  
Slik sett har ikke krisen bidratt til ny innsikt, men kanskje 
gjenoppdagelse av gamle innsikter som var i ferd med å bli 
glemt. Keynes’ ”likviditetsfelle” var ikke bare en teoretisk 
kuriositet, men en reell mulighet. 
Krisen har vist at det er nødvendig med reguleringer av 
finansinstitusjoner som er for store til at de kan få gå konkurs 
– for å hindre at de påtar seg for mye risiko. Hvis vi kan 
snakke om et ”tyngdepunkt” i økonomers oppfatninger av hva 
som er riktig avveining mellom å la markedene styre seg selv 
eller underkastes offentlige reguleringer så har krisen gitt dette 
tyngdepunktet et puff i retning av mer regulering – i alle fall i 
finanssektoren. Akkurat hvordan reguleringene skal utformes 
er imidlertid vanskeligere å si.   
Økonomene har vært temmelig samstemte om at lav inflasjon 
(2,5% eller mindre) er optimalt. Men så kommer selveste 
sjeføkonomen i det Internasjonale pengefondet (IMF), Olivier 
Blanchard, og sier at høyere inflasjonsmål, f.eks. 5% hadde 
vært bedre! Det hadde gitt sentralbankene mer ammunisjon til 
å kunne håndtere finanskrisen. Også Blanchards forgjenger i 
IMF, Ken Rogoff, argumenter for at vesten trenger høyere 

inflasjon for at økonomiene skal kunne redusere gjelda som 
hindrer ny vekst. Når selv høyre-oreinterte økonomer sier slikt, 
da er det tydeligvis nytenking på gang. En annen sak er om det 
er nok, og om vi er i stand til å ta til oss de lærdommene som 
krisa kan gi. 

      Ragnar Øygard, instituttleder 
 
Studenter vinner Innovation Camp! 
Ida Martine Worum og Hilde Ringdal, som begge er 
masterstudenter på Entreprenørskap og Innovasjon ved HH-
UMB, var med på laget som vant både juryens pris og 
publikumsprisen på ”Innovation Camp” 6.-7. oktober, 
http://www.umb.no/ior/artikkel/pa-vinnerlaget-i-innovation-camp 
 
Fagdag for økonomilærere i VGS 
Torsdag 27. oktober  inviterte HH-UMB økonomilærere fra 
videregående skole til vår årlige fagdag. Trettifire lærere fra 
skoler i Oslo, Akershus og Østfold deltok. Årest tema var 
internasjonal bistand, finanskrise og eurokrise, spillet om 
klimapolitikken og økonomiske virkemidler for bedre 
ernæring. Se http://www.umb.no/ior/artikkel/viktige-fora-for-lerere 
 
Seminar om utvinning av oljesand og miljø 
Fredag 2. desember holder Professor Vic Adamowicz 
seminaret:  "Economic Analysis of Threatened Species 
Conservation: The Case of Woodland Caribou and Oilsands 
Development in Alberta, Canada" i Rom TU101 
Tårnbygningen kl. 09.00 – 10.00. 
 
Ny bok 
Stephen Mumford og Rani Lill Anjum (2011): Getting 
Causes from Powers, Oxford University Press, UK. Se også 
Rani Lill Anjums artikkel om boka ”Årsaker som tendenser”  
http://salongen.no/-/bulletin/show/695594_aarsaker-som-tendenser  
 
CauBio 
CauSci arrangerte et internasjonalt symposium, CauBio - 
Causation and Complexity in Biology and Beyond, ved UMB 
18.-20. oktober. Det var 23 inviterte foredragsholdere. 
Se http://www.umb.no/causci/article/caubio  
Rani Lill Anjum holdt innlegget ‘A biologically disposed 
theory of causation’; Stephen Mumford holdt innlegget ‘Life, 
the Universe, and Everything: Or, How Complexity Could 
Emerge from Simple Causes’; Elias Núñez holdt innlegget 
‘Getting around Reductive Physicalism: How Organization 
Matters’; Fredrik Andersen holdt innlegget ‘From 
Phenomenon to Science’; og Frode Kjosavik holdt 
foredragene  ”Reductionism and its alternatives” og ”Genetic 
Information and the Causal Parity Thesis”.  
 
CauBio inngikk også som en del av et internasjonalt PhD-kurs 
med 15 deltagere fra flere land. Terje Kvilhaug, Frode 
Kjosavik, Rani Lill Anjum, Stephen Mumford og John 
Dupré holdt forelesninger ved kurset. 
I media 
Normann Aanesland hadde kronikken ”Mat, inntekt og 
befolkningsvekst”,  i Nationen 31. oktober. 
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Atle Guttormsen hadde oppslag i Dagens Næringsliv, 
Finansavisen og Helgeland Arbeiderblad i oktober om de 
fallende prisene på oppdrettslaks. 
  
Diverse aktiviteter 
HH-UMB var godt representert med aksepterte papers på  6th 
Nordic Conference on Behavioral and Experimental 
Economics ved School of Economics and Management ved 
Universitetet i Lund, Sverige  28. – 29. oktober 
- Roselyne Alphonce & Frode Alfnes: Consumer 

Willingness to Pay for Food Safety in Tanzania: An 
Incentive Aligned Conjoint Analysis 

- Yohei Mitani:  Anonymity vs Mechanism in Voluntary 
Contributions: An Experimental Evidence  

- Maren Elise Bachke, Frode Alfnes & Mette Wik 
Giving to Charity Projects: The Effect of Information and 
Identification. 

Stein Holden var invitert til Hohenheim Univerität som 
paneldeltaker på "World Food Day Colloqium: 40 Years of 
Farming Systems Research for Food Security" i forbindelse 
med feiringen av "40 years of Hans Ruthenberg's "Farming 
Systems in the Tropics", 11.november. 
Espen Haug, sammen med  Paul Wilmott og  Manoj 
Thulasidas, var panelet for en Wiley Global Finance 
international web roundtable discussion  på temaet ”Risk: 
Interpretation, Innovation and Implementation”, 29. 
september. 800 personer deltok online. 
Per Halvor Vale og Caroline Wang Gierløff bidro til  
”Ungforsk 2011” 20. og 21. september. Arrangementet var for 
alle elever fra 9. trinn til VG3 i Oslo og Akershus. Se også:  
”Hvem skal knuse sparegrisen?” (Per Halvor Vale) 
http://www.umb.no/ungforsk/artikkel/hvem-skal-knuse-sparegrisen, 
og ”Prøv deg som klimaforhandler” (Caroline Wang Gierløff) 
http://www.umb.no/ungforsk/artikkel/prov-deg-som-klimaforhandler 
Anders Lunnan var sammen med Vegard Arnhoff og Ivar 
Wergeland ansvarlig for doktorgradskurset "IPR and Inno-
vation"  med 20 deltakere fra Norge og Danmark 10. -14. okt 
Eirik Romstad holdt foredraget ”Regional policies -- do they 
matter?"  (basert på felles arbeid med Kenneth Rødseth) på 
avslutningskonferansen til EU-prosjektet PRIMA i Clermont-
Ferrand i Frankrike 25-27. Oktober. 
Eirik Romstad deltok på møte i redaksjonsrådet for 
tidsskriftet ”EuroChoices” i Brussel 18. november. 
HH-UMB deltok ved Anders Lunnan, Frode Alfnes, Olvar 
Bergland, Mette Wik og Shuling Chen Lillemo på 
workshop i Oslo i regi NFR-prosjektet "Bioenergy Markets". 
24. og 25. Oktober. 15 deltakere fra Norge, Tyskland, 
Østerrike, Finland, Italia og Sverige møttes for  å arbeide med 
artikler til et spesialnummer av tidsskriftet "Biomass and 
bioenergy" 
Inger-Lise Labugt og Lars Mørk deltok på nasjonalt 
studieveilederseminar i Bergen 29. – 30. september. 
Yohei Mitani presenterte paperet: "Anonymity versus 
Mechanism in Voluntary Contributions: An Experimental 
Evidence," 13th Annual CU Environmental and Resource 

Economics Workshop”, Vail, Colorado, USA, 7. - 8. Oktober., 
og ved Society of Environmental Economics and Policy 
Studies 2011 Annual Meeting, Nagasaki University, Nagasaki, 
Japan, 23. - 24. September. 
Ole Gjølberg representerte HH-UMB på møte i Nasjonalt råd 
for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) i Lillehammer 
17.-18. oktober.  
Ole Gjølberg holder foredrag om de internasjonale 
råvaremarkedene på seminar i NILF, Oslo 15. november.  
Atle G. Guttormsen deltok på FAO workshop som  
videreutvikle FAOs prisindeks for sjømat, Procida, Italia.  
I perioden var Atle G. Guttormsen invitert som 
gjesteprofessor ved Duke University, USA. 17. - 24. oktober 
Atle G. Guttormsen holdt invitert foredrag  om potensielle 
implikasjoner av genmodifisert laks under et internasjonalt 
symposium i Amsterdam 25. oktober. Symposiet ble arrangert 
av Nederlands kommisjon for GMO.  
Atle G. Guttormsen holdt foredraget “Verdien av havet” 
under Havdagene 2011, Litteraturhuset i Oslo, 11. oktober.  
Atle G. Guttormsen holdt foredrag om Lakseprisen i 2011 
under Eksportutvalget for fisk sitt miniseminar på Hotel 
Bristol, Oslo  4. oktober.  
Frode Kjosavik presenterte paperet ”Across the Borders – 
Perspectival Knowledge and Interdisciplinary Integration” 
(med Darley Jose Kjosavik) på den årlige konferansen til 
Society for Phenomenology and the Human Sciences, 
Philadelphia, USA, 21.-24. oktober. 
Ståle Navrud holdt invitert foredrag “Benefit Transfer 
Guidelines for Non-Timber Benefits” på “Workshop on 
valuation of local and regional effects of increased 
deforestation in the Amazon Region”, The World Bank 
Regional Office, Brasilia, 6. - 7. oktober.  
Ståle Navrud holdt gjesteforelesningen ”Verdsetting av 
fellesgoder” i kurset SAM476: ”Samfunnsøkonomisk 
prosjektvurdering”, NHH, Bergen 25. oktober. 
 
Publisering 
Gebregziabher, G. and Holden, S. T. (2011). Does Irrigation 
Enhance and Food Deficits Discourage Fertilizer Adoption in a 
Risky Environment? Eveidence from Tigray, Ethiopia. Journal of 
Development and Agricultural Economics 3(10), 514-528. 
Kvilhaug, T. 2011: Dannelsens nødvendighet.  I Bernt Hagtvedt 
og Gorana Ognjenovic (red.) 2011:  Dannelse - tenkning, 
modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmendannelsens 
betydning i høyere utdanning. Dreyer, Oslo.  
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