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I 1997 skreiv Noreg under Kyoto-avtalen som bind statane til å redusere klimagassut-
sleppa med 5% i høve til  nivået i 1990.  I mars i år laut Bondevikregjeringa gå av fordi dei
ikkje ville setje igang utbyggjing av gasskraftverk utan rensing av CO2.  Den 6.oktober
2000 gav arbeidarpartiet sin miljøvernminister Siri Bjerke ”grønt ljos” for utbyggjing av
to gasskraftverk som tilsaman ureinar like mykje som 40% av den norske bilparken. ”Ar-
beiderpartiet er miljøbanditter, derfor lyser vi dere fredløse!”, var Fredrik Hauge i Bellona
sin kommentar til Siri Bjerke på NRK-tv onsdag 11. oktober. Han sa også at ” dette er den
svarteste dagen for miljøet sida Alta”.

Arbeidarpartiet har tidlegare stått for vasskraftutbyggjing av 120 av 180 terrawatt. Då har
ein rekna ”populasjonen” på 180 terrawatt for det som er utbyggbart for 4 kroner eller
mindre per kilowatt. Det var også Arbeidarpartiet under Gro Harlem Bruntland som stod
for utbyggjinga av Altavassdraget. Arbeidarpartiet si kraftsosialisme tek ikkje slutt sjølv
om resten av i-landa er på full fart inn i den nye økonomien. Noreg skal vere ein energi-
nasjon, og Arbeidarpartiet har store industripolitiske og energipolitiske visjonar med gas-
sen. Dei påstår i tillegg at det er miljøpolitiske føremoner ved gasskraft, sjølv utan CO2-
renseteknologien. Argumenta er at ein skal kunne selje gasskraft til andre land, og dekkje
norsk innanlands auka etterspurnad i framtida. Det ligg implisitt i argumenta at billeg energi
er ein menneskerett slik at ein må produsere like raskt som auken i forbruket. Dette er
uforståeleg for meg! Å setje eit tak på total produksjon av elektrisitet burde vere ein smal
sak for eit så høgt utvikla samfunn som me lever i, både teknologisk og organisatorisk. Når
ein kan drive bensinrasjonalisering på 70-talet og matrasjonering på 40-talet så må det vel
vere mogleg å få til energirajonalisering idag.

Viss det likevel skulle vere umogleg å få til, så er likevel Arbeidarpartiet sin miljøpolitikk
fullstendig på kollisjonskurs med Kyotoavtala. Den skulle berre vere eit supplement til
landa sine eigne tiltak, i 2005 skulle landa kunne vise til klåre framsteg. Det finst heller inge
kvoter å få kjøpt før 2008, og di meir me aukar dei norske utsleppa di meir lyt me redusere
eller kjøpe kvoter for i 2008-2012. Dersom kvotene får ein pris som står i tilhøve til miljø-
kostnadane så kjem ikkje Noreg til å overhalde Kyotoavtalen trur eg.

Stephen Hawkins som vert rekna for vår tids Albert Einstein skriv i si siste bok at han tvilar
på om menneska kjem til å overleve det neste årtusenet på grunn av blant anna drivhusef-
fekten. Utfrå miljøomsynet burde Noreg istadenfor å verte ein ”energinasjon”, heller satse
på forskning og kunnskapsbasert industri. No har BMW starta serieproduksjon av
hydrogenbilar, NASA forskar på hydrogenfly, bussar, lastebilar og passasjerbåtar er utvikla
for hydrogen, hydrogendistribusjonssystemer skal ta over for bensinstasjonanen i USA. Al
Gore seier at forbrenningsmotoren må vere avskaffa om 17 år i USA. Norsk forsknings-
aktivitet er minimal i tillegg til at regjeringa legg alt til rette for at miljøløysingar skal verte
ulønsame å utvikle.

Lovins og Lovins gav i 1997 ut boka Factor 4. Denne boka seier at med dagens teknologi er
det fullt mogleg å doble velstanden, og halvere ressursbruken (i mange tilfelle 100 doble
faktorutnyttinga). Som eit døme er det faktisk mogleg å byggje ny jarnbanetrase som gjer
reisetida frå Oslo sentrum til Bergen sentrum unna på under 2 timar, trygt og miljøvenleg!
Det er eit privateigd selskap som ynskjer å byggje dette, men dei får ikkje lov av styresmak-
tene. Men det er fyrst no, etter at internett verkeleg har fått fotfeste, at sjansene for å byggje
størsteparten av produksjonen i dei rike landa på produksjonen av virtuelle produkter, som
ureinar nær null og niks. Folk sitt forbruk av virtuelle goder fortrenger meir og meir mate-
rielt forbruk. Eit nærliggjande døme på dette er at i fjor var det overkapasitet på PC’ane i 4.
etage på vårt fakultet, no er det ofte vanskeleg å få plass store delar av dagen.

Det er ulike modellar dei fleste landa har nytta i oppbyggjinga av sin IT-industri. Me har
”Den irske modellen”, ”Den finske modellen”, og ”Den indiske modellen” osb. Felles for
dei alle er sterk statleg deltaking. Kva gjer Noreg me oljeformua? Jau, me investerar i
Citibank i New York, som påny investerar pengane i garasjeselskap i Silicon Valley. Fin-
land tek inn omlag like mykje i eksportintekter på Nokia som Noreg tek inn som eksport-
inntekter i Nordsjøen. Der ligg produksjonen no på omlag 3,5 millionar fat per døgn! La
olja og gassen liggje der den ligg og sats på miljø, eller ein mellomting. I alle fall ikkje gjer
slik som idag, at oljeproduksjonen går for fullt, og ingen satsing på miljø!

Pål M. Lykkja
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Å gå over veien etter navn

Nei, jeg har ikke feilsitert det gamle ordtaket «å gå over bekken etter
vann». Som det går frem av forsiden i denne utgaven av Observator har
instituttets ansatte «gått over veien» og skiftet navn. Ringvirkningene av
dette blir spennende å se. Hittil har det ikke skjedd så mye; rekrutterin-
gen er fortsatt lav på grunnfag (50 studenter dette semesteret), og
mange begynner å lure på om Blindern-økonomene er en utdøende rase.
I følge vår egen teori har vi fortjent dette fordi vi har blitt utkonkurrert av
andre mer effektive, og av markedet prefererte utdanningsinstitusjoner.
Men skal vi gi oss uten kamp? Burde vi ikke gå ut mer offensivt enn noen
gang for å få tak i flere studenter, som i andre omgang gir instituttet
økte bevilgninger og inntekter? I siste instans ville dette bedre utdannings-
vilkårene for nettopp deg og meg. Uansett: sosialøkonomen er død,
lenge leve samfunnsøkonomen!

Når dette er sagt må jeg også rose Fagutvalget, studenter og ansatte
ved instituttet. Man forsøker ihvertfall aktivt å forbedre situasjonen, og
det er ikke bare navnet på skiltet ved heisdørene som har blitt byttet ut.
Mang en arbeidstime er lagt ned i store endringer av pensum og under-
visningsopplegg. Den nye versjonen av den beryktede (og fryktede?) 2.
avdeling er på plass, og prøvekaninene har startet på det nye opplegget.
Det blir spennende å se hva som kommer ut i «andre enden» når de er
ferdige med eksamnene sine. Det blir vel økonomer av dem  også,
tenker jeg. Ønsket og målet er at arbeidsmengden skal være jevnere
fordelt slik av man slipper de gamle problemene med magesår og våke-
netter de siste to månedene før eksamen.

Observator merker også at studenttallet synker. Redaksjonen er en skygge
av seg selv. Kvantitativt, ikke kvalitativt, naturligvis! En håndfull studen-
ter som er igjen må jobbe ekstra hardt for å skrape sammen de vanlige
40 sidene. I dette nummeret forsøker vi å innfri mange ønsker på en
gang. Eksamensoppgaven er som vanlig på plass bakerst i bladet for å
glede de som forbereder seg til en eksamen. Humorsider for å holde
humøret oppe på lesesalen i mørke høsttimer, bilder fra hendelser og
begivenheter og ikke minst en mengde knakende gode artikler. Nok en
gang trykker vi noe på engelsk i et forsøk på å også være et blad for
utvekslingsstudentene ved instituttet. Vi håper også noen artikler er
provoserende nok til at noen av dere griper pennen fatt. Foruten å
ønske lykke til videre med semesteret og god fornøyelse med bladet, vil
jeg derfor oppfordre til å sende inn leserinnlegg. Vi trenger også flere
redaksjonsmedlemmer. Kanskje Observator er akkurat hva CV´en din
mangler?

Red.
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Knut Sydsæter,
hvordan synes du
det er å arbeide
ved Økonomisk in-
stitutt?
-Det trives jeg bra
med. Jeg har vært
her i mange år, fak-
tisk siden 1965. Jeg
synes miljøet blant
både ansatte og stu-
denter er veldig bra.

-du merker ingen store forskjeller fra å arbeide
ved Sosialøkonomisk Institutt?
-Nei, skifte av navn er en mer kosmetisk endring.
Hva fikk deg til å ta doktorgraden?
-Jeg har bare cand.real graden. Jeg begynte i 1958
ved matematisk institutt, og avla embetseksamen i
1964. I hovedoppgaven arbeidet jeg med mer abstrakte
matematiske problemer. Etter å ha vært vit-ass noen
år ved matematisk institutt fikk jeg i 1965 lektoratet
ved Sosialøkonomisk institutt, og jeg kuttet ut den ab-
strakte matematikken og begynte å interessere meg
for matematikk knyttet til økonomi.
-du har alltid hatt sansen for matematikk med
andre ord?
-Ja, jeg har alltid hatt sansen for det. Jeg hadde egent-
lig tenkt å bli lektor, men så gikk det bra med studi-
ene, og i 60-årene var det en ekspansjonsperiode og
det ble opprettet mange nye stillinger. Dermed havnet
jeg her.
-så du har aldri vurdert å gå en annen vei?
Nei, i grunnen ikke. Jeg vurderte en stund fysikk, men
jeg likte ikke laboratoriearbeidet og dermed ble det
matematikk.
Hvis man nevner navnet Sydsæter for en student,
eller en som har vært student i Norge, så de kjen-
ner de til bøkene dine. Føler du deg noen gang som
en ”kjendis”?
Nei, men relativt ofte har folk kjennskap til navnet,
kanskje fordi det er så spesielt, slik at folk husker det
av den grunn. I forbindelse med et kjøp av leilighet

for noen år tilbake traff jeg på tre som var involvert i
salget som hadde hatt boka mi på BI.
-bøkene dine er jo utgitt i flere andre land også?
Ja, jeg har laget en engelsk utgave sammen med Peter
Hammond ved Stanford-Universitetet. Den er over-
satt til bl.a. ungarsk og spansk. Formelsamlingen er
nå oversatt til åtte språk. Det siste jeg hørte var at de
russiske og kinesiske utgavene hadde kommet.
-ja, matematikk er vel et internasjonalt språk?
Jo, det er jo det. Men det er veldig forskjell på
matematikkbøkene beregnet på realfagsstudenter og
de som økonomene bruker. På realfagområdet er det
et stort utvalg av veldig gode bøker, så å skrive noe
på det området er nesten umulig. Derimot er det ikke
så mye å velge i for dem som studerer økonomi.
De som har studert her et par semestre eller mer
vet at du med jevne mellomrom drar til Afrika.
Hva er ditt engasjement der?
-For ca. ti år siden fikk instituttet en samarbeidsavtale
med Universitetet i Harare. Litt motvillig dro jeg ned
som en av de første. Jeg har blitt veldig fascinert av
landet og folket, men jeg fikk også mitt største akade-
miske sjokk da jeg så hva som foregikk på
undervisningsfronten der. Ingen av de vel 150 studen-
tene som jeg foreleste for hadde råd til å kjøpe lære-
boka. Da besluttet jeg meg for å lage en Zimbabwe-
versjon av boka. Det er veldig fascinerende fordi her
hjemme er det jo mange som kan steppe inn, men der
nede kan det man gjør få større virkninger.
-hvor ofte drar du nedover?
Jeg har stort sett vært der et par ganger i året.Jeg har
nylig fått henvendelse fra Mosambique. Jeg skal kan-
skje nedover dit en ukes tid. Jeg har vært der før, og
de har gode russiske matematikere der, men under-
visningsopplegget for økonomer er helt håpløst. Vi
skal derfor oversette Zimbabwe-boka til portugisisk.
Har du noen forskningsprosjekter på gang?
Jeg er fremdeles interessert i optimal kontrollteori, men
i de siste årene har det blitt veldig mye pedagogisk
virksomhet. Jeg har sammen med Hammond fra
Stanford og Atle og Arne her på instituttet jobbet gan-
ske mye med en bok for doktorgradsstudenter. Når
den ser dagens lys er usikkert.

Ved vårt institutt arbeider det masser av flinke mennesker. Selv om vi i dette nummeret av
Observator presenterer fire av dem som «De 4 store», betyr det ikke på noen måte at disse er
de eneste professorene som er «store». Vi i Observator vil gjerne presentere mennene på
forsiden av bladet for deg som er ny student på økonomifaget. Fra venstre mot høyre: Knut
Sydsæter, Asbjørn Rødseth, Ragnar Nymoen og Nils-Henrik M. von der Fehr. Dette er ansikter
du vil møte på ulike typer forelesninger på forskjellig nivå i studiet.
Her kan du bli bedre kjent med mennene som trofast serverer deg økonomiteoretiske godbiter
et par ganger i uken. Hvem skjuler seg bak foreleser-ansiktet? Vi har tatt en uformell prat med
firspannet. Her er spennende avsløringer også for dere som trodde dere kjente disse karene...

De 4 store
Tekst og foto: Torbjørn Tråholt
torbjort@student.sv.uio.no

Denne mannen har mang en gang reddet en
vordende økonom ut av et matematisk uføre...
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Knut er ikke kjent for å ligge på latsiden.
Her viser han frem noe av det han har publisert

Hvordan synes du det er å forelese nå i forhold til
for ti-tjue år siden? Er det stor forskjell på stu-
dentene da og nå?
-Jeg trives bra med å forelese, og har et godt inntrykk
av studentenes interesse. Det mange er klar over nå er
at det blir vanskeligere og vanskeligere fordi nivået
har gått nedover, særlig i elementær algebra.
Mener du studentene av i dag er dårligere i mate-
matikk?
-De kunnskapene folk møter med er et stort problem.
Et virkelig stort problem er reform 94. Man ser en
dramatisk reduksjon i resultatene når ”reform 94-kul-
lene” kommer. Vi har for eksempel innført ekstra-
forelesninger og innleveringer for å forsøke å han-
skes med problemet. Jeg tror at i de siste årene har
den mest avanserte matematikken i økonomisk faglit-
teratur gått litt ”av moten”. Det ga kanskje ikke så
mye som man hadde håpet og trodd på. Men fremde-
les kreves det ganske solide matematikkunnskaper for
å lese selv tidsskriftene som ikke er av mest teknisk
art. Det er et problem at forkunnskapene er så lave og
nivået lenger opp i studiet er så høyt. Dersom en kla-
rer seg bra i grunngfaget (2.7 eller bedre for eksem-
pel) og er interessert i økonomi, men har svak bak-
grunn i matematikk, vil en med en viss innsatsvilje
kunne gjøre det utmerket i resten av studiet. Flere av
våre beste økonomer begynte her med ganske be-
skjedne forkunnskaper i  matematikk. Ett av mine
problemer derimot er at ettersom vi må hjelpe de med
dårlig bakgrunn, får vi liten tid til å hjelpe de gode.
-hva kan vi gjøre med problemene?
-Det ser ut som om lærerene i videregående ikke kla-
rer å motivere elevene til å lære den elementære alge-
braen. Man må gjennom den kjedelige drillingen som
er helt nødvendig for å overleve i matematikken på
høyere nivå. Jeg ser ofte at folk som har forstått
hovedpoengene gjør fatale algebraiske feil.
Hva gjør du når du skal slappe av?
-Jeg spiller bl.a. tennis! Det synes jeg er artig, og det

har jeg drevet med
i alle år. Vi er en fast
gjeng som spiller to
ganger i uka om
vinteren og en god
del om sommeren.
Jeg spiller også en
del sjakk, men ikke
så mye som før. Det
tar mye av den
samme energien
som jeg bruker i ar-
beidet. Jeg er også
interessert i klassisk
musikk.
-hvem er favoritt-
komponisten?
-Det er Beethoven.
Jeg hører litt på mu-
sikk her på kontoret
også.

Asbjørn Rødseth, hvor lenge siden er det du ble
ansatt her?
-Første gang var i 1974, men eg har vore borte litt
etter det.
Tok du utdannelsen din her?
-Eg tok utdanninga mi her fram til cand.oecon. Men
så har eg opphalde meg andre plassar og lært ein del
av det utan å væra student der.
Hvor da for eksempel?
-Eg var eitt år ved Yale University i USA kort tid etter
at eg var ferdig her. Eg har også langt seinare hatt
opphald ved Stockholms Universitet, London School
of Economics og Stanford University.
Hva fikk deg til å fortsette utdannelsen til og med
doktorgraden?
-No har ikkje eg nokon doktorgrad. Det var ikkje noko
organisert doktorgradsstudium på den tida. Det var
slik at ein skulle skriva ei avhandling, og det var in-
gen som visste heilt kva som skulle til. I alle fall skreiv
eg mange ting, men det blei ikkje doktoravhandling
av det før eg plutseleg var professor, og da var det
liksom for seint.
Men du har alltid likt faget?
-Ja, det har eg.
Så du har ikke vurdert å studere noe annet?
-Ikkje undervegs i utdanninga, nei.
Bestemte du deg tidlig for å studere økonomi?
-Nei, eg bestemte meg det siste året på vidaregåande
skule, like før eksamen.
Du har altså ikke vært innom noen andre fag her
på Blindern?
-Ikkje som student. Eg leste ein del pensumlitteratur i
andre fag da eg var student, men eg tok ingen
eksamenar.
Hvis du skulle valgt et annet yrke i dag, hva skulle
det vært?
-Det er et høgst hypotetisk spørsmål. Men historie er
eit spennande fag!
Hvordan synes du det er å jobbe her ved institut-
tet?
-Eg synast det er ein god arbeidsplass. Litt triste og
mørke korridorar… Og så er det ganske store
forventningar til kva ein professor skal klare å gjera i
løpet av 24 timar.

Asbjørn er makro-
ekspert med fortid
innen mikroøkonomi
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Liker du å undervise bedre enn å forske og å holde
på med prosjekter?
-Eg vil ikkje seia om eg likar det eine eller det andre
best, også fordi det er ein sammenheng. For å kunne
driva god undervisning på høgt nivå må ein driva fors-
kning for å følgja med i det som skjer. Men eg liker å
forelesa, så absolutt. Viss det ikkje var studentar på
Universitetet ville eg vurdert ein annan jobb!
*god latter*
Foretrekker du å undervise på høyere eller lavere
nivå i studiet?
-Nei, eg likar alle nivå. Dei har kvar sine utfordringar.
Hender det at dere gjør noe sammen på fritiden?
-Ja, det hender. Det er nokså mange her, så det er sjel-
dan alle er i lag.
Hva holder du på med av prosjekter nå? Jeg så på

nettet at du hadde et prosjekt
sammen med Nymoen om ”wage
formation”.
-I vårsemesteret hadde eg mykje å gjera
med korrekturlesing av den nye boka
mi, og dessutan et par utredingar som
eg medvirka til. Men blant dei to pro-
sjekta som eg skal gjere meir med så
snart eg får tid er eitt til som handlar
om lønsfastsetting og fagforeningar,
spesielt virkningane av skattar på
lønsfastsettinga. Så er det eit prosjekt
om årsaker til spekulative angrep på

faste valutakursar, og muligheten for spekulative an-
grep for andre reglar for pengepolitikken, for eksem-
pel  inflasjonsmål. Det er dei to tingene eg tar sikte på
å fullføra først.
Har du alltid hatt sansen for makro fremfor
mikro? Hva skrev du om i hovedoppgaven din for
eksempel?
-Nei, egentlig ikkje. I studietida spesialiserte eg meg i
økonometri og arbeidde dei første åra arbeidde eg gan-
ske mykje med energiøkonomi. Da brukte eg
økonometri og mikroøkonomisk teori. Hovudoppgåva
handla om investeringar i kraftverk. Det var lite under-
visning i makro i mi studietid, men litt tilfeldig kom eg
til å skriva ein artikkel om skjerma og konkurranse-
utsette næringar. Så havna eg på eit kurs som James
Tobin gav. Det var inspirerande og etter kvart gjekk eg
meir og meir over til makro.
Så over til et helt annet tema: Hva gjør du når du
virkelig vil slappe av –når du har tid til det? Har
du noen hobbyer?
-Det blir lite fritid, men det eg gjer mest er å gå tur.
Både i marka og i fjellet, sommar og vinter.
Helt til slutt: har du noen motiverende ord til de
som akkurat har begynt på faget vårt?
-Det er jo et spennande fag! Vi ser jo at økonomane
står sentralt i samfunnsdebatten, og faget har jo mykje
å bidra med. Vi kan bidra med større rasjonalitet i dis-
kusjonen. Samtidig må vi jo også forsøke å skilje mel-
lom kva som er vurderingar om korleis det bør vera og
kva som er beskriving av korleis økonomien faktisk
virker.

We want YOU!

Er du interessert i å bli
bedre kjent med «gutta
i 11. og 12. etage»?
Som redaksjons-
medlem i Observator
har du muligheten til å
intervjue hvem du vil.
Som ansvarlig for
eksamensoppgaven vil
du også gå igjennom
denne med en profes-
sor og ikke bare bli
kjent med de ansatte,
men også lære pen-
sum slik ingen andre
har muligheten til.
Bli en av de som job-
ber ved Økonomisk in-
stitutt; bli Observator-
medlem du også!!!
Send oss en e-mail på

 observator@econ.uio.no

eller stikk innom et av
redaksjonsmøtene i
12. etg. på torsdager
kl 16:15
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Noen av studentene ser kanskje for seg at profes-
sorene aldri har slitt med pensum og at doktor-
graden var planlagt idet de startet på grunnfag,
men det er altså ikke alltid tilfellet?
Nei, det kom så absolutt etterhvert. Jeg var også vel-
dig heldig med første jobbvalg. I den grad man kan
kalle det «heldig». I lys av en akademisk utvikling så
var det heldig.
Hvordan trives du som ansatt ved instituttet?
Jeg trives veldig godt. Jeg kom tilbake hit etter å ha
jobbet i Norges Bank i 11 år. Det er helt annerledes
enn i banken. Der jobbet vi sammen i grupper, og jeg
syntes det var litt tungt å begynne her og å jobbe helt
alene. Når jeg tenker på hvordan det hadde vært å
begynne som en vit-ass her i 1985 er jeg glad jeg be-
gynte i banken.
... og det var ikke småtteri du holdt på med der
heller…
Vel, det ble jo en lang del av yrkeslivet. Vi drev bl.a.
fram modellprosjektet. Hva skal jeg si... å jobbe med
forskning i et byråkrati har sine sider.
”Sine sider” sier du?
*ler godt* Nei, det var ikke alltid like lett.
Men veldig spennende kan jeg tenke meg!
Veldig spennende -og utfordrende. Det kunne være
frustrerende til tider, for det kom nye politiske
rettningslinjer dettende. Å opprette et forskningsmiljø
i Norges Bank med et slikt press utenfra, et press om
konformitet, er ikke lett. I et byråkrati skal alle mene
det samme, og å opprettholde et godt forskningsmiljø
er derfor en stor prestasjon. Hermod Skånland (anm.
Sentralbanksjef) har mye av æren for dette. Han stod
fast ved at forskningen skulle drives på forskningens
premisser, og ikke etter et vedtak.
Hvordan trives du med å forelese mot det å jobbe
med prosjekter og forskning?
-Jeg har problemer med å rangere det rent
trivselsmessig, men jeg liker å undervise, ellers hadde
jeg ikke orket å jobbe her! Det er veldig krevende,
men jeg vil klassifisere meg selv som en som liker å
undervise. Hvor god man er er en annen sak, men
man må forholde seg veldig aktivt til det.
Hvordan synes du studentene i dag er i forhold til
for noen år siden?
-I løpet av den perioden jeg har vært her synes jeg det
ikke har vært noen forandring, ihvertfall ikke nega-
tivt. Det jeg har vært mest involvert i er omleggingen
av 2.avdeling. Det arbeidet har gitt meg innblikk i
noen av studentenes problemer. Vi kjører igang den
nye ordningen nå for første gang. Når vi begynte å se
på problemet med den gamle ordningen fikk vi raskt
sympati for studentene og forstod at her var det tids-
nød og stort arbeidspress. Dette gjorde et stort inn-
trykk på meg, og vi forsøkte å hjelpe til slik at det er
mulig å disponere tiden bedre. Studentene er nok mere
bramfrie enn det vi var, men fremdeles er det mange
som er for beskjedene. De er fortsatt fulle av respekt,
men kanskje i litt mindre grad enn det vi selv var.
Men det er bra! På den andre siden er de kanskje ikke
så ”slått til jorden” av takknemlighet for å få gå på

Ragnar Nymoen, hvor lenge har du vært ansatt ved
instituttet?
Jeg ljuger ikke mye når jeg sier våren 1996.
Har du utdannelsen din herfra eller andre steder?
Jeg er et rent produkt herfra, og jeg var ferdig høsten
1984 som cand.oecon. Jeg hadde litt sosiologi under-
veis. Jeg begynte på det faget etter militærtjenesten høs-
ten 1978, tror jeg. Jeg skulle bli sosiolog, men hoppet
av etter mellomfag. Sånn sett er jeg ingen strømlinjet
student som man vil alle skal være i dag.
Hva fikk deg til å fortsette med studiet t.o.m. dok-
torgraden?
Det har sammenheng med den arbeidssituasjonen jeg
havnet i. Etter endt eksamen begynte jeg i Norges Bank
i den nystartede «Utredningsavdelingen» som nå heter
Forskningsavdelingen. Det var et miljø som var veldig
positivt å begynne i som ung økonom som var villig til
å bruke mye tid på jobben. Når instituttet kom med sitt
doktorgradsprogram i 86 eller 87 passet dette godt. Jeg
ble også oppmuntret i Norges Bank til å satse på dette,
og arbeidet lot seg godt kombinere med doktorgrads-
programmet. Det var rett og slett integrert i den jobben
jeg hadde i Norges Bank, og det var naturlig å benytte
seg av tilbudet.
Du nevnte sosiologi. Vil det si du ikke hadde det klart
for deg tidlig at det var økonom du skulle bli?
Nei, på ingen måte. Jeg hadde ikke hørt om sosialøko-
nomi, og jeg begynte på sosiologi fordi en kompis stu-
derte der. Jeg hadde ingen akademisk bakgrunn i nær-
miljøet ellers, og hørte om sosialøkonomi gjennom so-
siologi faktisk. På mellomfagsnivået valgte jeg økono-
misk sosiologi og ble veldig interessert i dette. Det var
nettopp åpnet for å ta sosialøkonomi som et sidefag,
dvs 1. avdeling i sosialøkonomi som et mellomfag. Jeg
hadde engelsklinja fra videregående og kunne ikke
matte. Men vi hadde kjempegode matematikklærere;
Knut Sydsæter og Arne Strøm hadde så god undervis-
ning at det ble mulig for meg å gjennomføre studiet.
Når det var vel og vakkert overstått fant jeg ut at jeg
ville fortsette. Jeg syntes det var en lettelse å begynne
på økonomi fordi i sosiologi hadde jeg slitt med begre-
per. I økonomien var alt tilsynelatende greit med én
produktfunksjon innen produksjonsteorien. Det fenget
veldig.

Fotballen er faktisk
rund, hevder Ragner
hardnakket.
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som ung som gjør størst inntrykk. Jeg har klare opp-
fatninger om 1960 og 70-tallet. Jeg klarte å følge med
litt på 80-tallet også, men jeg på 90-åras musikk er
det annerledes. Jeg liker godt van Morison og
Waterboys. Van Morrison har holdt på siden 60-tal-
let, og er «still going strong». Han er jeg stor beun-
drer av. Irske kvinnelige sangere har jeg også stor sans
for. Mary Black er meget dyktig. Jeg har en vinyl-
samling på en vel 300 LP’er, med hovedtyngden på
rundt 70-tallet. Jeg må slå et slag for technoflash fra
70-tallet (ler godt). Har du hørt om det?
Eeeeeh, nei...
Det er de gutta som kjørte med masse synth. Piano og
moog-synthesizer. Genesis før Peter Gabriel sluttet.
Nå har jeg ikke hørt det på 15 år, men jeg har fått
«Selling England by the pound» på CD nå. Det må
du bare høre, det er helt rått. Nå sitter jeg hjemme i
kjellerstua og hører på 70-tallsmusikk. Det er drøs-
sevis av andre artister... Rap!!!
Huh? Har du sansen for det?
Neeeei, bortsett fra Christer George. Han
er rap-artist og spilte inntil nylig på
Strømsgodset. Han har gitt ut to
LP’er faktisk...
Liker du ham nettopp fordi han
var på Strøms-
godset?
Selvfølgelig!
Hvis du fikk komme med en
oppfordring til studentene, hva
skulle det være?
Hva var det Mini sa... Nei, jeg kan ikke si
dette...
Dette er bare Observator, da...
OK, som Mini sa rett før Rosenborg tapte i en Europa-
kamp en gang: «Carpe Diem; grip dagen». Nei, ærlig
talt: Disse årene dere har nå er viktige år. Du kan bruke
tida på å utvikle deg faglig og menneskelig i veldig
stor grad. Man ser det kanskje ikke så godt når man
er oppe i det selv. Jeg tror ikke jeg skal oppfordre
andre til å jobbe like mye som jeg har gjort. Det vet
jeg ikke om det er verdt. Når man først er her, bør
man være bevisst og kanskje ha noen lokale mål og
strekke seg etter. Man bør være klar over at man stu-
derer et fag og har andre studenter som er kollegaer,
og ikke minst lærere som også oppfatter studentene
som kollegaer. Det tror jeg ikke alle er klar over, men
vi oppfatter dere som kollegaer ganske tidlig. For
eksempel de faglige spørsmålene jeg får fra studen-
ter er ofte på et høyt nivå. Jeg kan ikke si «svaret er
2,5. Gå ut!» Nei, Jeg må ofte sette meg ned og prøve
å forstå hvordan studentene har tenkt. Så prøv å bli
en deltager i så stor grad som mulig. Ikke vær redd
for å se på seg selv som en som har noe å bidra med.
Jeg viser Ragner Abbey Road-coveret til Beatles
som vi parodierer på forsiden av denne utgaven
av Observator, og spør om han kjenner igjen The
Fab Four... hvilket han gjør med letthet. Når jeg
spør hvor i rekken han vil være, svarer han at han
gjerne vil ha plassen til Ringo Starr, som kan gå
for å være en enkel fyr fra Drammen. Det er vik-
tig å få med at han er fra Drammen.

Universitetet. Der har  skjedd mye i løpet av de siste
20 årene. Da jeg begynte var det store ting å begynne
på Universitetet. Vi var kanskje for ydmyke. Studen-
tene har på en side flere muligheter i dag; de kan velge
BI og de kan dra utenlands, men på den andre siden er
det en flott mulighet å studere her på Blindern. Hvor-
for betale over 30 000 for å gå på BI, bare for å gå på
BI når man kan få nærmest en «free lunch» her? Vi er
ikke så mye dårligere enn BI...
...noen vil kanskje si vi sogar er bedre?
Ja, men nå tør vi snart ikke si det heller! Men en of-
fentlig finansiert institusjon som dette er en utrolig
mulighet som man kan få mye ut av i løpet av en fem-
seks år av livet. Uten tvil. Vi burde være litt mer på
offensiven på det området. Jeg er tvilende til at bare
man betaler mye for noe, så er det bra.
Noen idéer til hva vi kunne gjøre for å forbedre
rekrutteringen til faget?
Noe av dette tror jeg skyldes tunge stemningsbølger
som vi i liten grad kan påvirke. Man tror ting er så
mye bedre bare man betaler masse penger for det. Det
tror jeg er et tegn i tiden. Vi kunne kanskje forsøke å
synes mer...
Kan navneendringen bidra positivt?
Vel, de som kjenner oss fra før bare ler. Men det er
ikke på grunn av dem vi endret navnet. Tross alt tror
jeg Økonomisk institutt er et mer riktig navn. Det er
nok ikke redningen for oss, men det er nok en del av
en endret strategi. Hva synes du?
Jeg hadde vært fornøyd med tittelen «økonom»
istedenfor «samfunnsøkonom», men vi er vel ikke
alene om å kunne sette den tittelen under navnet
på visittkortet. Tross alt sier «samfunnsøkonom»
mer om hva vi gjør enn den gamle tittelen…
Det høres ikke kjedelig ut, da? Litt baktungt kanskje?
Men det er mer presist. Lik «bedriftsøkonom». Titte-
len «siviløkonom» sier meg derimot ingenting.
Sant nok. Men jeg ville nok likevel sette «samfunns-
økonom, tilsvarer sosialøkonom» i jobbsøknader.
Det er jo mange gamle gubber rundt om som skal
vurdere min jobbsøknad, og de kjenner bare til den
gamle tittelen.
Ja, ja. Helt riktig. Tittelen «cand.oecon» er jo uendret,
og det er tross alt det virkelige gullkantede papiret.
Tilbake til livet som ansatt ved instituttet. Gjør dere
noe sammen på fritiden? Vi har jo sett at dere spil-
ler fotball nå nylig!
Ja, vi har jo fotballmiljøet. Det skjer ikke-faglig sam-
kvem her. Alle har forkjellige interesser, men jeg tror
mange gjør noe sammen på fritiden fra tid til annen.
Selv har jeg små barn, så jeg får ikke vært med like
mye som jeg kanskje ønsker. Men vi har bl.a. våre
uformelle «fredagsmøter» som fungerer godt. Og sti-
pendiatene har dratt igang litt sosialt samkvem etter
torsdagsseminarene. Jeg har for min del prioritert fot-
ballen, og får jeg tid til å spille litt, er jeg fornøyd.
Andre fritidssysler?
Ja-aaa.... «Enkelt» friluftsliv med familen. Det synes
jeg er viktig.
Hva med musikksmaken? Hva liker du?
Nå bli vi sittende lenge! Det er en viktig hobby. Jeg
har vært ung en gang jeg også, og det er det man hører
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har også et prosjekt gående for NVE for tiden. Jeg
jobber litt med telekommunikasjon, blant annet som
rådgiver for Telenor. Ellers har jeg flere rene akade-
miske prosjekter, dels i samarbeid med noen på BI og
med folk her i huset. Nå holder jeg på med en analyse

av Universitets- og
h ø y s k o l e s e k t o r e n
sammen med Kalle Mo-
ene. Vi forsøker å for-
stå hva som driver an-
satte disse institusjo-
nene. I private bedrifter
i et marked vil det i
større grad være økono-
miske insitamenter som
er pådrivere, mens Uni-
versitetet og høyskolene
er grunnleggende for-
skjellige på flere områ-
der. Her er det i stor grad
faglig nysgjerrighet og
annerkjennelse fra kol-
leger som er drivkref-
tene. Det er interessant
å studere.

Du foreleser bl.a. på grunnfag dette semesteret.
Hva foretrekker du av å forske og å undervise?
-Det er to helt forskjellige ting; det ene er å formidle
en innsikt man har, og det andre er å forsøke å skaffe
seg en ny. Jeg synes forelesninger er morsomt når jeg
først står foran forsamlingen og har kommet i gang,
spesielt når du føler at du får det til og man ser folk er
med og forstår hva man snakker om og man får reak-
sjoner fra studentene. Det er utfordrende å få det til.
Jeg må innrømme at undervisningen blir stadig mer
krevende, både i form av forberedelser og å holde fore-
lesninger. Jeg synes også det å sette seg inn i studen-
tenes situasjon og å forstå hva de har problemer med
blir stadig vanskeligere.
-liker du best å forelese på høyere nivå?
-Begge deler er artige, men på forskjellig vis. På 3.
avdelings-kursene blir man bedre kjent med studen-
tene siden gruppene er mindre, og undervisningen er
lagt opp på en annen måte med mer interaksjon. Man
kan ofte ta for gitt at studentene kan mye, mens på
grunnfag er forkunnskapene mindre og man må legge
opp undervisningen på en helt annen måte.
Har du et favorittområde innen økonomi?
-Jeg har drevet absolutt mest med kraftmarkedet, men
jeg har også drevet med telemarkedet, internett og de
”nye” markedene som vokser frem nå. De er interes-
sante nettopp fordi de er nye og det skjer mye spen-
nende der og det er masse interesse blant fagfolk for
dette området. At jeg har jobbet med akkurat disse
feltene innen økonomi er litt tilfeldig. Når man kom-
mer inn i et tema blir det også mer interessant.
-hva skrev du om i hovedoppgaven og doktorav-
handlingen?
-hovedoppgaven skrev jeg mens jeg holdt på i SSB,
og den handlet om modellering av importpriser i
makromodeller. Avhandlingen var en serie artikler
innen ”industrial economics” og anvendt spillteori.

Nils-Henrik, her pose-
rende i godstolen i
11. etg.

Nils Henrik M. Von der Fehr, hvor lenge har du
vært ansatt ved Økonomisk institutt?
-Jeg ble ansatt for ca. ti år siden.
-har du jobbet andre steder før du begynte her,
eller eventuelt hatt lyst til det?
-Jeg jobbet i SSB i studie-
tiden, på fulltid i slutten av
studiet. Om jeg har hatt lyst
til å jobbe et annet sted er
en annen sak… Ja, jo, men
ikke så mye at jeg har gjort
alvor av det.
Du er økonom utdannet
her ved instituttet, men du
har deler av graden fra
England?
-Ja, da jeg holdt på med
doktorgraden var jeg i Eng-
land i ett og et halvt år, men
formelt sett er graden min
herfra.
Hva fikk deg til å fortsette
utdannelsen t.o.m. doktor-
graden?
-Jeg har alltid vært veldig
faglig interessert. Min far er dessuten også ansatt ved
Universitetet, riktignok ved et annet fag, så en akade-
misk karriære føltes som et naturlig veivalg.
-så du har alltid likt økonomi-faget, og har aldri
vurdert å studere noe annet?
-Jeg begynte faktisk å studere realfag, og hadde tenkt
å studere informatikk. Da jeg nærmet meg slutten av
cand.mag-perioden ble jeg oppmerksom på hva dette
faget gikk ut på, delvis fordi jeg var blitt kjent med
Steinar Holden –vi var i militæret sammen. Jeg følte
at jeg egentlig var interessert i samfunnsfag –det var
dette jeg leste mye av på fritiden, og jeg tok grunn-
faget for å fullføre cand.mag-graden. Jeg fant ut at
jeg likte faget, og fortsatte videre med økonomi.
Liker du å arbeide her ved instituttet?
-Ja, jeg trives veldig bra. Jeg liker den friheten som
følger med jobben; man kan selv velge hva man vil
holde på med. Jeg liker også akademisk arbeid, og
jeg synes det er mange hyggelige folk her.
-er mange av dere også sammen på fritiden?
-Noen er nok det, men jeg har ikke særlig mye om-
gang med andre ansatte… Foruten Steinar Holden som
er en god venn av meg. Vi omgås likevel en god del
fordi vi er på konferanser og seminarer, men da i mer
”profesjonell sammenheng”.
Har du noen prosjekter på gang nå?
-Når det gjelder ”utenomfaglige” verv er jeg medlem
av noe som heter Næringslovutvalget. Dette er et per-
manent utvalg som har som generelt mandat å se på
lovgivning av betydning for næringslivet. Dette tar
ikke så mye tid, men det er absolutt interessant. Når
det gjelder forskningsprosjekter har jeg en god del på
gang. Jeg er i oppstarten av et prosjekt for Inter
American Development Bank om kraftbransjen i for-
skjellige latinamerikanske land. Jeg har drevet mye
med kraftmarkedet her hjemme og i andre land. Jeg
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Har du noen hobbyer? Vi har alle hørt om
”ølklubben”…
-Har jeg nevnt den på forelesning? Nei, jeg har ingen
typisk hobby. Jeg har familie med relativt små barn
og et stort, gammelt hus med hage og eiendom. I den
grad jeg har fritid går tiden med til det.
Vi hører musikk i bakgrunnen på radioen. Hva
slags musikksmak har du?
-Vel, dette er BBC Radio 3, og de spiller klassisk
musikk hele dagen –og ordentlig klassisk musikk. Jeg
tror man må lære seg å like all slags musikk. Jeg opp-
daget da rap-bølgen kom var det musikk jeg ikke hadde
noe forhold til i det hele tatt, og jeg har så lite kontakt
med den typen musikk at jeg har ikke lært å like den.
Det er mulig det har noe med alder å gjøre. Kanskje
har jeg det samme forhold til den form for musikk
som mine foreldre hadde til den musikken jeg likte
som ung. Egentlig er jeg ganske altetende når det gjel-
der musikk. Jeg liker rock fra rundt 1970; gitarister
av ymse slag -Frank Zappa er den store helten...
-spiller du selv?
Jaaaaaaa….neeeeeei, jeg klimpret
litt på gitar i ungdomsårene,
men ikke mer enn det.

De som har
gått her et par semes-

tre har sikkert fått med seg
at du er den peneste antrukne

professoren. Synes du det er viktig
å holde en viss stil?

-Ja, det synes jeg er viktig, men hvilken stil det er
det er en annen sak. Der er jeg relativt liberal. Jeg
har valgt min stil, men jeg synes ikke slips og dress
er noe man må ha for å kvalifisere for å ha ”en
stil”. Men at man er seg litt bevisst på hvordan
man kler og oppfører seg synes jeg ikke er dumt.
Hva synes du om forholdet mellom studenter
og professorer? Er det for formelt?
-det er ikke så veldig formelt, er det vel?
-burde vi vise professorer mer respekt?
-Jeg synes ikke det er noe problem slik det er nå.
Tvert imot blir jeg alltid litt sjokkert når jeg hører
folk omtale meg som ”von der Fehr”. Det er mu-
lig det er min stil som får folk til å tiltale meg på
den måten? Jeg synes det er helt greit, jeg har ikke
noe stort behov for å være på fornavn med alle, men
det overrasker meg alltid litt når jeg hører det.
Når studentene er på et lavere nivå i studiet har man
ikke så stort utbytte av nærkontakt med professorer,
men når man for eksempel begynner å jobbe med
hovedoppgaven er det nok fint å bli sosialisert litt inn
i det akademiske miljøet, og da må studentene omgås
sine lærere. Jeg må ærlig innrømme jeg ikke er så
flink til det, men jeg prøver å holde døren åpen når
jeg er her. Men det er viktig at folk føler de kan komme
å spørre om ting. Man skal ikke komme rennende hver
eneste gang det er noe, men når man har strevet med
noe og ikke får det til er det fint om folk kommer og

spør og diskuterer ting. Noen få studenter
er ivrige og kommer ofte, og så er det
mange som aldri kommer.
Hvor godt er instituttet til å markeds-
føre seg selv? Vi sliter veldig med rekrut-
teringen nå.
-Vi er nok ikke spesielt gode til å markeds-
føre oss selv, det kan vi sikkert si, men sam-
tidig tror jeg det er viktig å tenke gjennom
hva det egentlig er vi skal markedsføre. Det
er ikke noe problem at det ikke er mange
studenter så lenge vi får tak i de som er in-
teressert og passer for dette faget. Derimot
er det et problem hvis vi ikke når frem til de
som kunne tenkt seg å velge økonomistudier,
men som velger noe annet fordi de ikke har
hørt om instituttet her eller har et galt bilde
av hva vi driver med.
-burde dere ved instituttet delta mer i
dagspressen og media? Rett og slett være
mer synlige?
-Det kan være vi burde vært mer aktive, men
den alminnelige oppfatningen her har alltid
vært at man deltar når man har noe å delta
med. Det er ikke om å gjøre å være mest syn-
lig. Det er derimot mange som er svært ak-
tive, men kanskje ikke kommer på TV eller i
avisen men opptrer på seminarer og møter
rundt omkring. Når det er sagt er det nok
mange her som har noe å bidra med i sam-
funnsdebatten.
Stemmer det at du selv er politisk aktiv?

Ja, jeg er ordfører i Hurdal kommune der
jeg bor.
…og alt dette har du tid til?
-njaaa… spør min kone om hun synes
det. Jeg har delvis permisjon fra insti-
tuttet for å skjøtte det vervet, og har én
kontordag i uken i Hurdal rådhus. I til-
legg blir det jobbing en del kvelder og
helger…
Imponerende!
Tja, jeg vet ikke. Mange av mine kol-
leger mener jeg må være halvgal, om
ikke helgal som finner på noe slikt. For
det første føler man seg litt beæret over
i det hele tatt få tilbudet, og det er van-
skelig å takke nei når man blir spurt.

Men det er også veldig interessant og læ-
rerikt å få nærmere innblikk i noe som man
ellers som fagperson bare har et akademisk
forhold til.
Har du alltid vært politisk aktiv?
-Jeg har alltid vært interessert i politikk Jeg
begynte under gymnastiden, men ikke par-
tipolitisk. Det er av nyere dato, dette er min
andre periode i kommunestyret. I forrige pe-
riode var jeg varaordfører.
Til slutt: hvilken plass i rekken ønsker
du å ha på forsiden?
-Plassen til John Lennon. Han var nok en
pøbel, men en interessant pøbel.

Er du økonom bør
du ta dette grunn-
faget i elementær
slipsknyting:
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 Men hva har så Hagens og Stoltenbergs evne til å
prate for seg å si for rentenivået? En politisk be-
visst person vil nok kunne forstå noe av grunnen
til at renten må øke. Vi som har studert samfunns-
økonomi kan bare trekke på lærdommen vi har fått
i fra norske storheter som bl.a. Munthe, Johansen
og Rødseth. Ja, den samfunnsøkonomistudent som
ikke har noe kjennskap til rentens påvirkning på
økonomien, uansett nivå i studiet, må ha levd i en
stor tåkedott. Poenget er selvsagt at vi har bedre
forutsetninger til å forstå hvorfor sentralbanksjef
Svein Gjerdrem ønsket å øke renten med nye 0.25
prosentpoeng den 20 september (www.norges-
bank.no). Dette ga da en total økning i renten på
1,5 prosentpoeng det siste halvåret. At ikke alle
forstår at renten må opp fikk jeg pekepinn på da
jeg besøkte slekten min i august. Vi satt ved kaffe-
bordet hos en onkel av meg og vi kom inn på te-
maet «renteøkning nå igjen». I min begrunnelse for-
søkt jeg meg på termer som: «opphetet økonomi,
arbeidsstokken, handelsbalansen, landet som hel-
het osv.» Jeg forstod raskt at Ola Nordmann for-
står selve ordlyden, men ikke konsekvensene for
økonomien som helhet. Jeg prøvde så godt jeg
kunne å forklare hvorfor endringen var på sin plass,
men jeg følte jeg snakket til en vegg. Onkelen min
argumenterte for at han skjønte at økonomer mente
at renten burde økes, men personlig skjønte han
ikke hvorfor det var nødvendig. Han tok sin gamle
mor som bor i en eldre leilighet i Drammen som et
eksempel. Denne gamle moren var påtvunget en
rehabilitering ved utskifting av vinduer og en byg-
ging av ny veranda. Dette ble delvis finansiert ved
økt fellesgjeld og ved at beboerne måtte ta opp et
ekstra lån i banken. Så spurte min onkel meg hvor-
for gamle mennesker må bli tvunget til å ta et nytt
lån fordi leiligheten skal rehabiliteres og at renten
samtidig går opp. Videre lurte han på hvorfor dette
landet ikke kunne brukt mer penger på helsevese-
net. Ja, har der tenkt på at Sverige som bruker min-
dre penger på helse faktisk har et mer effektivt hel-
sevesen. Vi er tross alt er verdens tredje rikeste
land regnet i BNP per person (ifølge OECD), mye
grunnet oljeinntektene. Han mente også videre at
disse pengene som staten drar inn av oljen gjorde
at en ikke behøver å øke renten hele tiden. Også
her prøvde jeg med mine tapre forsøk på å forklare
at økte inntekter som følge av økte oljepriser ville
bety økt personlig forbruk noe som igjen ville bety

Av: Vidar Nergård
vidarn@student.sv.uio.no

Hva må til for at
folk skal forstå?

Så har det skjedd igjen. Alle mennesker mareritt.
Renten har på ny gått opp igjen, senest nå i sep-
tember. Det er rart dette. Så lenge renten går ned
eller er stabil lever mange nordmenn som konger
og hertuger, men nå høres  et dundrende primals-
krik over Norges fjell, fjorder og skoger. Politi-
kere og vanlige nordmenn forstår at nå er det tid
for vann og brød, mens de ser på TV at kjente men-
nesker koser seg med karnapper, golfspill og farts-
fest i Oslofjorden. Bedre blir det ikke av at de ser
at rike mennesker kjøper opp hjørnesteinsbedrif-
ten og flere hundre norske arbeidsplasser er truet,
og når disse oppkjøpene attpåtil er lånebasert be-
gynner en å lure på hva som er riktig i samfunnet.

Forstår folk flest hvorfor renten må opp? Er det
bare sentralbanksjefen og finansministeren som vil
tjene mest mulig penger? Er det Jens som setter
renten opp? Hvorfor må regjeringen gi i en hånd
og så ta fra så det monner i den andre hånden? Er
virkelig det nye statsbudsjettet så mye verdt for den
vanlige konsument. Greit nok at bensinprisene skal
reduseres med ca 85 øre/liter. Men så settes det
moms på fritidsaktiviteter som kommersielle
treningstilbud og på reiselivsnæringen. Er dette
stasbudsjettet virkelig så stramt at det ville kunne
hindre flere renteøkninger? Vi som konsumenter
vil gjerne  ha reduserte renter og minst mulig skatt,
dessverre så lar det seg vanskelig gjøre. Hvordan
skal for eksempel Jens Stoltenberg som tilfeldig-
vis har embetseksamen i sosialøkonomi  fra UiO,
klare å komme i fra de akademiske termer over til
et språk som Reindriftseieren Ante i Karasjok skal
forstå like godt som Fiskeren og rikssynseren Oluf
i Rallkattlia , tømreren Svendsen i Halden og ikke
minst Herr og Fru von Pilenstrøm fra Montebello i
Oslo. De som har vært litt rundt på bygdene i Norge
kan se for seg stereotypene. Det er nok ofte gan-
ske harde ord som går i de norske hjem. Personer
som dette vil ofte komme med harde skyts mot en
person som snakker til de få. Hagen derimot er
ifølge meningsmålinger,  foretatt av tabloidavisene
i Oslo, den mest populære politikeren i Norge. En
ser at Frp har størst oppslutning i Nord-Norge og
på bygdene ellers i Norge, faktisk oppimot 40%,
ifølge disse målingene. Det kan jo selvsagt være
mange årsaker til dette. En årsak til dette ifølge
media kan være at Hagen har funnet den rette re-
torikken, han kan det å snakke til de mange.
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gjennomføre en slik skrivetrening, en mulig måte
er å gi studentene valgfrihet til å kunne utforske
de forskjellige retningene innenfor økonomien. Det
kan jo for eksempel være slik at noen av oppga-
vene skal være som en ren stil, slik som vi skrev i
norskundervisningen på videregående skole, og at
andre oppgaver skal være av mer teknisk art. Vi
bør ikke miste den analytiske treningen vi trenes
opp til å bruke. Kunne det derfor også ha vært en
ide å ha obligatoriske oppgaver, av den gamle sort,
der vi er nødt til å vise de økonomiske ideene ved

hjelp av matematikk, figurer, tabeller og intui-
sjon? Uansett hva som måtte skje

så er det vi unge
samfunnsøkonomer
som må ta «skjeen
i egen hånd». Det
er vi som skal ut i
arbeidslivet og
der kreves det
ofte at  våre
ø k o n o m i s k e
t o l k n i n g e r
skal være en-
kle å forstå.

Kanskje kan
dette skape et

bedre rykte for
oss samfunns-

økonomer? Men
en skal likevel for-
stå at vi samfunns-
økonomer faktisk er
ettertraktet i arbeids-
markedet.

Nå som det nye
studieåret er igang
igjen synes jeg det kan

være på sin plass at alle
tenker over kvaliteten på

studiet her i Oslo. De som
har vært på andre institut-

ter rundt om i verden vil nok
nikke gjenkjennende til at stu-

diet her i Oslo faktisk holder en
høy kvalitet og i utlandet er fak-

tisk flere av våre vitenskapelige an-
satte på instituttet anerkjent. Hvis vi

som studenter får dette spredd rundt i gan-
gene og ved at økonomikursene på videregående

skole blir modernisert noe, tror jeg blant annet at
denne kombinasjon vil medføre økt studieantall på
blant annet samfunnsøkonomi. Fagutvalget ser ut
til å ta rekrutteringsarbeidet svært alvorlig, dersom
så mange studenter som mulig støtter opp om de-
res arbeid både mentalt og fysisk, ved å melde seg
inn, tror jeg det på lang sikt vil gi gode resultater
og vi som økonomistudenter vil bli mer verdsatt
både i det offentlige og private næringsliv.

en overopphetet økonomi. Men jeg pratet dessverre
atter en gang til en vegg. Ja, dere kjenner alle da vi
som tenåringer prøvde vårt ytterste for å argumen-
tere vår sak overfor våre foreldre, men det nyttet
så lite. Slik følte også jeg det da min snart 60 år
gamle onkel oppførte seg som en tenåring.

Kan en trekke noen konklusjon av dette? Jeg tror
personlig at det finnes flere synspunkt på hvorfor
den vanlige mann i gata ikke ønsker å forstå, eller
rett og slett ikke forstår, begrunnelser for endrin-
ger i økonomien som kommer fram i media.
Vi som utdannes som samfunns-
økonomer har definitivt en
oppgave i  å kunne
gjøre vår teori
mer tilgjengelig
slik at  f lere
skal kunne
forstå våre
tanker. Men
dette er
ikke be-
standig en-
kelt. Dette
betyr at vi
studenter,
g j e n n o m
våre pauser
og små dis-
k u s j o n e r
kan finne
en måte på
å gjøre
våre øko-
n o m i s k e
teorier for-
ståelig for
alle sammen.
Kanskje dette
innebærer at vi
må bruke ab-
strakte eksem-
pler for å forklare
hvorfor landets
rente må øke? Kan-
skje dette innebærer
at vi må forklare øko-
nomien ved å bruke svært
personlige eksempler slik at
folk flest virkelig kan identifi-
sere seg med de økonomiske pro-
blemene vi står ovenfor i et økonomien?

En annen mulighet kan være at vi som studenter
må få mer skrivetrening. Dette vil kunne øke vår
formuleringsevne av økonomiske problemer. Dette
krever selvsagt en økt innsats ikke bare av studen-
tene, men også av vitenskapelig personell på insti-
tuttet i form av retting og rettledning på et mye
tidligere nivå enn tidligere. Det er mange måter å
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Av: Anette Kristiansen (Leder i Fagutvalget)

Fagutvalget (FU) består av 8 personer, hvorav fem er nye dette
semesteret.

Denne høsten har vi som vanlig hatt den tradisjonsrike fagutvalgsmiddagen.
Av andre tradisjonsrike evenementer som skal avholdes kan jeg nevne

jobbseminaret den 19.10. Her er arbeidet allerede godt i gang, og vi håper
at seminaret kommer til å bli godt besøkt av 3.avdelings studentene selv om

det er Danmarkstur den 18.

Dette semesteret kommer vi til å prioritere arbeidet med å bedre
rekrutteringen til faget. Arbeidet er allerede i gang i form av en folder som vi lager i samarbeid med instituttet.

Denne folderen skal kunne brukes overfor nye studenter så vel som mulige arbeidsgivere for samfunns-
økonomer. Videre ønsker vi  om mulig å starte et innføringsseminar og en åpen dag for mulige kandidater til

studiet som ledd i rekrutteringsarbeidet. Vi håper også å kunne få Næringslivsgruppa opp og gå igjen.

Vi vil også holde liv i ”bedre verden” - prosjektet, ved for eksempel å se på
fagansvarlig på hvert trinn og sørge for at evalueringsordningen fungerer

som den skal.

Dette arbeidet kommer vi til å gjøre både i fagutvalget og gjennom vår
representasjon i Instituttstyret og Arbeidsutvalget.

Ellers er vi åpne for innspill og ideer fra studenter til ting vi bør gjøre.

Våre medlemmer i Fagutvalget for høsten 2000:

Leder: Anette Kristiansen 4.semester

Nestleder/IS- og AU representant: Siri Steinnes 10. semester

Bokskap: Tom-Reiel Heggedal 1. Semester

SVSU-kontakt: Hege Bøhler 6. semester

Sekretær: Knut Aaser 1. semester

IT-ansvarlig: Petter Vegard Hansen 5. semester

Økonomiansvarlig: Kirsten Hegsvold Andersen 4. semester

IS-representant: Frøydis Fjeldheim 3. semester

Om dere er interessert i arbeidet vårt eller trenger hjelp i forbindelse med studiet kan dere ta kontakt med oss
på e-mail: fagutvalget@econ.uio.no eller møte opp på kontoret vårt i 12. etg. mandager og onsdager kl. 11.30-

12.00

FagutvFagutvFagutvFagutvFagutvalget Høsten 2000alget Høsten 2000alget Høsten 2000alget Høsten 2000alget Høsten 2000

Våre linselus er: Tom, Hege, Anette og Siri
Følgende personer ikke tilstede: Knut, Petter, Kirsten og Frøydis
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Stilkonkurranse

Studenter på alle nivåer er herved invitert til å delta i en stilkonkurranse.

Spørsmålet er:

Nevn årsaker til at vi har energikrise i verden. Hva kan
bli gjort for å dempe effekten av en slik krise?

Vinneren kåres ut i fra god skriftlig evne, god økonomisk forståelse og god relevans til den
virkelige verden.

Vi har satt en grense på 2000 ord.

Vi er så heldige at vi har fått Steinar Strøm (Professor med spesialitet innenfor energi- og
miljøproblemer) og Rolf Brunstad (Professor ved NHH og styremedlem i Sosialøkonom-
enes Forening)  til å vurdere stilene som blir sendt inn.

1. premie:  Gratis opphold på Valutaseminaret 2001 i regi av Sosialøkonomisk Forening
i Gausdal 22-25 Januar 2001 på Gausdal Høyfjellshotell. Transport også
inkludert. Sist Valutaseminar var bl.a. Øystein Dørum, Jens Stoltenberg, Åge
Korsvold, Jarle Bergo og Victor Norman forelesere.

2. premie: Gratis billett til Æljen-turen 2001 i Hemsedal.
3. premie: En T-skjorte fra Frederik.

De tre beste stilene vil bli publisert her i Observator. Stilene vil være anonyme overfor
dommerne, men navngis i Observator dersom innsenderen selv ønsker dette.

Alle stilene skal sendes i et word-dokument på e-mail til:

 observator@econ.uio.no.

Innleveringsfrist er  30. november 2000.

Vi ønsker alle sammen lykke til!

Vi i Observator vil takke følgende som har gjort dette mulig: Steinar Strøm ved UiO, Rolf
Brunstad ved NHH, Birgit Laudal i Sosialøkonomenes Forening, Frederik (Samfunnsøko-
nomisk Studentforening ved UiO) og Økonomisk Institutt ved UiO.
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From left: Jie Wu, Pavel, Xuan Chen, Hong (from Observator),
Arne Strøm, Leonid and Olga.

Olga: I come from  Russia. I like Norway and the
Norwegian food. I am not afraid of the Norwegian
winter and I plan to go to skiing in the wintertime. Of
course I miss my family and my friends.

Maria: I’m 22 years old, I come from
Russia, Of course I like Norway and I
have some Norwegian friends, I like
them, they are very good, we spend a
lot of time together. I like studying here
because you have all the facilities. You
have a nice library. I don’t miss my
friends. I am not afraid of the winter in
Norway; we have similar weather in
Russia. Snow is OK. Yes, I will go to
skiing this winter; I’ve bought skis.

Jie Wu: I come from WuXi in China, I
like Norway, it’s a very beautiful place.
I hope that
I can get some Norwegian friends here.
I want to know more about Norway. I miss my
home town, specially the Chinese food, but I would
like to learn some Norwegian cooking so that I can
show my friends. I have to learn to eat bread and
potatoes. I would like to continue my education after
the master program.

Pavel: I come from Russia, St. Petersburg.  I finished
my education at St. Petersburg University this year.
Now I am studying here. It is really exciting. Here we
have a good library. I haven’t got many Norwegian
friends yet, but I have a different relationship with
many people. I do not know so many Norwegians yet,
but believe that I will make Norwegian friends in the
near future. I would like to continue studying after
the master program. Of course I will go skiing. I have
done it in Russia, I’m not afraid of the winter and the
dark period.  I have been at some parties and have
met some people from different places.  When we talk
about drinking habits: In Norway people drink mostly
beer, in Russia we drink vodka. I prefer vodka.

Xuan Chen: I’m come from China. Oslo is more
beautiful than I could imagine, is also warmer than I
could imagine. The university is clean and quiet, our
teachers are patient and considerate, and we all like

them. If I have the opportunity, I would like to continue
to study here. I have made some Norwegian friends.
I’m not worried about the winter, snow and dark, I
have had a good time so far. I never went skiing before,
but I will try; it sounds very exciting. I would like to
have some Norwegian friends, but it seems we have
some problems with communication. I’m a little afraid
to take the initiative, but generally I think Norwegians
are very kind and nice people. I haven’t been at any
student parties yet; some of them I didn’t know about,
some of them I had no time to go to.

Leonid: I’m come from Russia, St. Petersburg. I like
the university very much. It is a great opportunity.  This
program is designed especially for the developing
countries. I haven’t got any Norwegian friends so far;
I think that the reason is a language problem, but I
have more Russian friends, and we are often together.
For me the program is hard. I have to spend quite some
time on it. I miss my friends and my mother. Later on,
if I get more time, I would like to go to museums or
things like that, and of course I will go skiing in the
winter time.

Salad Bowl or Stew atSalad Bowl or Stew atSalad Bowl or Stew atSalad Bowl or Stew atSalad Bowl or Stew at
the Department ofthe Department ofthe Department ofthe Department ofthe Department of
Economics Economics Economics Economics Economics ??????????Av Pål Magnus Lykkja, Hong Gu

og Beryl Astrid Hirsch

The master program for the foreign students is now two years old. The “Observator” got in
touch with some of the foreign students because it wanted to find out if the students in the
Economics Department are really one integrated group or whether they are separate
ingredients in one big “salad bowl”. The “Observator” asked them some informal questions
such as; where do you come from, - do you like the Norwegian food, - do you have Norwegian
friends, - how do you like the master program, - parties, skiing, etc. Here are the answers:
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Why was the Master’s Degree
program started, and what does it consist of?
-The  Master’s Degree in Environmental and
Development Economics is started in order to give
foreign students who have taken a Bachelor’s Degree
or higher in their home countries a better offer at the
department through tuition in English and credits for
their studies from home.
The contents of the master’s degree is that of 3. avd.
(i  embetsstudiet), but in English, with three obligatory
courses. These courses are microeconomics, a
combined course in mathematics and statistics/
econometrics, and either environmental economics or
development economics.  Within a study period of
two years another three courses are to be selected from
those that are offered in English. It is the same criteria
for the thesis as for the “embetsstudiet”,  and it is
carried out in the same way. Some of the students go
home during their holidays to collect data, etc. Those
that complete the master program take an exam which
is equal to the cand.oecon degree (the “Norwegian
Master’s Degree” of Economics). The grades are given
according to an international standard of  a 1-2-3-4
scale.
The master program tuition is thus to a considerable
extent integrated in the “embetsstudiet”. It is only
during the first semester that the master program is
being taught separately. This is partly a necessary
consequence of  the fact that the department has not
been given any additional means for the master
program. However, it is in fact a pretty straight setup.

For whom is the Master’s Degree intended?
-When it was decided to start the master’s degree
program three years ago the expectations were that
the department would be allocated a sufficient number
of quota scholarships in order to make up a nice-seized
class. The quota scholarships, which are reserved for
developing countries with a low income per capita
and, for the time being, for Russia and other previously
communist countries, are financed through the
NORAD budget and are given as “state financed
student loans” (lånekasselån), which are automatically
cancelled when the recipients leave the country;
something which they explicitly have obliged
themselves to at the end of the scholarship period. At
the admission this year the number of  quota
scholarships was reduced to 10, but the class still
contains 14-15 students through other (self-) financing.

Within the modest number of quota scholarships the
department has given priority to co-operating with

three partners: Fudan University (Shanghai), St.
Petersburg University, and the University of
Zimbabwe. At the admission this year these
universities together received seven quota
scholarships, i.e. with only three scholarships to
compete for for the rest of the world. It is, however,
very nice to have these places as part of the co-
operation, particularly with Fudan and St. Petersburg,
which the department aims at having a more extensive
co-operation with in the field of teaching and research.

Do you think that the master students are too
separated from the other students at the
department?
-This has to some degree been a source of worry, and
I have been on the verge of being slightly ashamed
that we have not been able to offer a better economist
student environment. They are actually 30 of the 3.avd.
students, not an inconsiderable proportion. Socially,
they prefer to mix with their own countrymen among
the students, both at the university and at Kringsjå,
something which, admittedly, is quite normal. I should
have liked to see them pulled into academic and social
activities in the student environment to a larger extent.
They are absolutely students of our department, - not
only foreigners walking in the corridors. I am of the
impression that the Student Committee (“fagutvalget”)
as well as “Fredrik” did not view them as their students
two years ago. I do not know exactly how it is now,
and of course the degree of integration also depends
on the individuals.
With their multilateral backgrounds the master’s
degree students have a lot to offer socially and
academically. I think we ought to offer them an
impression of  Norway and Norwegians beyond that
offered by the Eilert Sundts Hus’s miserable facilities.
A responsibility of the department: At times we may
forget that non-Norwegian speaking students need
information in English! I think the employees at the
Administration Office have done a good job in this
respect.
The students can be better integrated as  research
students.
Finally, more emphasis could be put on pulling these
students more frequently into seminar groups and
colloquiums etc. in connection to the courses they
follow. One could even arrange mini conferences,
seminars etc. during the lecture free weeks or between
semesters in order to promote contact between the two
groups of  the 3. avd. students at the department.

Is the quota program going to last long?
-We do not know, and as I have already mentioned
the allocation of means to the department has not met
our expectations. I think, however, that the master
program will live on, somewhat independently of the
quota program.  In today’s world of international
education it is almost of vital importance to show that
we are able to attract students on the open international
market.

An Interview with Olav
Bjerkholt, Professor
and Administrator of
the Master Program
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Kvifor har ikkje norsk havbruksnæring og oppdrettsnæ-
ring miljømerking på produkta sine?
-Det ligger mye ressurser i å oppnå en slik standard. Laksen
vil være dyrere å produsere og markedet begrenset. I tillegg
kommer sertifiseringen. Imidlertid blir dagens laks produsert
med minimal bruk av fremmedstoffer. Samtidig vet vi at f.eks
Pan Fish produserer GMO fri laks, dvs. ingen genetisk mani-
pulering og hvor foret er sourcet fra GMO frie råvarer.

Viss det er slik at den norske laksen er så fri for kjemikaliar
og medisinar som det vert sagt, så lyt det vel vere ein føre-
mon å få miljømerka produkta?
-Næringen frykter at et miljømerke på deler av produskjonen
kan bidra til økt prispress på standard-laksen som over tid
nok vil være stammen i oppdrettsøkonomien. Dette vil ta bort
mye av «motoren» i oppdrettsøkonomien.

Villaksutvalet har snakka om oppdrettsfrie soner. Kor-
leis vil dette påverke potensialet til næringa?
-Dersom Villaksutvalget får gjennom alle de oppdrettsfrie so-
nene som de har foreslått vil dette få en betydelig innvirk-
ning på næringens vekstpotensiale. Imidlertid vil resultatet
trolig bli en mellomløsning. Mellomløsningene vil ramme
enkelte regioner hardt, men trolig ikke dempe veksten i næ-
ringen fordi de konsesjonene vil bli søkt overført til andre
regioner. For de aller fleste oppdrettselskapene er det ikke så
interessant å ligge langt inne i fjorder fordi en trenger lokali-
teter med god vanngjennomstrømning. Tendensen går mot
kraftigere anlegg lokalisert i mer eksponerte farvann.

Trur du det er ein føremon at all matvareproduksjon vert
underlagt strenge miljø- og etiske krav for å eventuelt
leggje til rette for at heile matvareproduksjonen i Noreg
vert kanalisert som nisjeprodukter på verdsmarknaden?
-Nei. Det å oppnå slike standarder er ofte mer interessant i
næringer hvor en ikke kan konkurrere på pris. Ved den frem-
tidig EU-tilknytning, vil dette være veien å gå for deler av
landbruket. En må likevel huske at oppdrettsnæringen i Norge
er verdens største og derfor vil være prissettende for
laksemarkedet i verden.

Trur du at Noreg lyt velje mellom havbruk og it-industri,
eller kan me satse på båe delar?
-Jeg ser ingen motsetninger mellom de to bransjene.
Tankegangen tror jeg likevel er lik. Selvforsterkende
«Clusters» er an av bærebjelkene i den suksessen som en har
sett i norsk oppdrettsnæring.

Kan staten spele ei viktig rolle i utvikling og forskning
innan bioteknologi til nytte for havbruket?
-Ja, utvilsomt. Det forutsetter at Statens finansieringsordninger
for forskning blir mere næringsrettet. I dag er det ofte svulstige
programformuleringer (med lite penger) hvor nærings-
utøverne i altfor stor grad må tilpasse seg til programstatuttene
for å oppnå støtte i brukerstyrte prosjekt. Det er videre viktig
å strekke tanken noe lenger enn å gjøre avansert akvakultur
til bioteknologi. En mer visjonær tanke må ligge til grunn,
hvor en retter forskningen inn mot verdifulle marine protei-
ner, oljer etc som kan inngå som byggesteiner i avanserte
biologiske eller farmasøytiske produkt. For eksempel kan en
tenke seg at dagens avfall som omsettes til tradisjonelt dyre-
for, gjødsel etc kan inngå som råstoff i en slik prosessering-
sindustri.

Korleis kan sosialøkonomar, gjerne tilsette i staten og
kommunar, hjelpe havbruksnæringa framover?
-Ved å dokumentere et samfunsregnskap for næringa i
de ulike regioner. Mange av våre kystkommuner ville ikke
hatt stort igjen av bosetting hvis det ikke var for næringen.
Kampen om hvordan vi forvalter kystarealene står sentralt og
er helt avgjørende for om vi kommer til å få nye akvakultur
arter. Det minker kort og godt på plassen. Det blir derfor et
politisk slag hvilket regnskap som skal legges til grunn for
bruken av den blå åkeren. Vi snakker her selvsagt om en bære-
kraftig utvikling. I dag anser kommuneplanleggere den tradi-
sjonelle norske gården med grønne bakker og myrer som en
del av kulturlandskapet. Kommer det samme til å skje for
oppdrettsanleggene om 50-100 år? I dag blir nye lokaliteter
imøtegått fordi de representer et fremmedelement i naturen.

Av Pål Magnus Lykkja
palml@ulrik.uio.no

Den sjuande september i år var eg tilstades på Konjungturseminar i regi av Sosialøkonom-
enes Forening på Kongressenteret i Oslo. På same gang på Kongressenteret var det psyko-
drama og healing som hadde seminarer. Difor var det litt vanskeleg for folk å vite kvar dei
skulle. Eg havna blant sosialøkonomane, der blant anna direktøren i Pan Fish frå Ålesund
heldt føredrag. Eg vart imponert over alle dei milliardane dei omsette for, så eg sendte eit
e-brev til direktør Botholf Stolt-Nilsen med nokre spørsmål.

Fishy
business
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Førsteamanuensis Sverre Knutsen og
doktorgradsstipendiat Gunhild J. Ecklund,
begge fra BI, står ansvarlige for hver sin del
av boken ”VERN MOT KRISER?
–Norsk finanstilsyn gjennom 100 år”, utgitt
på Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke A/
S. Boken er resultat av et prosjekt utført ved
Avdeling for økonomisk historie ved Han-
delshøyskolen BI, på oppdrag for Norges
bank, Oslo Børs og Kredittilsynet, i anled-
ning 100-års jubileet for ansettelsen av den
første Sparebankinspektør (år 1900). Tilsyn
med finansmarkedene fremstår i dag som et
av de mest anvendte
virkemidlene for å
forebygge og forhin-
dre kriser og
ustabilitet, og boken
tar for seg historien til
de tilsyns-institusjo-
ner som i 1986 gikk
sammen i Kredit-
tilsynet.

Boken er en historie-
bok som følger utvik-
lingen i banker, børs
og forsikringsselska-
per, og de institusjo-
nene myndighetene
etter hvert oppretter
for å holde oppsyn
med disse selska-
pene. I begynnelsen
av boken er perso-
nene minst like viktige som institusjonene
de representerer. For eksempel var
sparebankinspektør Bjarne F. Haugaard
(1915-19) alene om ansvaret for å inspisere
de over 500 sparebankene i landet på den
tiden. Inspeksjonene skulle avdekke brudd
på regelverket når det gjaldt bokføring, regn-
skap og håndtering av verdier. Det var vik-
tig å avdekke både spekulasjon og utlåns-
virksomhet som medførte for stor risiko.

Boken er en fin studie i hvordan vi også her
i landet har måttet lære ”the hard way”! En
sparebankinspektør fikk vi ikke før politi-
kerne hadde blitt skremt av Christiania-krak-
ket i 1899. Forsikringsråd fikk vi i 1912, et-
ter at utenlandske forsikringsselskaper truet
med å utkonkurrere de norske på enkelte
forsikringstyper. Meglerkontrollen kommer
i 1918, som en følge av spekulasjonen som
har foregått på børsen gjennom boomen i
krigsårene, samt fremveksten av mange
useriøse meglerhus. Tilsynene har således
oppstått som det manglende mellomledd

mellom finans-
institusjonene, finans-
markeder og myndighe-
tene, etter hvert som be-
hovet for økt kontroll og
informasjon har meldt
seg.

Senere fokuserer boken
på behovet for å opprett-
holde finansiell stabilitet,
og i hvilken grad tilsyns-
myndighetene har evnet å
forebygge og forhindre
fremveksten av finansi-
elle kriser. Andre spørs-
mål er hvilken rolle
tilsynsmyndighetene har
spilt i utformingen og
gjennomføringen av den
økonomiske politikken
generelt, og hvordan

fremveksten av internasjonale finans-
markeder har påvirket tilsynsvirksomheten.
Min konklusjon er at dette er en interessant
bok for alle, ikke bare for den som studerer
økonomi. Den er selvsagt spesielt nyttig for
den som vil vite mer om finansinstitusjonene,
først og fremst Kredittilsynet og dets forgjen-
gere. Men boken gir også et godt bilde av
den økonomiske historien i Norge gjennom
forrige århundre, som vi alle kan ha nytte av
å få med oss.

 Skrytebok om Kredittilsynet! Observert av:

Thomas Tørmo
ttormo@econ.uio.no
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Fotballkampen

Årets friskeste sportsbegivenhet  var utvilsomt høstens fotballkamp mellom studentene og de
ansatte på instituttet. Kampen gikk på kunstgresset ved Domus Athletica, til et ikke alt for tallrikt,
men utrolig entusiastisk publikum. Begge lag var topptrent og tent foran matchen. De ansatte var
så sikre på seier at de bare stilte 10 mann foran dette prestisjeoppgjøret, noe som senere skulle
vise seg ikke å være så smart. Men de startet absolutt best, og sikre lissepassninger fra Ragnar
Nymoen i retning av en hardt arbeidende Dagfinn Rime på topp, var flere ganger nær ved å gi
scoring. Til pause stod det likevel fortsatt null - null, etter en omgang som de ansatte nok burde
ha vunnet. Men slik er marginene i fotball. Det er ikke alltid den beste som vinner. Det må også

kunne sies at
studentene i
hvertfall gjorde
en helhjertet
innsats. Jon An-
dresen spilte til
tider bra i for-
svar for studen-
tene, og fikk må-
ket ballen unna.
Dessuten spilte
keeper Thomas
Felde sitt livs
kamp med å
holde buret
rent.
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Rundens Mål:

Etter pause var det studentene som åpnet best. Nå virket det som om de ansatte begynte
å merke at de var en spiller mindre på banen. Studentene presset på, og etter å ha bom-
met på to 100% sjanser satt endelig ballen i nota. De ansatte prøvde å komme tilbake
gang på gang, men maktet ikke presset og måtte tilslutt bite i kunstgresset. Slått 0 - 1.

Råtassen:
Bjørn Kato satte kampens eneste mål i
thrilleroppgjøret mellom Studenter og an-
satte på Økonomisk institutt. Scoringen
kom etter en glimrende soloprestasjon og
vil absolutt være en av favorittene til årets
mål i år.

Det gikk ikke smertefritt for seg på fotball-
banen. Den som gikk absolutt mest blodig
ut av oppgjøret var de ansattes spiss Dag-
finn Rime. Studentene viste ingen nåde i
sklitaklingene.
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Hovedoppgaven
minObservert av Torbjørn Tråholt

torbjort@student.sv.uio.no

Hva skriver du hovedoppgave om?
-Jeg skriver om eksport av musikk og ser hovedsake-
lig på hvorfor Sverige gjør det så bra, mens Norge
selger mindre til utlandet.

Hva er det mest interessante
med prosjektet? Bruk av mo-
deller og metode, eller var det
fremtidige jobbmuligheter som
styrte deg inn på problemstil-
lingen?
-Ingen av delene. Jeg har bare
funnet ut at jeg ville skrive om
noe som interesserte meg. Frem-
tidige arbeidsgivere bryr jeg meg
ikke noe om. Jeg så på de som
skriver for en oppdragsgiver, og
de oppgavene så utrolig kjedelige
ut. Derfor fant jeg ut det var be-
dre å skrive om noe jeg liker og
er interesser i. Jeg får heller søke
jobber av andre grunner enn opp-
gaven når den tiden kommer.

Så du skriver oppgaven på egenhånd, ikke for en
bedrift eller et plateselskap?
-Nei, helt for meg selv.
Hvem har du som veileder?
-Kåre Bævre. Han er stipendiat ved instituttet.
Hvilke kurs har du opp gjennom studiet?
Jeg har to 3. avdelingskurs; Internasjonal handel og
Utviklingsøkonomi. Jeg ville gjerne skrive noe om
handel, så jeg bruker teoriene fra handelsteori-
kurset.
I hvilken grad føler du at du får brukt kunnska-
pene fra studiet?
-Det er vanskelig å si. Jeg bruker litt av
Krugmans teori fra 3. avdelingskurset i
internasjonal handel, men det står litt lite
der, så jeg må spe på med andre bøker
også. Jeg har bl.a. brukt noe av Victor
Norman som ikke står på det vanlige pen-
sumet.
Det blir mye lesing av litteratur med an-
dre ord?
-Nei, jeg leser nesten ingen ting. Jeg fin-
ner selv på mye av det jeg skriver. Jeg skal

snart snakke med veilederen min, så det blir spen-
nende å høre hva han har å si om oppgaven så langt.
Ellers har jeg brukt en NoU fra noen år tilbake. Den
tar for seg såkalte ”næringsklynger”, hvordan en som
begynner med noe kan dra med seg flere. En slags
snøball-effekt. Det er det som delvis har skjedd i Sve-
rige. Først kom ABBA, så Europe, Ace of Base og
Roxette. Alle disse har brukt svenske musikere og pro-
dusenter, og da fikk de bygget opp masse erfaring og
de ble også kjent i utlandet i og med at disse gruppene
slo igjennom internasjonalt. Dermed vil også uten-
landske artister bruke svenske musikere, produsenter
og studioteknikere. Svenskene har på en måte fått ”vist
hva de kan”. Det samme gjelder bruk av svenske
musikkvideo-regissører.
Når er det du planlegger å levere oppgaven?
-Nå, dette semesteret.
Så du er i rute? Du bare nøster sammen trådene
nå?
-Nja. Det er fortsatt en del igjen, men jeg må bli fer-
dig nå fordi jeg skal reise til utlandet i januar neste år.
Hvordan var det å finne datamateriale til oppga-
ven, i den grad du har brukt data? Det er vel ikke
mange lignende oppgaver å støtte seg til, for dette
er upløyd mark?
-Det er veldig vanskelig synes jeg. Det jeg har fått tak
i har jeg brukt lang tid på å finne. Jeg har masse sven-
ske tall, men jeg har nesten ingenting norsk. Jeg har
brukt datamateriale fra en svensk rapport, og jeg har
kontaktet norske plateselskaper og registeret i Brønn-
øysund –men de har ikke svart ennå. Hvis jeg ikke får
noen tall får jeg greie meg uten. Jeg har hentet masse
tall fra internett.

Det har nesten blitt en tradisjon nå. Vi i Observator snakker med noen som
skriver en hovedoppgave i økonomi. Dette er en fast spalte som aldri blir
kjedelig, ettersom det finnes uendelig mange typer hovedoppgaver. Denne
gangen har vi snakket med Stig Øyvind Svenningsen som virkelig har vært
kreativ i valget av problemstilling i sin oppgave.

Skriver du hovedoppgave?
Ta kontakt med oss på observator@econ.uio.no

Det er viktig å spille på de rette
strengene når man skriver hoved-
oppgaven!

Ikke alt er på MP3
ennå...
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Medlemmene får tilbud om:
- kurs og seminarer
  (dels til redusert pris)
- medlemsmøter
- forsikringsordninger
- generell   informasjon om
  foreningens aktiviteter
- tidsskriftet Sosialøkonomen
  hjem i egen postkasse

Kontigenten inkluderer med-
lemskap i studentforeningen
Fredrik. Betalt bankgiro gjel-
der som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et
kalenderår av gangen, og lø-
per til oppsigelse foreligger

Annonse

JA!
Jeg ønsker studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Sosialøkonomen

Fullt  navn:
Nåværende priv. adr:
Født:
Studiesemester, år:
Utdanningssted:

Til:
Sosialøkonomenes Forening
Postboks 8872, Youngstorget
0028 Oslo
Tlf. 22 41 32 90 Fax: 22 41 32 93

SOSIALØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Sosialøkonomen
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening koster kr 250,- for
2000. Det samme koster et studentabonnement på sosialøkonomen.



Side 24

Vi gjør det igjen. Lager en alternativ eksamensoppgave. Forrige gang kritiserte vi de eksisterende oppgavene for
å være dårlige og lite inspirerende. Særlig mente vi rammeverket rundt oppgavene med fordel kunne gjøres
bedre. Det har vel ikke skjedd noe særlig nytt på denne fronten. Politisk nøytralitet og noe som virker som et
forsøk på å unngå dagsaktuelle temaer gir oss stadig de samme oppgavene. Potatistan fortsetter å produsere
poteter og Tyrinia tapper tyrin. Her kommer hvordan det kunne vært gjort; en oppgave der problemstillingen er
hentet ut fra Walt Disneys vidunderlige verden.

ENKEL MARKEDSTILPASNING
En mulig eksamensoppgave i mikroøkonomi

Oppgave 1:

a) Onkel Skrue og Rikerud kjøper hver sin halv-
del av en bar der de selger ”brus”. Det er ingen
andre konkurrenter i markedet. For å få kjøpe ba-
ren betalte både Skrue og Rikerud $ 499,99 hver.
Betrakt dette som ”sunk costs”. Anta først at de to
konkurrerer i kvantum (Cournot-konkuranse).
Begge kjøper brusen til c = ¢ 40 per flaske, og
planlegger å selge den til p = $ 1. Anta vanlig fal-
lende etterspørselskurve E = 1 - p. Sett opp profitt-
funksjonen og regn ut likevektskvantum.

b) Donald jobber selvfølgelig gratis for å dekke en eller annen gammel gjeld som ikke inngår modellen. Anta at
Skrue og Rikerud isteden konkurrerer i pris (Bertrand-konkurranse). I den påfølgende priskrigen faller prisen på
en flaske brus raskt fra $ 1 til ¢ 80 - ¢ 70 - ¢ 60. Hva blir den nye likevektsprisen?

c) Som et ledd i en aggressiv kampanje setter Rikerud en pris på ¢ 30. Bruk spillteori og sett opp et spill der du
viser at Rikeruds pristrussel ikke er troverdig.

Oppgave 2:

a) Skrue og Rikerud er duopolister i markedet for brus. Anta at de blir enige om et prissamarbeid. (Dette kan de
gjøre trygt da Konkurransetilsynets representant på stedet er på ferie, og derfor ikke inngår i modellen). Hva blir
nå den sannsynlige prisen for en flaske brus?

b) Vil et slikt samarbeid kunne vare? Sett opp et spill med gjentatte forsøk der spillerene spiller monopolpris
dersom den andre spilte monopolpris i siste runde.

c) Drøft hvorvidt det var riktig for hver av dem å gå inn i dette markedet. Hva må til for at de skal tjene inn det
kjøpet av baren kostet dem, med andre ord hvor mange flasker må Skrue selge for ikke å gå med underskudd?
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Hørt i pausen:Hørt i pausen:Hørt i pausen:Hørt i pausen:Hørt i pausen:
Når lesesalsluften er tyngst,

er Observator nærmest
Hvordan arbeider egentlig professorer?

Følgende er hentet fra Simon Singhs glimrende
bok om professor Andrew Wiles og hans løsning
av problemet kjent som Fermats siste sats:
Wiles ønsket å arbeide med problemet i
hemmelighet. … Han lot derfor være å gi
ut et større arbeide han var ferdig med.
… I stedet publiserte han verket i små
rapporter som kom med noen måneders
mellomrom.

Men dette var ikke det verste. Mot slutten av
arbeidet søkte han hjelp av sin kollega professor
Nick Katz for å gå igjennom en del av beviset.
Dette kom til å ta en del tid. For stadig å holde
arbeidet hemmelig valgte de å gjøre det på
følgende måte; De besluttet at den beste
strategien ville være å kunngjøre en
rekke åpne forelesninger for videregå-
ende studenter. Wiles skulle gi foreles-
ningene og Katz skulle være blant tilhø-
rerne. … Han (Wiles) bare begynte med
å dukke ned i tekniske beregninger. Det
ble gjort på en slik måte at med mindre
man visste hva det var godt for, ville
beregningene bare se utrolig tekniske og
kjedelige ut. … En etter en av de videre-
gående studentene falt av, og etter noen
uker var Katz den eneste personen
tilbake i auditoriet.

Har man denne historien i bakhodet, blir det av
og til ekstra tungt å begynne på nye kurs også
ved vårt institutt.

Den manglende kildehenvisningen.

Det er vel et slående faktum at Daniel
Defoe er den som i økonomisk teori
oftest blir glemt oppført som kilde-
henvisning. Dette er synd, for Defoes
arbeide har vært med på å legitimere
begreper innen optimeringsteori som
ellers ville ha fremstått som
virkelighetsfjerne teoretiske eksempler.
Defoe viser derimot i sin bok at det kan
være snakk om helt konkrete situasjo-
ner, der teorien kan benyttes.

Det må jo selvsagt sees på som litt av
en ære for Defoe at han er opphav til
noe som så til de grader har blitt et
begrep, men etter vår meningbør han
likevel akkrediteres sitt arbeid, på
samme måte som man akkrediterer
Smith, Keynes eller Lukas for deres
originale arbeider.
Med dette oppfordrer vi alle forskere,
og kommende forskere innen økonomi,
til i framtiden å henvise til Daniel
Defoes arbeide når dere bruker hans
begreper.

Kildehenvisning: Defoe, Daniel (1719) Robinson Crusoe

Observert av:

Thomas Tørmo
ttormo@econ.uio.no

The Great SALARY THEOREM

It has long been said that engineers and scientists never
can earn as much as businessexeutives and sales people.
This can now be supported by a mathemathical equation
based on the following two postulates:

1) Knowledge is Power
2) Time is Money

And as every engeneer and scientist knows:

Power = Work / Time

It is therefore true that:

Knowledge = Work / Money

Solving this equation for Money we get:

Money = Work / Knowledge

Thus as Knowledge approaches ZERO, Money
approaches INFINITY, regardless of the amount of work
done!!

Conclusion: The less you know, the more you make!!
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Sitater
(Eller hva de får seg til å si!!)

Etter å ha under-
vist produksjons-
teorien på to timer,
har jeg ikke fått
lov til å undervise
mer før nå!!

         Hvis dere
  kommer til meg og
  sier at dere ikke
 forstår dette... som
står i boken til Green,
  så er jeg i grunnen
     enig med dere
             i det.

Homoskedastisitet høres ut
som homoseksualitet, men det
er ikke noen sammenheng her!!

Førsund

Biørn

Willasen
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Mann tatt forråkjøring i heispå SV-fakultetet!

Hva skjer i kjeller´n?

I følge Observators pålitelige
inside-kilde, herr Ihle, er
gulvene i festlokalene i kjelle-
ren på SV sertifiserte for hard
dansing av unge økonomer.

«perleporten»
i kjelleretasjen

A crime-scene?

A mathematician, an accountant and

an economist apply for the same job:

-The interviewer calls in the mathematician and asks "What do two plus two equal?" The
mathematician replies "Four." The interviewer asks "Four, exactly?" The mathematician
looks at the interviewer incredulously and says "Yes, four, exactly."
-Then the interviewer calls in the accountant and asks the same question "What do two
plus two equal?" The accountant says "On average, four -give or take ten percent, but
on average, four."
-Then the interviewer calls in the economist and poses the same question "What do
two plus two equal?" The economist gets up, locks the door, closes the shade, sits
down next to the interviewer and says "What do you want it to equal??"

Practice economy at any cost

Q; How many centralbank-
economists does it take to
screw in a lightbulb?
A: Just one -- he holds the
lightbulb and the whole earth
revolves around him.

It's not easy being an economist. How
would you like to go through life preten-
ding you knew what M1 was all about?

Economists have forecasted
9 out of the last 5
recessions.

Heard at the University of Oslo campus

We all know what pareto optimal allocation
means... What about Jesus-optimal allocation --
when all persons are equally well off, and one
person really gets it bad; worse off, while all the
rest are much better off...

se og lemed
TT
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Av: Hilde Marie Vik (Leder i Frederik)

Styret i Frederik består av 8 medlemmer. Høsten 2000 består Frederik av 7 jenter og
1 gutt. Dette semesteret har vi arrangert 2 fester og et rebusløp. Vi skal arrangere en

fest 2. november senere i år. Vi prøvde å arrangere en Danmarkstur, men p.g.a.
manglende interesse ble denne dessverre avlyst. Vil du nå oss, kan du ta kontakt på:

frederikpost@econ.uio.no

Navn Verv Semester

Hilde Marie Vik Leder 2. semester

Tor Otterholt Nestleder/sekretær 1. semester

Line Finstad Turansvarlig 2. semester

Mari A. Walle Økonomiansvarlig 4. semester

Vibeke Oestreich Økonomiansvarlig 1. semester

Marianne Dahl Baransvarlig

Wenche Grønbrekk PR ansvarlig 1. semester

Kjerstin D. Viggen PR ansvarlig 1. semester

SAMFUNNSØKONOMISK STUDENTFORENING

På Stort bilde fra venstre:
Hilde, Line, Mari og Wen-
che.
På eget bilde: Tor Følgende
Ikke tilstede: Vibeke, Ma-
rianne og Kjerstin
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Vi lever i en tid der effektivisering har blitt alfa og omega. For å
sikre en varig vekst i økonomien må vi hele tiden effektivisere,
bl.a. må bedriftene drive så lønnsomt som mulig, og kostnadene
skal minimeres –nesten for enhver pris kan det virke som. Hvis
man skal tro på det man lærer her på Blindern må man ta i bruk
stadig nye ressurser med avtagende marginal avkastning. Man
trenger for eksempel mer kull, og må ta i bruk gruver som før ville
vært ulønnsomme, men som nå er lønnsomme pga. økt etter-
spørsel og stigende betalingsvilje.
Posten Norge BA er et eksempel på en bedrift som effektiviserer
bort gamle, trofaste arbeidere. Eksempelvis legger de ned post-
kontor i lokaler som de nylig har tegnet ti-tyve års lange leie-
kontrakter for. De faste kostnadene løper selv om selve post-
kontoret legges ned. Hvor finner Posten sine økonomer? BI?

Men hvorfor skal effektiviseringen i staten stanse der? Midt på
Karl Johan her i Oslo ligger en koloss av ineffesiens. Slottet! Alle
har vel hørt om overskridelser under oppussingen for ikke altfor
lenge siden. Hvem trenger vel et skoskap til millioner av kroner?
Selv klarer jeg meg fint med en hylle fra IKEA. Trenger vi egentlig
kongehuset lenger? Har de ikke utspilt sin rolle? Som ansikt utad
mot verden er et kongehus godt egnet, men jeg vil tro at en

president ville kunne gjøre en minst like god jobb med å represen-
tere Norge. Han eller hun ville være president nettopp pga. sine
gode evner innen politikk og diplomati, ikke fordi han tilfeldigvis ble
født inn i den norske kongerekken. Siden slottet akkurat har blitt
pusset opp ville det være glimrende å gjøre det om til museum.

Uten å sette opp en formell nytte-kostnadsanalyse, kan jeg i hvert
fall si at hypotesen om at ”Slottet koster mer enn det smaker”
virker relativt sterk. Selvsagt vil en ortodoks royalist hevde at
slottet tilbakefører verdier til samfunnet som ikke kan måles i
penger, og at jeg som økonom burde passe mine egne saker.
Blått blod og kongerekken og alt det der. Slikt er uvurderlig. Vel,
den nåværende kongen giftet seg såvidt jeg vet med noen med
rødt blod, noe som tilsvarer at vår blivende konge har lilla blod.
Nå ser det ut som han følger i faderens fotspor. Selv kongelige
epler faller ikke langt fra stammen. Det blir ikke mye blått blod
igjen etterhvert… Det argumentet må du altså lenger ut på konge-
dømmet med, herr royalist. Jeg hørte et radio-intervju med en
kassadame på Rimi; ”jeg synes sønnen til Mette-Marit skal få bli
konge, jeg”. Greit. Han er like kongelig som sokkene mine. Takke
meg til en president! My kingdom for a horse... ..or anything,
really.

Kongehuset.
En klamp om foten?Av Torbjørn Tråholt

torbjort@student.sv.uio.no

Yesterday, all my finals seemed so far away.
Then I realized they start today.
Oh, how I long for yesterday.
Suddenly, I no longer have the grade of “B”.
Now it´s looking closer to a “C”.
Oh, finals came so suddenly.
I can cram, although I can blow it off today.
Come tomorrow morn, I´ll get on my
knees and pray.

Yesterday. This was such an
easy tune to play.
Now my chops are all but gone away,
My jury´s half-hour away.
What I have to show, I don´t know.
The prof. won´t say.
I´ll spell something wrong, or I´ll bomb...
...there goes my “A”.

Yesterday. Thought of graduating
come this May.
 Now it looks as though I´m here to stay, oh,
how I long for yesterday.

(synges etter melodien Yesterday)

Visste du  at...
...man kan regne om karakte-
rene fra Økonomisk insti-
tutt til karakterer på ska-
laen til SV-fakultetet?
Dette skjer naturligvis et-
ter en formel (hva hadde du
ventet deg?) Nå er det bare
å finne frem popcorn, kalku-
lator og gamle karakter-
utskrifter og la høstkosen
begynne:

y = 0,475(x-1)(x-2) + 0,5(x-1) + 1

,der x er samf.øk.-karakteren
og y er SV-karakteren

Mer nyttig eksamens-

informasjon på de neste

sidene.
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Eksamensdatoer høst 2000
Rett til forandring av eksamensdager forbeholdes.
Kandidatene vil i såfall få skriftlig beskjed om forandringer.

Dato Sted Sal Timer Antatt møter:

Mandag 27. november
Samf.økonomi, kurs: SØK531 og ECON531 Eilert Sundt C 6 35

Onsdag 29. november
Samfunnsøkonomi grunnfag, Mikro, 1. dag Eilert Sundt B 6 50
Samfunnsøkonomi 2. avd., Mikro, 1. dag Eilert Sundt C 6 25
Samf.økonomi, kurs: SØK411 Eilert Sundt D 6 12

Fredag 1. desember
Samfunnsøkonomi grunnfag, Makro, 2. dag Eilert Sundt A 6 50
Samfunnsøkonomi 2. avd., Makro, 2. dag Eilert Sundt A 6 25
Samfunnsøk. 2. avd.ny ordn., 1. dag, Makro Eilert Sundt A 6 25
Samf.økonomi, kurs: SØK470 og SØK491 Eilert Sundt D 6 20

Mandag 4. desember
Samfunnsøkonomi, mellomfagstillegget Eilert Sundt C 6 26
Samfunnsøk. 2. avd., Empirisk met., 3. dag Eilert Sundt A 6 25
Samfunnsøk. 2. avd.ny ordn., 2. dag, Eilert Sundt A 6 26
Økonometri grunnkurs
Samf.økonomi, kurs: SØK420 og ECON420 Eilert Sundt A 6 30

Onsdag 6. desember
Samfunnsøkonomi, ECON301A Eilert Sundt A 6 17
Samf.økonomi, kurs: SØK456 Eilert Sundt A 6 8

Torsdag 7. desember
Samf.økonomi, kurs: SØK525 og ECON525 Eilert Sundt Sem.rom 210 6 8

Fredag 8. desember
Samfunnsøkonomi, ECON301B Eilert Sundt A 6 24
Samf.økonomi, kurs: SØK400 Eilert Sundt A 6 12

Mandag 11. desember
Samfunnsøkonomi, ECON302 Eilert Sundt D 6 19

Tirsdag 12. desember
Samf.øk, kurs: ECON496, SØK496, SØK663 Eilert Sundt D 6 23

Onsdag 13. desember
MS102 - Matematikk for samfunnsvitere Eilert Sundt A 5 25
Samfunnsøkonomi, kurs: ECON480, SØK475,
SØK505, SØK535, SØK657 og SØK662 Eilert Sundt A 6 11

Torsdag 14. desember
SS102 - Metoder for utvalgsundersøkelser Eilert Sundt D 6 3
Samfunnsøkonomi, kurs: SØK450 Eilert Sundt D 6 5

Fredag 15. desember
Demografi grunnfagstillegg - DEMOGTL Eilert Sundt D 8 3

Eksamensinformasjon

Hentet fra SV`s hjemmesider



Side 31

Gjør rede for en kortsiktig makromodell med variabelt prisnivå (AS-AD-modell).

Drøft virkninger på prisnivå, nasjonalprodukt og sysselsetting av et økt lønnsnivå.

Forutsett at myndighetene kan benytte renten som et pengepolitisk virkemiddel. Drøft
hvordan myndighetene kan sette rentenivået slik at prisnivået er uendret, gitt at lønnsnivået
har økt. Vis virkningene på nasjonalprodukt og sysselsetting.

Besvarelsen:

Innledning:
Jeg skal gjøre rede for en kortsiktig makromodell med variabelt prisnivå; AS-AD

Dette kommer jeg til å gjøre ved å først sette opp forutsetninger for modellens gyldighet.
Deretter vil jeg gjøre rede for ligningene i modellen og forklare den økonomiske sammen-
hengen i hver av ligningene. Så vil jeg manipulere modellen ved å sette opp hvilke økono-
miske sammenhenger som skal være gitt (eksogene) utenfra og hvilke som er endogene
(De jeg trenger å forandre på for å kunne svare på oppgaven.)

Gjengitt av Christer Tonheim
christto@student.sv.uio.no

Eksamensoppgaven

Eksamen i: MAKROØKONOMI, GRUNNFAG
Eksamensdag: fredag 19. mai 2000
Tid for eksamen: 09:00 - 15:00

Tillatte hjelpemidler:
* Statistisk årbok
* Statistiske tabeller
* Matematisk formelsamling (både Sydsæter/Thalberg/Mørkved og
   Berck, Strøm & Sydsæter er tillatt brukt under eksamen).

Karakterskalaen går fra 1.0 til 6.0, med 4.0 som dårligste stå-karakter.

Karakter: 2,5
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Forutsetninger:
For at denne modellen skal kunne si noe om de virkningene gitt i oppgaven må jeg forut-
sette følgende:

- Lukket økonomi (Dvs. ingen handel med utlandet)
- Ledig kapasitet i økonomien
- Full informasjon (Dvs. at ny arbeidskraft kommer til i løpet av kort tid. Alle vet alt)
- Statisk modell (Kort tidsperspektiv)
- Investeringene har ingen virkning på produksjon (Grunnet kort tidsperspektiv)
- Ser bort fra kapitalslit (Grunnet kort tidsperspektiv)

Modellen: Dette er AD-AS-modellens ligninger:

(1) Y     = C + I + G

(2) C     = C0 + C1(1-t)

(3) I      = I -Bi

(4) M/P = kY - hi

(Disse likningen danner AD- kurven)

(5) Y      =   F(Y) F´ > 0 ,    F´´ < 0

(6) F´(N) = W/P

(Disse likningene danner AS kurven)

Notasjon: Bokstavene har selvfølgelig betydning, jeg skal forklare hva de står for:

Y = Bruttonasjonalproduktet
C = Privat konsum
I  = Realinvesteringer (Private)
G = Offentlig konsum
C0 =Minimumskonsum 0 < C0
C1  = Marginal konsumtilbøyelighet 0 < C1 < 1
t  = skattesats   0 < t < 1
I  = Mulig investeringsnivå (så høyt man kan ha det)
B = Investeringsviljens rentefølsomhet    0 < B
M = Pengemengden (Den nominelle)
P  = Prisnivå i økonomien
k  = Pengeetterspørselens inntektsfølsomhet 0 < k
h  = Pengeetterspørselens rentefølsomhet 0 < h
i   = Rentenivået
N = Sysselsetningen (Antall arbeidere)
W = lønnsnivået.

Eksamensoppgaven
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Relasjonsforklaringer: For å forstå de økonomiske sammenhengen i hver ligning skal jeg
nå forklare hva hver av dem betyr ved å bruke notasjonen på forrige side. Jeg skal også
forklare mer om hva jeg mener med notasjonene.

Y = C + I + G:
Dette er økosirken, utgangspunktet for alle modellene vi har lært på grunnfag. Sier at den
opptjente og produserte verditotalen, altså BNP (Bruttonasjonalprodukt) er summen av pri-
vat konsum, private investeringer og offentlig konsum. I en lukket økonomi sier også dette
at Realinvesteringene er lik sparingen i økonomien:

SPARING = INNTEKT - FORBRUK

  Y = C + I + G
  Y- C - G = I

Men dette har ikke mye med oppgaven å gjøre.

C = C0  + C1(1-t)Y:
Konsumfunksjonen i makro. Forteller at man har et minimumskonsum/marginalkonsum
som er likt uavhengig av inntekt eller formue; for dekke de aller minste krav til mat, hus
osv. Dette minimumskonsumet legger man da til det som er den private disponible inntekt,
uttrykket C1(1-t)Y. Inntekten minus skatten (Hvis jeg setter Y inn i parentesen (Y-tY)) er
den totalinntekt når skattesatsen t;   0 < t < 1. Hvis man nå ganger denne med den margin-
ale konsumtilbøyelighet C1 får man privat disponibel inntekt. Den marginale konsum-
tilbøyelighet sier noe om hvor stor del av en inntektsøkning f.eks. 1 kr man ville bruke på
konsum og sparing. Er den f.eks. 0,5 kr vil konsumenten bruke 0,5 kr på konsum og spare
resten.

I = I - Bi:
Investeringsfunksjonen. Jeg ser på I som et slags mulig nivå for investeringer. Rentenivået
har negativ innvirkning på investeringene i den forstand at høyt rentenivå gjør det mindre
lukrativt å investere fordi lånekostnadene er høye. B blir derfor et uttrykk for investerings-
viljens rentefølsomhet. Denne vil svinge med konjunkturene i økonomien samt hvilke tren-
der som dominerer markedet for investeringer.

M/P = kY - hi: Pengetterspørselsfunksjonen: Denne gir en pekepinn på hvor mye penger
(sedler og mynt) som er i økonomien. M/P er realpengemengden fordi den uttrykker hvor
mye varer man kan kjøpe ved å dele den nominelle pengemengden M på prisnivået. Denne
størrelsen blir da et slags uttrykk for kjøpekraften. Det er to faktorer som har innvirkning
på pengeetterspørselen. Det ene er inntektsnivået/aktivitetsnivået i økonomien (Y) og et
parameter for pengeetterspørselens inntektsfølsomhet (k). Disse to (kY) har positiv inn-
virkning på realpengemengden, folk konsumerer mer dersom de har mer penger (høyere
inntekt) enn når de ikke har det. Den andre faktoren er hi, som er negativt for penge-
mengden. Renteøkninger fører til at folk sparer mer, og h, som er pengemengdens
rentefølsomhet sier da noe om folkets evne til å spare og hvor mye de sparer når renten for-
andrer seg.

Ligningene ovenfor danner til sammen AD-kurven, jeg skal utlede denne noe senere.
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Y = F(N): Produksjonsfunksjonen i makro. Denne sier oss at man for ethvert nivå på BNP
må ha en gitt mengde arbeidskraft. Den kan øke i større eller mindre grad gitt graden på
produksjonens effektivitetsnivå.

F´(N) = W/P: Denne forteller oss at grenseproduktiviteten er lik reallønnen, W/P. Real-
lønnen, som er lønnsnivået delt på prisnivået sier da noe om hvor effektiv produksjonen i
landet er. Jeg kommer tilbake til denne senere i besvarelsen min.

Determinering:  Jeg setter her opp hvilke av relasjonene som skal være variable (Endog-
ene) og hvilke som skal være gitt eksogent (Faste). De endogene variable man spør etter i
oppgaven er prisnivå, nasjonalprodukt, sysselsetning, lønnsnivå og renten. Mine endogene
variable er da:

Endogene: Y, C, P, N, i, W

Eksogene:  I, G, M, t, I , B, h, k, C1 , C0

AS-kurven: AS-kurven er uttrykk for tilbudssiden i økonomien. Setter opp her at:

    ¶ = p F (N) - WN
profitten   = Inntekten - kostnader

Inntekten er da hvor mye bedriftene tjener på å selge varene sine pF(N), og kostnad er hva
de må betale arbeiderne sine (som de må ha for å produsere det kvantumet.)

1.O.B. for profittmaksimering er at grafen har et toppunkt. Vi antar at F´ > 0 og at F´´ < 0.
Da får vi at:

¶ ’N (N) = pF’ (N) - W
 =>  W/F’(N)
Siden F’’< 0 vil F’( N) avta når N øker. Dette forteller meg også at Y øker fordi Y er en
økende funksjon av N. Hele brøken vil da øke når Y øker. Jeg sier derfor at F´(N) er en
stigende funksjon av: W/(F’F’-1(Y))) er identisk med b’’(Y).

AS-kurven ser da noe slikt ut:

Eksamensoppgaven
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AD-kurven:
AD-kurven er et uttrykk for all etterspørsel i økonomien.

(1) Y   = C + I + G

(2) C   = C0 + C1(1-t)Y

(3)  I    = I -Bi

(4) M/P = kY - hi

Jeg setter ligningene (2)-(4) inn i (1):

Y = C0 + C1(1-t)Y + I – Bi

M/P = kY – hi  <=>  i = 1/h [kY – M/P]

Setter inn uttrykket for i inn i uttrykket:

Y = C0 + C1(1-t)Y + I – B/h[kY – M/P]

Vil nå isolere Y på venstre side:

Y – C1(1-t)Y + B/h kY = C0 + I + B/h + M/P

Y(1 – C1(1-t) + Bk/h) = C0 + I + B/h M/P

Jeg ganger med 1/[(1 – C1(1-t) + Bk/h)] på begge sider, slik at vi får denne brøken som
multiplikator:

Y = 1/(1 – C1(1-t) + Bk/h) [C + I + B/h M/p]
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Del 1:
Jeg skal nå benytte meg av kurvene jeg har utledet til å svare på oppgavene. Jeg deler den i to,
og vil svare på følgende først: ”Drøft virkningene på prisnivå, nasjonalprodukt og sysselset-
ting av et økt lønnsnivå”.

Her er modellen:

Ligningene:

AS: P = W/F’(N) = b’(Y)

AD: 1/(1 – C1(1-t) + Bk/h) [C1 +  I + B/h M/P]

Lønnsnivået øker; W opp. AS-kurven skifter innover. Jeg tegner dette inn i kurvene over, og
forklarer hva som skjer. Poenget er at AS-kurven skifter innover/blir brattere når W øker.

Når AS-kurven skifter innover ser vi av ligningen F’(N) = W/P at også stigningstallet øker,
og kurven blir brattere. Dette gjør at vi får en ny likevekt mellom AS – AD kurvene i punktet
(Y’, P’) som jeg ser av grafene har prisnivået steget, og nasjonalprooduktet har blitt redusert.
Det er fordi reallønnen W/P har steget, og arbeidskraften har blitt dyrere for bedriften, og
man må da si opp de ansatte inntil utgiftene er de samme som før, bare nå fordelt på færre
arbeidere. Fra Y = F(N) vet vi også at en reduksjon i N fører til en reduksjon i Y.

For å trekke sammen: I henhold til min AS-AD-modell vil en økning i lønn (W) føre til et økt
prisnivå (bedriftene må kompensere for høyere utgifter), lavere BNP (Y) pga. redusert sys-
selsetting og økt sysselsetting pga. økte utgifter for bedriftene.
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Del 2:
Forutsatt at myndighetene kan benytte renten som et pengepolitisk virkemiddel. Drøft hvor-
dan myndighetene kan sette rentenivået slik at prisnivået er uendret, gitt at lønnsnivået har
økt. Via virkningene på nasjonalproduktet og sysselsetting.

Det skal jeg gjøre: For å holde prisnivået uendret ved å bruke renten som pengepolitisk
virkemiddel må jeg forandre litt på modellen.

Per definisjon vet vi at nasjonalproduktet går ned når lønnen øker pga. ligningen for AS-
kurven. Jeg skal nå prøve å vise at prisnivået kan holdes uendret selv om lønnen øker

Ligningene:

(1) Y = C + I + G

(2) C = C0 +C0(1-t)Y

(3)    I = I – Bi

(4) M/P = kY – hi

Disse ligningene danner AD

(5) Y = F(N)

(6) F’(N) = W/P

Disse ligningene danner AS

Jeg skal nå lage en ny form på AD-kurven ved å gjøre den uttrykt ved prisnivå og renta, i.

Setter (2) og (3) inn i (1):

Y = C0 + C1(1-t)Y + I – Bi + G

Y(1 – C1(1-t)) = C0 + I – Bi + G

(4)  =>  Y = 1/k[M/P - hi] Setter denne inn for

1/k[M/P - hi](1 – C1 + C1t) = C0 + I - Bi + G

1/k[M/P(1 – C1(1-t)) – hi(1 – C1(1+t))] = C0 + I + G – Bi

1/k[(M/P-hi)(1 – C1(1+t)) ] = C0 + I + G – Bi

-hi/k(1 – C1(1+t)) + M/kP(1 – C0(1+t)) = C0 + I + G – Bi

M/kP (1 – C1(1+t)) – C0 –  I – G = i (h/k(1 – C1(1+t)) – B) = iX

Eksamensoppgaven
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X er eksogene størrelser.

i = (M/kP (1 – C1(1+t)) – C0 – I – G) 1/X

Hvis alle andre enn P er eksogene, og P øker, må også renta øke for å holde P nede.
Hvis man har tall å regne med er dette mye lettere. Man vil da kunne sette in, og få renteni-
vået direkte, og se at det er høyere enn før.

Jeg vil anta at rentene vil bli satt noe høyere for å dempe presset i økonomien og dermed
gjøre etterspørselen mindre. Konsumentene vil da være nødt til å spare penger selv om de nå
har fått en lønnsøkning. AD-kurven vil bevege seg innover slik at den nye likevekten kom-
mer på samme prisnivå som tidligere (før lønnsøkningen). Renteøkningen vil da også be-
grense investeringene slik at presset i økonomien minker ytterligere. Man får en spareperiode.

Jeg tegner grafene:

Jeg ser ut fra kurven at en slik pengepolitikk vil føre til en stor nedgang i nasjonalproduktet.
Ser man da på

Y = F(N) og P = W/F’(N) = W/F’(F-1(Y)) er definert som b’(Y)

Vil man også kunne vise en økt arbeidsledighet i økonomien (se side 34). Sammenhengen
mellom produksjon og arbeidskraft er krystallklar.

Konklusjon:
Jeg har nå tatt for meg en kortsiktig makromodell med variablet prisnivå, en AS-AD-modell,
og sett på en del økonomiske sammenhenger. Jeg drøftet først virkningene på prisnivå, nasjo-
nalprodukt og sysselsetting av økt lønnsnivå, for deretter å se på følgene av å bruke renten
som pengepolitisk virkemiddel. Den første delen av oppgaven bestod for det meste av å sette
opp modellen og vise hva økt lønn ville føre til.

Den andre delen derimot var noe mer kronglete, og jeg vil utdype svaret noe her i sammen-
draget: I utredningene får AD-kurven i del 2 fikk jeg isolert renten på den ene siden av
likhetstegnet. Så viste jeg at det ble en slags likevekt mellom prisnivået og renta. Jeg håper
dette ble riktig.
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Generelt er dette en oppgave som ligger og vipper på lauden. Kandidaten viser at han/hun kan gjennomføre
økonomiske resonnementer, samtidig som det er mye småfeil, uklarheter og liknende gjennom oppgaven. Dette
framgår av de mer konkrete kommentarene:

Det blir galt å forutsette at investeringene ikke har innvirkning på produksjonen. Det har de, men ikke på produk-
sjonskapasiteten. Ellers er innledning, forutsetninger og modelloppsett greit.

Det er viktig å skrive gode relasjonsforklaringer. I denne oppgaven er relasjonsforklaringene svake:

(2) Det er ingen grunn til å tolke konstantleddet i makrokonsumfunksjonen. Dessuten er privat disponibel inntekt
er feil definert.
(4) LM-kurve-relasjonen er misforstått. Dette er både en likevektsbetingelse for pengemarkedet og en penge-
etterspørselsfunksjon. Økninger i aktivitetsnivået har ikke positiv innvirkning på realpengemengden, men på
pengeetterspørselen. Økt rente fører ikke i denne modellen til at folk sparer mer. Jeg tror heller ikke det gir noen
mening å hevde at realpengemengde gir et uttrykk for kjøpekraften.
(6) Her kunne godt utledningen av grenseproduktivitet = reallønn ha vært med, men det kommer av en eller
annen grunn senere.

Modellen er fornuftig determinert.

Utledningen av AS-kurven er grei. AS-kurven kunne godt ha vært tolket bedre: F.eks.: «AS-kurven forteller hvor
mye som blir produsert gitt prisnivå. Når prisnivået stiger, så faller reallønna, og bedriftenes etterspørsel etter
arbeidskraft stiger til bedriftene bruker så mye arbeidskraft at grenseproduktiviteten faller til den nye reallønna.
Derfor er AS-kurven stigende.»

Utledning av AD-kurven er også grei, men også denne bør tolkes: F.eks: «AD-kurven gir samlet etterspørsel for
gitt prisnivå. Hvis prisnivået øker, så faller realpengemengden. Et fall i realpengemengden gir lavere nasjonal-
produkt og høyere rente, AD-kurven er altså fallende.»

Effekten av økt lønn er greit skissert i diagram. At AS-kurven også blir brattere er riktig (men ikke viktig).
Tolknigsmessig er dette greit et stykke på vei. Men jeg har 2 innvendinger her. For det første tolkes bare skiftet
i AS-kurven, ingenting sies om hvordan AD-kurven bidrar til å bestemme effekten av en lønnsendring. For det
andre argumenteres det riktig med at årsaken er at reallønnen har steget, men det er helt feil å si at man må si opp
ansatte inntil utgiftene er de samme som før. Konklusjonen på oppgavebesvarelsen er riktig, og det er jo et
poeng.

Effekten av at myndighetene bestemmer renta slik at prisene skal være uendret blir angrepet på en måte som ikke
er helt grei å forstå. Kandidaten viser ved regning at innenfor en IS-LM-modell (altså AD-delen av modellen), så
vil økt prisnivå medføre økt rente. Dette er ikke relevant for løsning av oppgaven. Deretter er oppgaven løst
grafisk på en fornuftig måte. Tolkningen av det som skjer er korrekt: renteøkningen demper investerings-
etterspørselen. Dette fører imidlertid ikke til en spareperiode (sparing=investering). Igjen er konklusjonen på
spørsmålet som ble gitt i oppgaven riktig.

Hovedinntrykket er at kandidaten klarer å sette opp og bruke en AD-AS-modell og kommer fram til de riktige
konklusjonene på en fornuftig måte. Dette premieres. Forståelsen av hva som skjer er til tider sviktende. Dessu-
ten er relasjonsforklaringer og tolkninger av modellen svært mangelfulle eller fraværende, så her er det en god
del å gå på.

Christian Nicolay Brinch
c.n.brinch@econ.uio.no.

Kommentarer til oppgaven

Eksamensoppgaven
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-Neste nummer kommer i slutten av november.

Den er TREIG!!!
Petter Vegard Hansen -5.semester

Heisen ligger altfor langt fra trappen
Tore Nilssen -gammel traver

Heisene på SV er et glimrende påskudd til å gå trappene
Nils Andresen  -10.semester

Altfor få heiser   ...men de har veldig fine knapper!!!
Kjersti Solholm  -5.semester

Idag manglet teppet på gulvet i heisen, og det var litt trist...
Svenn Erik Mamelund -stipendiat

Jeg har akkurat brukt trappa, og det sier vel sitt?
Marius N. Holter -2.semester


