Nobelprislektionen 2018

Elevblad – Ekonomipriset 2018
Hej! Här hittar du information och några frågor om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk
vetenskap till Alfred Nobels minne 2018.
Ordlista
I bildspelet och texten här nedanför förekommer några ord som kan ses som kluriga. Stryk under de
ord som är nya för dig.
Ekonomisk tillväxt – Ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land.
Resurser – Tillgångar, något som är bra att ha, till exempel arbetskraft, tid, pengar eller kunskap.
Monopol – Innebär att det bara finns ett företag som säljer en viss vara eller tjänst.
Regleringar – Regler som staten skapar i syfte att påverka ekonomin i önskad riktning, t.ex. hyresreglering.

2018 års ekonomipris
William D. Nordhaus ”för att ha integrerat klimatförändringar i
långsiktig makroekonomisk analys” och Paul M. Romer ”för att ha
integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”.
Årets pristagare har analyserat hur innovation, klimat och ekonomi
växelverkar. Paul Romer blev tidigt intresserad av varför tillväxt
uppstår. Enligt tidigare ekonomer berodde tillväxt på den tekniska
utvecklingen. Men vad driver teknisk utveckling framåt? Romers
forskning visar att marknaden och hur marknaden är reglerad påverkar utvecklingen. Han har till
exempel tittat på hur patent skall utformas så att de både underlättar för uppfinnare och innovatörer
och samtidigt förenklar spridningen av deras idéer. Årets andra pristagare William Nordhaus fick i
början av 1970-talet upp ögonen för den globala uppvärmningen. Han skapade en modell för att
beräkna olika effekter som ekonomin har på klimatet. Genom Nordhaus modell kan vi till exempel
beräkna hur hög skatten på koldioxid ska vara om vi vill undvika att temperaturen i världen stiger
med mer än 1,5 grad.

Diskussionsfrågor
1.

Tänk dig att du ska berätta om pristagarnas arbete för en kompis.
• Varför har de fått priset i ekonomisk vetenskap för sitt arbete?
• Vad tyckte du var mest intressant med 2018 års pris i ekonomisk vetenskap?

2.

Alfred Nobel ville att Nobelpristagarnas arbete ska vara till mänsklighetens största nytta.
• Vad tror du att pristagarnas insats kan leda till?
• Kan det hjälpa andra människor på något sätt?

