
Diskusjonsoppgaver (ingen formell løsning kreves, men bruk det du har lært på 

kurset i diskusjonen) 
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Myndighetene har også i mange år subsidiert kraftkrevende industri gjennom ulike 

direkte eller indirekte ordinger. Økonomiprofessor Steinar Strøm argumenterer for 

hvorfor han mener slike subsidier er problematiske i følgende kommentar på E24. 

http://e24.no/kommentar/spaltister/strom/article3818564.ece 

Bruk det du har lært om samfunnsøkonomisk optimal allokering til å forklare hva som 

er uheldig ved å subsidiere en innsatsfaktor til en bransje.  
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Perioder med sterk økning i kraftprisene de siste åra har ført til ulike krav om inngrep 

fra myndighetene for å hindre at grupper med lav inntekt får for stort fall i velferd. Gi 

en samfunnsøkonomisk vurdering av følgende to tiltak: (i) Inntektsstøtte til de med 

lavest inntekt for å kompensere for prisøkningen (ii) Subsidiering av el- kraft.  

 

 

3 

Et sentralt virkemiddel i Venezuelas forsøk på å bekjempe fattigdom i  landet er å senke 

prisene  på varer som de fattige bruker mye av (rimelige matvarer). Prisene kan senkes både 

ved direkte prisregulering og ved subsidiering.  Bruk det du har lært til å diskutere mulige 

virkninger av en slik politikk.  

 

En interessant artikkel om Venezuela finner du på  hjemmesiden til CEPR (Centre for Economic 

Policy Research). Abstract og lenke neste side. Hvordan Chavez-regjeringens politikk har virket og 

hva den økonomiske utviklingen har vært er omdiskutert. Weisbrot hører til dem som mener at 

media har svartmalt situasjonen og undervurdert reduksjonen i fattigdom på bakgrunn av feil data.  

Du finner lett andre syn ved å søke på nettet, for eksempel med utgangspunkt i referanser i 

artikkelen. 

  

http://e24.no/kommentar/spaltister/strom/article3818564.ece


 

 

Update on the Venezuelan Economy 

   

September 2010, Mark Weisbrot and Rebecca Ray 

 

This paper examines recent economic data, including the most recent data released the third week of 

August 2010, in an attempt to evaluate the Venezuelan economy's prospects in the foreseeable future. 

It finds that the Venezuelan economy, which went into recession in the first quarter of 2009 after six 

years of record economic growth, is now most likely in recovery, and that the 2009 recession has 

probably ended. This is based on seasonally adjusted quarterly data, which show that the Venezuelan 

economy grew by an estimated 5.2 percent in the second quarter of 2010, on an annualized basis. 

 

The paper then considers possibilities and arguments that the Venezuelan economy will remain mired in 

recession or stagnation, and/or is doomed to long term decline. It finds that although there are a 

number of analysts who are predicting that the Venezuelan economy is on the verge of inevitable (and 

long-anticipated) ruin, there is nothing in the recent data – or that of the last decade – to indicate that 

this is true.  

 

The paper concludes that if the Venezuelan government maintains adequate levels of aggregate 

demand – including a commitment to strong counter-cyclical policies as necessary – the Venezuelan 

economy will grow, and the progress in employment, living standards, poverty reduction, and income 

equality that were seen during the previous expansion will continue. Of course this is not guaranteed – 

it depends on whether the government is willing to make, and maintain, this commitment to economic 

growth. 
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