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Når smått forklarer stort

Årets økonomiprisvinner har vist oss at det er umulig å forstå 
det store bildet uten å studere hva som skjer i det små.

Å
rets nobelpris i 
økonomi går til 
Angus Deaton ved 
Princeton 
University for 
hans banebry-

tende forskning av forbruk, 
fattigdom og velferd. Prisen går 
derved til en meget populær 
økonom, en som det er umulig 
ikke å like.

Deaton imponerer alle, 
uavhengig av skoleretning og 
politiske preferanser.
l Han er like mye grunnfor-
sker i abstrakt mikroøkono-
misk teori som anvendt 
empiriker av forbruksdata.
l Han er like viktig for 
moderne makroøkonomi som 
han er og har vært for de mer 
modne planleggingsmodel-
lene.
l Han har stått sentralt i 
kritikken av analyser basert på 
«den representative forbru-
ker», som økonomene sier.

Deaton er opptatt av 
hvordan forbrukerne er 
innbyrdes forskjellige. Ifølge 
ham er det ikke mulig å forstå 
makroøkonomiske mønstre og 
utviklingen over tid i sparing 
og forbruk uten å studere 
spredningen i mikroøkono-
miske tilpasninger. Det er 
samspillet mellom mikro og 
makro som er viktig og som 
derfor gjør forskningen hans så 
spennende.

Med hans tilnærminger er det 
mer meningsfullt å spørre om 
velferdsvirkningene av 
økonomisk politikk og reformer.
l Hva er velferdsvirkningene 
av siste ukes skattereform?
l Hva er velferdsvirkningene 
av ulike disposisjoner på 
statsbudsjettet?

En tilnærming med «den 
representative forbruker» kan 
selvsagt ikke lede oss til noe 
svar på slike spørsmål. Deatons 
opplegg kan derimot være et 
egnet utgangspunkt for en slik 
empirisk diskusjon.

Angus Deaton er også en 
imponerende utviklingsfor-
sker, opptatt av ekstrem 
fattigdom og helse, såvel som 
barnedødelighet og diskrimi-
nering av jenter i den enkelte 
husholdning.

Han representerer også det 
absolutte fraværet av politisk 
korrekthet. Først fant han at 
jenter ikke var diskriminert i 
fattige husholdninger – stikk i 
strid med gjengse oppfatnin-
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spørsmål, og han kom med de 
beste. De fleste av oss visste at 
han måtte være kandidat til 
prisen. Derfor er det så moro at 
han nå endelig får som fortjent.

Det er all grunn til å gratu-
lere både prisvinner og 
nobelkomité.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, 
 Universitetet i Oslo

en konsekvens av offentlig 
politikk og kollektiv aksjon.

Jeg kan ikke fri meg fra 
fristelsen til å avslutte med å 
tegne et bilde av hvordan årets 
nobelprisvinner fremstår. Da må 
leseren huske på at mange 
utviklingsøkonomer gjerne er 
rufsete personer i 1968-klær. 
Deaton kommer derimot 
uklanderlig i dress og sløyfe. Han 
har de aller beste presentasjo-
nene på internasjonale konfe-
ranser, mild i form, men streng i 
innhold.

Nobelpriskomiteen i Sverige 
arrangerer fra tid til annen en 
konferanse som jeg kaller 
«audition for the Nobel prize». 
Her inviteres potensielle vinnere 
og andre som bare skal stille 
spørsmål eller klappe etter 
innleggene. Noen av oss vet godt 
at vi er der for å klappe. Andre 
vet at de er der for å stille 
vanskelige spørsmål. Atter andre 
vet, eller tror, de er der fordi de 
er under vurdering for prisen.

De som ikke helt vet hvilken 
gruppe de tilhører, kan dumme 
seg ut. Angus Deaton var der for 
noen år siden. Han tenkte på seg 
selv som en som skulle stille 

den sammenhengen går begge 
veier. Noen er fattige fordi de har 
for lav ernæring til å opprett-
holde en tilstrekkelig høy 
produktivitet. Den lave produk-
tiviteten bidrar så til at de forblir 
fattige med for lav ernæring. 
Dette er i tilfelle en ernæringsba-
sert fattigdomsfelle. Angus 
Deaton har arbeidet med dette 
spørsmålet i en årrekke med 
inngående mikroøkonomiske 
studier i fattige land. Han finner 
at lav ernæring er forårsaket av 
lav inntekt, men ikke omvendt. 
Dette er et optimistisk bilde. Jeg 
håper han har rett.

Nylig publiserte han boken 
«The Big Escape», en populær 
fremstilling og inngående 
diskusjon av de siste tiårenes 
endringer i folkehelsen hos den 
store majoriteten i verden – de 
som lever i fattige land. Dette er 
en meget god bok, som jeg 
anbefaler på det varmeste. Den 
gir oss et bilde som vi vanligvis 
ikke får. Han fremhever for det 
første hvordan utviklingen 
preges av enorme fremskritt. 
Han viser også hvordan de 
største fremstegene er knyttet til 
reduksjonen i barnedødelighet, 
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ger. Nyere undersøkelser 
overbeviste ham så om at 
diskrimineringen noen steder 
likevel var alvorlig.

Som alle gode forskere, har 
han også kommet med kontro-
versielle resultater. Han har vært 
opptatt av sammenhengen 
mellom ernæring og inntekt. 
Mange av oss har lenge trodd at 
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