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Sensorveiledning ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse, våren 2011 

 

Oppgave 1.  Drøft følgende påstand:  Staten bør legge til rette for bosetting og arbeidsplasser 

i distriktene f.eks. gjennom differensiert arbeidsgiveravgift og utbygging av infrastruktur.  På 

den måten blir hele landet tatt i bruk. 

 

1. Tolkning og avgrensing 

Vi vil kalle politikkområdet for distriktspolitikk, og virkemidlene for distriktspolitiske tiltak.  

Oppgaven dreier seg om statlig ordninger (investeringer, subsidier, regulering, differensiert 

skatt, etc.) for å endre atferden til bedrifter og husholdninger.  Det er to målsettinger 

(bosetting og arbeidsplasser), to eksempler på tiltak (avgiftsdifferensiering og infrastruktur) 

og en prediksjon (landet tas i bruk). 

 

At hele landet tas i bruk, kan oppfattes som positivt ladet i sammenhengen, altså normativt, 

ikke bare deskriptivt.  Det er mulig å betrakte dette som en eksogent gitt målsetting.  I så fall 

blir spørsmålet hvordan en skal nå målet, f.eks. til lavest mulig kostnader.  En slik definisjon 

av oppgaven er mangelfull.  Vi ønsker i stedet at en tar utgangspunkt i mer generelle 

betraktninger om effektivitet og fordeling. 

 

Kandidatene bør først gi en tolkning og avgrensing av oppgaven.  Når det gjelder den videre 

drøftingen, kan vi ikke vente at kandidatene kjenner dette feltet i detalj.  Det er ikke dekket 

eksplisitt i ECON3010, verken i undervisningen eller i noen særlig grad i pensum.  

Besvarelsene må derfor ta utgangspunkt i det studentene kan fra før, spesielt fra emnet 

ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk. 

 

Det er avgjørende viktig å klarlegge det teoretiske utgangspunktet, og å vise hvordan ulike 

virkemidler kan tenkes å ha en begrunnelse ut fra økonomisk teori. 

 

2. Norsk distriktspolitikk i dag 

Selv om undervisningen ikke har dekket temaet eksplisitt, vil det gi en viss positiv uttelling 

om kandidatene kan gjengi noen hovedtrekk i norsk distriktspolitikk, dvs. målsettinger, 

virkemidler og problemstillinger som er framme i offentlig debatt.  Men det kan ikke trekkes 

mye hvis en besvarelse er tynn på dette. 

 

I tillegg til de to tiltakene som er nevnt i oppgaveteksten, fins det mange andre.  Vi merker oss 

at staten faktisk bruker denne typen tiltak i Norge.  Det følgende er eksempler, men ingen av 

disse kan forventes spesielt.  Vi har differensierte satser for inntektsskatt.  Det har vært 

særlige tiltak for offentlig ansatte lærere i Nord-Norge.  Landbrukssubsidier kan oppfattes 

som en del av distriktspolitikken, selv om de også har andre formål.  Bruken av statlige midler 

til f.eks. veier og hurtigrute i utkant-Norge er stor i forhold til folketallet i de berørte 

områdene. 

 

Det kan også gi en viss uttelling å nevne den politiske situasjonen og debatten på feltet.  Det 

er forholdsvis bred politisk enighet om disse tiltakene.
1
  For eksempel var det en statsråd fra 

                                                           
1
 Nyeste generelle stortingsmelding om temaet er St.meld. nr. 25 (2008-2009), Lokal vekstkraft og framtidstru.  

Om distrikts- og regionalpolitikken.  (Men denne teksten er ikke brukt i undervisningen, og ingen vil ha den med 
på eksamen.)  Det er vanskelig å finne prinsipielle samfunnsøkonomiske betraktninger her. 
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Høyre (Victor Norman) som foreslo den største utflyttingen av statsinstitusjoner
2
 (vedtatt av 

Stortinget juni 2003), mens både Høyre og de rødgrønne har gått inn for differensiert 

arbeidsgiveravgift.  De rødgrønne subsiderer hurtigruta.  Det har vært diskutert om utbygging 

av bredbånd i utkantene burde subsidieres. 

 

2. Teori 

Et teoretisk utgangspunkt for drøftingen er velferdsteoriens første teorem, at en 

frikonkurranseløsning under visse betingelser er Pareto-optimal, og det andre, at ethvert 

Pareto-optimum kan oppnås som en frikonkurranseløsning.  Ved siden av dette er det bred 

enighet om at staten må ta visse fordelingshensyn.  Vi tolker “bør” i oppgaveteksten som at 

forslagene om målsetting og tiltak skal bedre effektiviteten i norsk økonomi og/eller jevne ut 

fordelingen av velferd mellom husholdningene. 

 

 Nå vil riktignok norsk økonomi aldri nå fram til en først-best-situasjon.  Nest-best-teori sier 

at vi dermed ikke kan gå ut fra at en endring på ett område i retning av å oppfylle kriteriene 

for Pareto-optimum, vil gi en velferdsforbedring.  I praksis kommer vi som regel ikke lenger 

enn at partielle endringer i retning av å oppfylle kriteriene for Pareto-optimum regnes som 

effektivitetsforbedringer.  Dette må aksepteres i besvarelsene, men det er enda bedre hvis 

forbeholdet fra nest-best-teorien blir nevnt først. 

 

Vi deler den videre drøftingen i to, først mulige begrunnelser for politikken ut fra 

effektivitetshensyn, deretter fordelingshensyn. 

 

I sammenlikningen mellom den faktiske situasjonen og den tenkte, ideelle først-best-

situasjonen bør det letes etter ulike former for markedssvikt.  Dette er et sentralt begrep for å 

begrunne statlige inngrep i økonomien i retning av å bedre effektiviteten.  Kandidatene bør se 

på ulike former for markedssvikt som kan føre til at en større del av bosetting og aktivitet 

flyttes til hovedstaden, evt. større byer, enn det som er ønskelig. 

 

3. Markedsløsningen 

Før en ser etter markedssvikt, er det nyttig å gå gjennom hva som avgjør geografisk 

lokalisering i en markedsløsning.  Sentralisering trenger ikke være resultat av markedssvikt.  

Over tid vil det geografiske mønsteret i bosetting og aktivitet endre seg som følge av en 

avveiing mellom ulike hensyn.  Bedriftenes og husholdningenes beslutninger er gjensidig 

avhengige. 

 

En bedrifts beslutning om lokalisering skal bidra til å maksimere profitten, og vil derfor 

innebære en avveining mellom ulike transportkostnader (for innsatsfaktorer og produkter) og 

andre kostnader.  Lokalisering nær innsatsfaktorene reduserer transportkostnader for disse, 

men kan øke kostnader ved å transportere produktene, og vice versa.  Kostnader for noen 

innsatsfaktorer, og spesielt arbeidskraft, vil variere mellom lokaliseringer, bl.a. fordi 

arbeidskraft må kompenseres for lange arbeidsreiser eller høye lokale boligkostnader. 

 

En husholdnings beslutning om lokalisering vil, etter økonomisk teori, skje for å maksimere 

nytte, dvs. den vil være i samsvar med husholdningenes preferanser.  Arbeidsplasser (type og 

lønn) og arbeidsreiser (tid og kostnad) utgjør en viktig del av motivene.  For fritida vil det 

være ulike motiver, som kan tilsi preferanser for å bo i sentrale strøk eller utkantstrøk. 

                                                           
2
 Se St.meld. nr. 17 (2002–2003), Om statlige tilsyn, spesielt avsnitt 9.3, “Argumenter for og imot utflytting.”  

(Men denne teksten er ikke brukt i undervisningen, og ingen vil ha den med på eksamen.)  Det er få prinsipielle 
betraktninger her — målet om sterkere regionale sentra tas som gitt. 
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4. Markedssvikt 

Begrepet markedssvikt er nyttig, men det er enda viktigere at besvarelsene drøfter konkret 

om, og i tilfelle hvordan, noen typer markedssvikt kan begrunne offentlig distriktspolitikk.  

Her følger noen slike drøftinger av kjente, vanlige former for markedssvikt:  imperfekt 

konkurranse (bl.a. naturlig monopol), ufrivillig arbeidsledighet (med ulike årsaker), vridende 

skatter, eksterne virkninger, kollektive goder, manglende markeder, 

informasjonsasymmetrier. 

 

Begrensninger i konkurranse, og i ekstrem form monopol, kan oppstå av flere grunner.  Det 

mest aktuelle i forhold til distriktspolitikk er stordriftsfordeler (altså fallende 

gjennomsnittskostnader) og samdriftsfordeler.  Begge typer fordeler kan føre til konsentrasjon 

(f.eks. kjeder i varehandel), også geografisk (f.eks. sortering av all post i Oslo, nedlegging av 

lokale butikker og fabrikker).  Det dreier seg om reelle fordeler, dvs. at samfunnet sparer 

ressurser på at de blir utnyttet.  Men de bedriftene som av ulike grunner utkonkurrerer andre 

og drar nytte av stordrifts- eller samdrifts-fordeler, kan prise produktene sine høyere (og 

kanskje innsatsfaktorene lavere).  Dette skaper behov for regulering av monopol (evt. 

oligopol), evt. for å bryte opp, eller hindre dannelse av, monopol, hvis det er vanskelig å 

regulere. 

 

Det er mulig at slike (eller beslektede) forhold kan ha betydning for distriktspolitikk, selv om 

det sjelden er en viktig del av den eksplisitte begrunnelsen.  For varehandel og mange former 

for tjenesteyting er det åpenbart stordriftsfordeler, og tilbudet i utkantdistrikter er dårlig (og 

ofte i negativ utvikling).  Det er reelt sett dyrt å opprettholde tilbud i utkantene, men i privat 

sektor er det ikke opplagt at dette har karakter av et monopol-problem.  Derimot kan det f.eks. 

hevdes at staten bør opprettholde et landsdekkende postvesen som tross alt kan være den 

billigste måten for å levere post i utkantene.  På samme måte som for veier dreier dette seg om 

infrastruktur som enten er tilstede eller ikke.  Det dreier seg om en ikke-marginal beslutning 

for hvert enkelt lokalsamfunn:  Enten bygges det en vei eller ikke; enten leveres det post eller 

ikke.  Dette vil ikke i seg selv begrunne et tiltak, men andre begrunnelser for å opprettholde et 

lokalsamfunn kan gi støtet til ressursbruk av en viss størrelse:  Staten kan bli nødt til å 

subsidiere enkelte typer tjenester og infrastruktur så mye at noen lokalsamfunn overlever. 

 

Ufrivillig arbeidsledighet blir i Norge avhjulpet gjennom arbeidsmarkedstiltak og 

arbeidsledighetstrygd.  I tillegg til å opprettholde inntekt er hensikten (og utformingen av 

betingelsene slik) at de arbeidsledige skal bli hjulpet tilbake til arbeid.  Det er normalt større 

arbeidsledighet i enkelte utkantstrøk enn i mer sentrale strøk som følge av midlertidig eller 

langvarig nedgang i lønnsomhet for primærnæringer og enkelte andre næringer.  I den grad 

dette er langvarige utviklingstrekk, vil hensynet til samfunnsøkonomisk effektivitet tilsi at en 

ikke skal hindre omstillinger på lengre sikt.  Det har vært, og vil være, endringer i 

næringsstrukturen over tid, og derfor også endringer i den geografiske bosettingsstrukturen. 

 

Vridende skatter er en markedssvikt som ikke i seg selv diskriminerer negativt mot utkanter i 

Norge, tvert imot.  Men vridende skatter brukes på marginen til å finansiere distriktspolitiske 

virkemidler, noe som gjør disse dyrere i samfunnsøkonomisk forstand. 

 

Eksterne virkninger er en type markedssvikt som kan begrunne distriktspolitikk, selv om 

begrunnelsen ikke alltid er opplagt.  Lokaliseringsbeslutninger hos en aktør (enten det gjelder 

en husholdning eller en bedrift) har åpenbart betydning også for andre aktører.  Hvis dette 

skal dreie seg om eksterne virkninger, må betydningen ikke bare være at noen priser blir 



4 
 

høyere eller lavere, f.eks. at boligpriser synker når nærliggende arbeidsplasser flytter.  Det kan 

være mer opplagte negative eksterne virkninger i pressområder f.eks. med bilkøer og 

luftforurensning.  Pressproblemer er også ofte nevnt i offentlige begrunnelser for 

distriktspolitikk, men til en viss grad sikter nok dette til f.eks. høye boligpriser i storbyene, 

som ikke er en ekstern virkning.  Det fins også mer direkte virkemidler for å motvirke enkelte 

pressproblemer, f.eks. køprising. 

 

Klynger er et interessant begrep her, som f.eks. kan innebære lokale eksterne virkninger ved 

kunnskapsoverføring, samt stordriftsfordeler ved visse typer felles infrastruktur.  Hvis en 

klynge først er kommet i gang, vil den klare seg uten subsidier.  Det kan trengs subsidier for å 

starte en klynge.  Dessuten, når det er usikkerhet og produktpriser som svinger, kan det tenkes 

at klynger bør få midlertidige subsidier for å klare seg gjennom nedgangstider (evt. 

nedgangstider for bransjen).  Vi forutsetter i så fall at klyngen er selvgående i et 

gjennomsnittsår, men at finansmarkedene er for dårlig utviklet til å sørge for at klyngen 

overlever uten subsidier.  Dette gjelder også ved oppstart:  I prinsippet kunne 

finansmarkedene ha gitt tilstrekkelig langsiktig kapital til oppstart av klyngen. 

 

Kollektive goder er en markedssvikt som ikke ofte diskriminerer negativt mot utkanter.  Men 

forsvaret kan nevnes i denne sammenhengen: Forsvaret er en viktig oppgave for staten, og det 

er et kollektivt gode.  Det hevdes at det er lettere å forsvare hele landet hvis også utkantene er 

befolket.  Det kan dreie seg både om konkrete militære oppgaver, for eksempel forsyninger til 

tropper, men det kan også dreie seg om en mer troverdig hevding av norsk herredømme i alle 

deler av landet (inkludert Svalbard). 

 

Manglende markeder dreier seg bl.a. om mange former for forsikring, som ikke eksisterer, 

eller mer generelt mangel på markeder for tilstandsbetingede goder.
3
  Dette kan begrunne 

hvorfor staten generelt bør subsidiere at husholdninger og bedrifter tar risiko.  Lokalisering 

(av bolig eller næringsvirksomhet) i strøk med ensidig næringsgrunnlag er mer risikabelt enn 

lokalisering i sentrale strøk.  Dette gir en grunn for distriktspolitikk. 

  

En konsekvens av informasjonsasymmetri kan være manglende samsvar mellom interessene 

til bedriftsledelse og bedriftseiere, et prinsipal-agent-problem.  Kandidater som har tatt emnet 

ECON1810 vil kjenne temaet, men dette er ikke et obligatorisk bacheloremne.  En 

markedsløsning vil normalt ikke være Pareto-optimal hvis bedriftene ikke maksimerer profitt.  

Ledelsen kan ha egeninteresse av f.eks. bosted, som får betydning for mange bedrifters 

lokalisering, spesielt i små bedrifter.  Dette er en effektiv løsning hvis det er i eiernes 

interesse, hvis f.eks. ledelsen eier hele bedriften, eller hvis eierne bruker lokalisering som en 

del av kompensasjonen for ledelsen, kanskje et billigere alternativ enn høyere lønn.  Men hvis 

lokaliseringen ikke er i eiernes interesse, er det en markedssvikt. 

 

5. Direkte versus indirekte støtte 

En generell retningslinje for statlige økonomiske insentiver eller disinsentiver er at de bør 

rettes mest mulig direkte mot formålet.  Når formålet er bosetting i utkantene, bør støtten gis 

til dette.  Når formålet er arbeidsplasser i utkantene, bør støtten gis til dette.  Det betyr bl.a. at 

landbrukssubsidier er lite egnet som distriktspolitikk.  Det fins, som nevnt, andre formål for 

landbrukssubsidier.  Men i den grad formålet er å skape eller opprettholde arbeidsplasser i 

distriktene, vil subsidier av alle arbeidsplasser være mest effektivt.  Hvis det ikke er særskilte 

                                                           
3
 Forsikring og tilstandsbetingede goder er et forholdsvis avansert emne, som bachelorstudentene ikke har mye 

kunnskap om.  I K.P.Hagens tekst på pensumlista, om nyttekostnadsanalyse, er siste del om usikkerhet utelatt 
fra pensum. 
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grunner til å subsidiere noen arbeidsplasser mer enn andre, bør alle arbeidsplasser i et 

utkantstrøk motta samme subsidie.  (Det kan presiseres at det bare er likhet på marginen som 

betyr noe, men det er i praksis vanskelig å skille ut den marginale effekten.)  Hvis en går over 

fra landbrukssubsidier til subsidier av alle distriktsarbeidsplasser, vil en kunne få mer effekt 

per krone subsidier dersom andre arbeidsplasser har større lønnsomhet før subsidiering.
4
 

 

6. Fordelingsvirkninger 
En mulig begrunnelse for distriktspolitikk kan være at den har positive fordelingsvirkninger.  

Mange utkantstrøk har lave gjennomsnittsinntekter og -formuer, slik at ulike former for 

subsidiering kan utjevne forskjeller.  Dette er et mål for den økonomiske politikken.  Mange 

av overføringene til norske kommuner kan være begrunnet ut fra dette.  På lengre sikt vil en 

slik subsidiering kunne hindre omstilling til næringer med bedre lønnsomhet, som ville gi 

bedre økonomisk vekst.  Hvis hensikten er omfordeling, er dette et argument for at støtten bør 

gis til enkeltpersoner, uavhengig av hvor de bor, slik at motivasjonen for valg av bosted ikke 

blir å motta støtte.  Så kan markedskreftene virke:  De som lever av trygd, sosialhjelp m.m., 

kan bli motivert av lave leve- og bokostnader i utkantstrøk, noe som vil gi en økonomisk 

fornuftig utnytting av boligkapital m.m. i fraflyttingsområder. 

 

7. Om konklusjoner 

Ut fra oppgaveformuleringen kan det være nærliggende for kandidatene å avslutte 

besvarelsene med konklusjoner, dvs. et forsøk på å oppsummere om påstanden er sann eller 

usann.  Det bør vi ikke legge stor vekt på. 

 

Det kan se ut til at distriktspolitikk i stor grad har andre begrunnelser enn dem vi kan finne 

med utgangspunkt i vanlige samfunnsøkonomiske betraktninger.  I så fall kan det være 

rimelig å betrakte bosetting og arbeidsplasser i distriktene som selvstendige mål, og 

samfunnsøkonomer kan bidra med å finne effektive (billige) virkemidler å nå disse målene. 

 

8. Sluttmerknader 

Det fins selvsagt relevante momenter som ikke er tatt med ovenfor.  Disse kan gi uttelling i 

tillegg, men de som er nevnt, er de som vi betrakter som viktigst. 

 

Det legges vekt på at framstillingen er godt disponert.  Disposisjonen bør ta utgangspunkt i 

generelle inndelinger og begreper.  Eksempler er på sin plass, men bør ikke danne 

utgangpunkt for disposisjonen.  Modeller kan være nyttige for å få fram teoretiske poenger.  

Modeller kan gjerne bli framstilt både med likninger og figurer.  Det er viktig å få fram 

forutsetningene for en modell, hvordan og hvorfor den representerer en forenkling av 

virkeligheten, og hva den sier om problemet som blir diskutert. 

  

                                                           
4
 Se f.eks. “Alstadheim-utvalget,” NOU 1991:2, Norsk landbrukspolitikk, utfordringer, mål og virkemidler.  (Men 

denne teksten er ikke brukt i undervisningen, og ingen vil ha den med på eksamen.) 
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Oppg. 2  Gjør rede for hva vi kan mene med ”globalisering”. Drøft noen 

samfunnsøkonomiske virkninger av globalisering. 

Det er mye stoff i det som er satt opp på pensum; for eksempel Perpektivmeldingen 

2009 (St.Meld. 9: 2008-2009); kap. 2.3 (side 21 – 26.) 

Denne veiledningen gir noen forslag til presisieringer, samt hvordan ”globalisering” 

kommer til uttrykk på økonomiske områder, og hva eventuelle 

samfunnsøkonomsike virkninger av globalisering kan være. 

1. Globalisering: Forsøk på en presisiering 

  Er det noe helt nytt, noe som skiller de siste 20 - 30 årene fra tidligere 

perioder med omfattende internasjonal handel, eller er det bare en 

gradvis utvikling?  Er det noe brudd i utviklingen over tid, et 

tidspunkt da globaliseringen startet for alvor?  Er det mulig (og nyttig) 

å skille mellom globalisering i økonomisk forstand og globalisering på 

andre felt, f.eks. kulturelt?  Kanskje det er riktig å si at globalisering 

per definisjon dreier seg om mobilitet over hele kloden, som først er 

blitt mulig de siste årene pga. tre faktorer, internett, containere og 

billige flybilletter, understøttet av en politisk/institusjonell og kulturell 

utvikling. 

  Landene må operere under et sett av nye rammebetingelser, i vid 

forstand. Nye og arbeidskraftrikelig land har de siste 20 -  30 årene tatt 

mer og mer del i det internasjonale varebyttet. Dette har gjort at det 

globale tilbudet av arbeidskraft har økt, også relativt til kapital som da 

er blitt mer knapp. Kapitaleierne øker dermed andel av inntekten. 

Hjemmemarkeder, sammenliknet med en mer beskyttet situasjon, vil 

under nye rammebetingelser – ”mer åpenhet” – bli mer sårbare og 

(kanskje) oppvise større svingninger.   

  Økte strømmer av varer, ideer, tjenester, arbeidskraft og kapital 

mellom flere og flere land. Verdenshandelen vokser hurtigere enn 

verdens samlede BNP. 

  Økt grad av integrasjon, dels ved at varer, tjenester, ideer, arbeidskraft 

og kapital strømmer ”mer intenst” mellom flere og flere land, og dels 

ved at flere og flere land knyttes institusjonelt sammen. Dette siste kan 

være at flere land knytter seg sammen i toll- eller frihandelsområder, 

eller at land i større og større grad er deltakere i internasjonalt 

samarbeid som samordner disse forbindelsene. Denne samordningen 
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kan skje gjennom internasjonalt avtaleverk (GATT, WTO, IMF) som 

reduserer transaksjonskostnader (nedbygging av handelsbarrierer) ved 

internasjonalt varebytte og kapitalbevegelser. Verdenshandelen – i vid 

forstand – vokser relativt mer enn produksjonen selv.  

  Innslaget av betydelige ”kollektive onder”, som utslipp av 

klimagasser, vil kreve et betydelig internasjonalt samarbeid for å finne 

en løsning på klimaproblemet.  

 Innslaget av direkte investeringer har økt – ”beskyttet” gjennom 

internasjonale institusjoner. (Dette har vært omstridt, jfr. diskusjonene 

om utkastet til MAI-avtalen 1995-1998, som førte til at den aldri ble 

inngått.) 

  Land utnytter i større grad enn tidligere sine komparative fortrinn. 

Utgangspunktet er at økt handel basert på komparative fortrinn eller 

andre kostnadsfortrinn (stordriftsfordeler) vil gi gevinster globalt sett. 

  Det kan være politiske eller teknologiske årsaker til globalisering. Økt 

varebytte i det omfang vi har sett, hadde antakelig ikke vært mulig 

uten containerskip. ”Ousourcing” gjennom bruk av Internett for 

uføring av oppgaver i land med utdannet og billig  arbeidskraft, har 

tiltatt. (Felles språk bl.a, i tillegg til kulturelle, teknologiske og politiske 

årsaker, er også vktig ved konkurranseutsetting for eksempel av 

advokattjenester til India.) 

  Mer vertikal integrert produksjon på tvers av landegrenser; eksempel 

bilproduksjon som henter innsatsvarer og halvfabrikata fra en rekke 

land.  

  Økt handel gir mulighet for å utnytte strordrifts- og 

samproduksjonfordeler. Mer effektiv bruk av landets ressurser, 

samtidig som en gjennom intertemporal handel kan separere 

produksjon og konsum. 

  Historisk avgrensning; i dag, men globaliseringstrekk også før 

1.verdenskrig. (Men formen i dag er forskjellig fra den gang; tidligere 

vekt på industriutvikling; i dag mer vekt på tjenester.) 

 

2. Noen samfunnsøkonomiske virkninger 

 Alt i alt sier teorien at landene under ett vil tjene på økt integrasjon. 

 Landene kan høste spesialiseringsgevinster ved å produsere varer og 

tjenester de har komparative fortrinn i. Dette leder til økt avlønning av 
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den faktor som brukes intensivt i slik produksjon. Når fremvoksende 

og arbeidskraftrikelige økonomier (som Kina og India) trer inn på 

verdensarenaen, vil lønna til ufaglært arbeidskraft i disse landene gå 

opp, samtidig som tilsvarende produksjon i andre land, trappes ned. 

Pris på ufaglært arbeidskraft i rike land, vil da gå ned. Importpriser til 

rike land utvikler seg fordelaktig. 

 Spesialisering gir gevinster, men samtidig er det slik at noen taper, men 

tapene er lavere enn gevinstene. Hvordan gevinster fordeles, er viktig 

for hvilke land som vil delta i globaliseringsprosessen. Land med gode 

omfordelingsordninger, vil kunne høste større fordeler enn land uten 

slike ordninger, der motstanden kan bli stor; opptøyer. Kan økt 

globalisering forklare økte inntektstforskjeller i ulike land? Kan skjerpe 

fordelingskonflikten innad i land og mellom land.  

  Økt integrasjon øker også faren for at impulser utløst i ett land smitter 

raskere over til andre land. Svakere ”immunforsvar” som forsterker 

impulser fra ett land til andre. (Kom bl.a. til uttrykk i den seineste 

finanskrisen og ”tørke” i interbankmarkedet.) Omstillingstakten i et 

land kan øke som følge av friere bevegelser av varer, innsatsfaktorer og 

ideer. 

 Vertikal integrert produksjon, med spesialiserte virksomheter lokalisert 

i forskjellige områder i verden, skaper en trygghet gjennom langsiktige 

kontrakter, men også en usikkerhet ved at det nå er flere aktører i 

kjeden som kan skape problemer. (Dette bør antakelig presiseres 

nærmere.  Går det an å si noe om nettoeffekten av globalisering på 

usikkerhet for ulike typer produsenter?  Dette vil bl.a. avhenge av hva 

man betrakter som alternativet.  Hvis en bilprodusent driver 

outsourcing, vil langsiktige kontrakter gi stabile forhold for 

leverandørene, mens kortsiktige kontrakter vil gi høy grad av 

usikkerhet.  Om produsenten velger lang- eller kortsiktig, vil bl.a. 

avhenge av teknologisk kompleksitet.) 

 Nasjonal økonomisk politikk blir fratatt virkemidler (begrenset bruk av 

muligheten for eksempel til til å devaluere eller at denne muligheten 

tas bort gjennom felles valuta). Det betyr at en heller ikke kan stille like 

mange økonomiske mål som før. (”En kan ikke ha flere mål enn en har 

virkemidler”). 

 Økt bevegelser av arbeidskraft mellom land – kan skape sosial uro og 

press mot nasjonal infrasstruktur og velferdsordninger. 
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 Økte kapitalbevegelser og direkte investeringer vil kunne forårsake 

”gisselsituasjoner” der land kan utsettes for direkte og indirekte press, 

og i noen sammenhenger blir mer sårbare. Men i utgangspunktet vil 

friere kapitalbevegelser gi muligheter for å allokere kapital på en mer 

effektiv måte. 

 

Konklusjon: Det er antakelig mye å skrive om. skulle være mye å skrive om – det 

finnes noe stoff i Perpektivmeldingen; se over, men vi må regne med at de beste gjør 

seg sine egne oppfatningert og vurderinger. Disponering av stoffet, samt hvilke 

punker som behandles må tillegges vekt.Det kan ha noe med disposisjonen å gjøre, 

eller noen generelle poenger og distinksjoner som er viktige.  I kortversjon kan vi 

kanskje si ar globalisering er en gradvis økning av mobilitet av varer, tjenester, 

arbeid, kapital, teknologi, ideer, kultur, etc. etc., fremmet gjennom utvikling av 

kommunikasjon (elektronisk, men også transport, f.eks. containere) og institusjoner. 

(Men her må vi også kreve at de skal tenke og uttrykke seg som økonomer, ikke 

journalister!)  

 


