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Å heie på landslaget i fotball berre fordi dei kjem frå same land som ein sjølv opplevast
som kunstig av veldig mange. Kvifor skal det at dei er norske vere noko slags kriterium
for å støtte dei? Innan økonomien oppstår liknande spørsmål, kvifor kan ikkje dei
føretaka som vil flagge ut berre få lov til det viss det er meir lønsamt å operere i
utlandet? Kvifor er det store problemet med oljepengane nettopp korleis me skal få
brukt desse til vår eigen fordel, eventuelt våre etterkomarar sin fordel? Det vert kon-
fliktar når føretak har finansieringsstrategiar som gjer ein god dag i landegrenser, og
finansiering av den norske velferdsstaten er nasjonalt organisert. Slik vil det sannsyn-
legvis verte i åra framover også, svenskane vil neppe betale dei norske pensjonane,
danskane vil heller ikkje koma til å finansiere det norske forsvaret i åra som kjem. I
desse dagar utspelar denne konflikten seg fullt ut på Arbeidarpartiet sitt landsmøte.
Privatisering i Statoil har splitta partiet, Jagland ynskjer privatisering for å utnytte
forretningssjansane, medan Finn Lied ynskjer fortsatt statleg eigarskap for å unngå at
nasjonalstaten Noreg mistar kontrollen over oljeressursane.

At leiinga i Arbeidarpartiet snakkar om it, bioteknologi, utdanning er det dei på engelsk
kallar ”paying lipservice”. Det er utvikling av Statoil, tradisjonell oljeteknologi, kraftpro-
duksjon og prosessindustri som er den eigentlege strategien. Dei to mektigaste nærings-
organisasjonane i landet, LO og NHO, er eigarane og arbeidarane i desse føretaka.
Storparten av industrien i Noreg er såkalla konkurranseutsett sektor. Dei er ikkje
interessert i endringar av næringsstrukturen. Det er difor politikarane seier noko for å
tilfredsstille veljargruppene som røyster på dei på grunn av visjonane, og gjer noko
anna for å tilfredsstille dei som lever av den noverande næringsstrukturen det vil seie
LO og NHO.

I desse dagar som meir og meir vert privatisert så kan det verke freistande å tenkje at
ein skal alltids ordne med pensjonar og tryggjing på eiga hand. Ja, men viss me
framleis bur i Noreg om 20 år så vert me likevel ekponerte med dei same køane på
vegane sjølv om me køyrer Limousin, me vert eksponerte for den same kriminaliteten
eller fridomsavgrensingane uansett livvakter og innbrotsalarmar, det er det same
samfunnet som borna våre vert sendt ut i, det er ikkje alt som er til sals rett og slett.
Sidan verda er organisert slik at kvar stat er ansvarleg for sine borgarar, så lyt det
norske produksjonsapparatet på ein eller annan måte vere nasjonalt organisert.

Dette byr på problemer, og dei største vanskane vert oljeformua. For det fyrste er
sosialøkonomien som vitskap på veg inn i krise på grunn av at verda og samfunnet
endrar seg raskare enn faget. For det andre så vil den konkurranseutsette industrien
måtte gjennomgå enorme strukturendringar viss me skal bruke eller investere noko
som helst av oljeformua. Det er berre spørsmål om tid før endringane skal skje. Då er
spørsmålet om Noreg skal subsidiere kapitaleigarene i mellomtida.

Men diverre dreiar  debatten om bruken av oljeformua seg berre om eitt einaste
perspektiv, nemleg forbruk. Dette har samanheng med at innan sosialøkonomisk teori
vert alle økonomiske aktivitetar sett på som så å seie like inflasjonsdrivande. Debatten
har til tider vore komisk. Til og med å gje bort pengane til u-hjelp skal visstnok gje 40%
av effekten på inflasjonen som om me hadde brukt pengane på til dømes å løne
lærarar i Noreg.

På 70-talet tok Noreg opp ei gigantisk gjeld i utlandet for å utvikle oljesektoren. Dette
skulle vise seg å vere lurt økonomisk sett. No kan Noreg i staden ”låne” av sine eigne
pengar for å ta steget inn i informasjons og kunnskapssamfunnet på ein miljøvenleg
måte. Men ”investeringar” av oljeformua har noko ”Petter Smart” aktig over seg,  det
er for ”drøymande” næringsutviklarar frå samfunnsgeografi eller BI, ikkje ”fagleg uav-
hengige” sosialøkonomar. Noreg har hatt ”millionar” av statlege fond, og avvikling av
statleg eigarskap har vore suksessrikt i mange tilfelle. Men det er skilnad på nasjonale
storsatsingar og øyremerkte tilskot til diverse fond. Men etablerte maktstrukturar i
samfunnet motset seg nødvendig endring, og nyttar ein heil vitskap til å beleggje kvifor
det lyt vere slik.

Pål  M. Lykkja
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Studiene rundt livet

SiO sender ut en brosjyre til alle nye studenter kalt ”Livet rundt studiene”. Egentlig
burde det vært motsatt, for studiene tar opp en stor og viktig del av livet. Denne
utgaven av Observator er en ”spesialutgave” som også sendes ut til videregående
skoler i håp om at du som er elev og leser dette bladet vil bli inspirert til å studere
samfunnsøkonomi på Blindern. Du må ikke la deg bli skremt av at enkelte (meg selv
inkludert) påstår at studiene er hardt arbeid. Det meste som er vel verdt å få seg
her i livet krever litt innsats; det aller beste livet har å by på kommer sjelden rekende
på ei fjøl. Hvis du velger deg samfunnsøkonomi (tidligere sosialøkonomi) ved Univer-
sitetet i Oslo kan vi garantere deg mer enn hardt arbeide. Vi kan love deg et svært
godt fagstudium og et sosialt miljø. De aller fleste som begynner hos oss kan regne
med en interessant jobb etter endt studium og sannsynligvis landets høyeste forven-
tede gjennomsnittsinntekt.

Ditt første inntrykk av Blindern vil være at her er det stort og uoversiktlig, men etter
kort tid vil du finne ut at det slett ikke er så upersonlig og kaldt som mange ryktes-
predere skal ha det til. I hvert fall hvis du begynner på Økonomisk institutt. Sammen-
lignet med andre institutter er vi relativt få, og vi blir derfor en sammenspleiset
gjeng, der man lett blir kjent med hverandre. Et godt tips er å engasjere seg med en
gang man begynner på Blindern, siden man da kommer raskere inn i miljøet. På
forsiden av dette bladet ser du statuen som står midt på campus. Alle elsker å hate
denne. Offisielt heter den ”Air”, men på studentermunne kalles den til daglig
”Eksamensoppgaven”; den er blank, sprikende, full av hull –men den står. Dere som
har planlagt en lysende karriere ved Universitetet kommer til å stifte nærmere
bekjentskap med dette kunstverket.

I bladet denne gangen har vi mye variert lesning. Vi har besøkt de store arbeids-
plassene for oss samfunnsøkonomer; Finansdepartementet og Norges Bank. Vi
har også faste spalter som ”Hovedoppgaven min”, ”Eksamensoppgaven” og den nye
spalten ”Fritt Ord”, hvor alle som har noe på hjertet kan få uttale seg fritt i Norges
største avis for samfunnsøkonomi-studenter.

Ellers vil jeg nok en gang oppfordre alle til å ta en titt på stilkonkurransen fra forrige
nummer. Jeg tør minne om at etter dagens valutakurs og inflasjonsrate beløper
premiens verdi seg til imponerende 11.000,- Jeg både regner med, håper og tror
at vi vil få mange e-mailer med kreative forslag fra dere ved månedsskiftet
november-desember. Til slutt vil jeg, foruten å ønske lykke til på eksamen, oppfordre
alle til litt sjelegranskning. Observator trenger nye redaksjonsmedlemmer på ny-
året. Hvis vi ikke får tak i ”nytt blod” vil kanskje en 37 år gammel tradisjon (startet av
ingen ringere enn Frisch) gå i graven når dagens redaksjon pakker sammen. Spesi-
elt er dette en oppfordring til studenter på 1. avdeling. Det kreves ingen forkunnska-
per av den som ønsker å jobbe i Observator. Vi i redaksjonen samarbeider om å
skrive, rette og redigere alles arbeider. Dette er din sjanse til å engasjere deg på
studiet.

Observator-arbeide adler økonomen!
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Oppmerksomheten om samfunnsøkonomiske spørsmål er sjelden borte fra
nyhetsbildet, men i enkelte perioder når interessen en spesielle høykonjunk-
tur. Det siste halvåret har vært en slik periode. Oppslag om oljeinntekter,
petroleumsfond og rente lyser mot oss fra alle aviser, tett fulgt av temaer
som opsjoner, virkninger av å bygge gasskraftverk i Norge, utvidelse av
momsgrunnlag, endring av kapitalbeskatningen, konkurranseutsetting av
kommunale oppgaver og (u)lønnsomheten til Gardermobanen. For oss som
forsker på og underviser i samfunnsøkonomi, og forhåpentlig for våre stu-
denter, er det spennende å se at de problemstillinger vi er opptatt av får så
stor oppmerksomhet. Det gir følelse av å holde på med noe viktig. Det be-
krefter at vi utdanner arbeidskraft som næringsliv og forvaltning vil etter-
spørre.

Svært mange av deltakerne i debatten er samfunnsøkonomer, eller sosial-
økonomer som inntil nylig har vært yrkesbetegnelsen. Noen er ansatt ved
vår egen institusjon, mange er utdannet hos oss, og andre er fagfeller fra
våre søsterinstitusjoner. Derfor kan det fortone seg litt paradoksalt at
samfunnsøkonomer tilsynelatende ikke er så framtredende i mediebildet.
Forklaringen er enkel. I mediene presenteres ”våre” deltakere sjelden som
samfunns- eller sosialøkonomer, men oftere som (makro)analytikere, sjefs-
økonomer, forskningssjefer eller med andre titler som gjør at samfunns-
økonomene nærmest opptrer in cognito. Nå er ”økonomer” også blitt en
vid betegnelse for folk med mange slags utdanninger, og det kan være grunn
til å si som Solo-reklamen : ”Se opp for etterligninger !” Siden andre varianter
av økonomer er blitt så tallrike, er det sågar mange som knapt vet at landets
høyest utdannede økonomer kommer fra Universitetet i Oslo. Her har Uni-
versitetet og Økonomisk institutt en markedsføringsoppgave, men viktigere
enn å gi kandidatene den rette image er at de gis den best mulige utdanning
med substans.

Samfunnsøkonomi er et krevende fag, og et fag som gir mange utfoldelses-
muligheter. Er en samfunnsengasjert og har analytisk legning er faget midt i
blinken. Matematikkinteresserte som gjerne vil anvende denne interessen,
har alle muligheter til det. Samfunnsøkonomi er framfor alt et fag som gir
analytisk trening og opplæring i strategisk tenkning. Studiet gir omfattende
øvelse og erfaring i å ta fatt i en komplisert virkelighet og presisere hva
problemstillingene er, og kartlegge sammenhenger og mulige tiltak. Dette er
en god trening enten en skal jobbe med strategier i næringslivet eller legge
til rette for økonomisk politikk.

Samfunnsøkonomer er kjent for sine modeller. Økonomiske sammenhenger
analyseres ved hjelp av modeller. Dette kan fortone seg mystisk for utenfor-
stående. Hvorfor skal en studere modeller - hvorfor ikke se direkte på økono-
mien ? Å lage en modell dreier seg rett og slett om å lage seg en forestilling
om sammenhenger som gjør at vi forstår økonomien bedre. Økonomiske
sammenhenger er innfløkte – vi sier ofte at alt påvirker alt. En kan møte
dette problemet på to måter. En kan ta en overlegen holdning og late som
det hele er ganske enkelt og forståelig kanskje uten selv å tenke særlig etter.
Det er nok av forståsegpåere og rikssynsere som pretenderer at virkelighe-
ten er så grei at de enkelt kan fortelle hvordan økonomien fungerer. De
skjuler sin egen lite gjennomtenkte forenkling bak påstander om at de vet
hvordan tingene egentlig forholder seg. Alternativt – og det er samfunns-
økonomenes tilnærmelse – kan en erkjenne åpent at virkeligheten er så
komplisert at for å forstå må vi gå skrittvis fram og tenke oss situasjoner
som vi ikke påstår er virkeligheten, men som inneholder elementer som gjør
at vi forstår noe av hvordan virkeligheten kan fungere.

Vi sier for eksempel la oss anta at befolkningen består av én forbruker, at
det bare produseres og forbrukes bare to varer, at én vare kan selges på
verdensmarkedet, mens den andre ikke lar seg transportere utenlands, osv.

Innenfor et slikt tankeskjema kan vi så se på de logiske implikasjoner av at det
skjer noe med priser, tilgang på produksjonsfaktorer etc. Vi har laget en
modell.

Hva kan vi oppnå med dette når den historien vi har laget så opplagt ikke er
virkeligheten ? Det kan for eksempel være at vi får oss en overraskelse.
Kanskje er ikke sammenhengen mellom de størrelsene vi ser på slik vi umid-
delbart skulle tro. Vi oppdager en mekanisme som kan gi et annet resultat. Vi
kan f.eks. oppdage at økt produktivitet i en næring kan føre til kapitaloverføring
fra denne til andre sektorer istedenfor at sektoren som blir mer produktiv
trekker til seg kapital. Eller vi oppdager at når alle ønsker å øke sparingen sin,
så kan likevel hende at alle faktisk ender opp med lavere sparing. Hvis slike
overraskende mekanismer kan forekomme i vår enkle tankeverden, da kan de
vel forekomme i en mer komplisert også, og vi har fått bedre innsikt i hvordan
tingene kan forholde seg. En modell er altså ikke nødvendigvis et forsøk på å
gjenskape virkeligheten i vårt eget hode eller på arket på skrivebordet. Det
kan ganske enkelt være en tankekonstruksjon som gjør at vi forstår noe av
hvordan økonomien henger sammen. Den verdenskjente økonom og gjeste-
skribent i Aftenposten Paul Krugman sier ”En kan ikke gjøre seriøs økonomisk
forskning uten at en er villig til å leke”. ”Økonomisk teori er en rekke tanke-
eksperimenter eller lignelser om en vil, som fanger opp logikken i økonomiske
prosesser på en forenklet måte.” (P. Krugman: The Accidental Theorist,
Penguin 1999).

Nå er det selvfølgelig ikke nok å ha en  morsom lek. Det er ikke en gang nok
tenke seg noen sammenhenger som i og for seg er logisk holdbare for å
forstå økonomien. Såvel forutsetninger som de resultater en kan utlede, må
konfronteres med observasjoner fra virkeligheten. Det er heller ikke nok å vite
at en sammenheng i og for seg kan eksistere. Vi vil ønske å vite noe om hvor
sterk den er. Hvis prisen på biler går opp, vil da bare noen få la være å kjøpe
ny bil eller vil bilsalget stagnere ? For å kartlegge slike sammenhenger tren-
ger en statistiske data og en trenger metoder til å bearbeide dataene for å
kunne etablere empiriske sammenhenger – altså faktiske og tallfestede sam-
menhenger. Dette er en gren av samfunnsøkonomien som ble grunnlagt av
vår egen Nobel- prisvinner Trygve Haavelmo. På dette området har høyt ut-
dannede samfunnsøkonomer et klart fortrinn. Ingen andre udanningsretninger
i økonomi gir en tilsvarende metodeopplæring som gjør det mulig å arbeide
med data fra virkeligheten.

Når det er sagt må det også bemerkes at ikke en gang observasjonene fra
virkeligheten kan gjøres ”modellfrie.” Observasjoner må defineres gjennom
begreper og størrelser som vi selv etablerer. I dag tas begreper som nasjo-
nalprodukt, prisindekser, reallønn, investering, osv. som en selvfølge i medi-
ene. Men det har krevd mye tankearbeid fra mange samfunns-økonomer å
etablere en virkelighetsforståelse – eller en modell om en vil - basert på slike
begreper.

Riktignok er økonomien komplisert, men en grunnleggende forståelse av øko-
nomien krever at en ikke gjør tingene mer kompliserte enn de er. Samfunns-
økonomenes fremste innsikt er at virkelig forståelse av økonomien krever at
en gjennomskuer selve realøkonomien : Hvilken arbeidskraft og andre ressur-
ser har vi, og hvor de skal anvendes. Mange går seg vill i tenkningen omkring
økonomiske forhold fordi de trekker inn alle slags pengeforhold, inflasjon,
renter etc. der hvor en heller bør tenke direkte på hva som blir produsert og
hvem som skal gjøre det. Spørsmålet om større innsats i helsevesen eller
andre steder er et spørsmål om å få flere til å arbeide i disse sektorene. Da
må noen arbeide mer eller gjøre noe annet enn de nå gjør. Hvis det er hva
samfunnet virkelig ønsker, er bekymringer om inflasjon, renter etc. av under-
ordnet betydning. Noen ganger er den enkleste modellen også den mest
treffsikre.

Ekte samfunnsøkEkte samfunnsøkEkte samfunnsøkEkte samfunnsøkEkte samfunnsøkonomer ogonomer ogonomer ogonomer ogonomer og
deres modellerderes modellerderes modellerderes modellerderes modeller.....

Av Vidar Christiansen
vidar.christiansen@econ.uio.no
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Dere skal få sjansen til å reklamere med en gang.
Hvorfor skal vi sosial/samfunnsøkonomer velge
Finansdepartementet som vår første arbeids-
plass?
(T):Det er ikke så mange arbeidsplasser i  Norge
hvor vi får brukt samfunnsøkonomiske fag så
mye som i Finansdepartementet. Her får du vir-
kelig brukt det du har lært gjennom seks års
studier.
Hva er mest interessant ved jobben din?
(T):(liten tenkepause)  Du er i et miljø hvor du
har sterke faglige medarbeidere, samtidig som
du jobber mot politikere.  Jeg stortrives i dette
skjæringspunktet.  I
Økonomiavdelingen
jobber vi også mye
med å gi råd om den
økonomiske politik-
ken. Her må vi ta fag-
lige hensyn samtidig
som vi jobber mot
saker som er på den
politiske dagsorden.
Hva er det du jobber
med?
(T):  Jeg har  jobbet
med konjunktur-
overvåking og fi -
nanspolitikk, og  nå jobber jeg  med forvaltning
av statens gjeld. Dette er også en av fordelene
ved å jobbe i Finansdepartementet:  Man kan
jobbe med så mye forskjellig.
Hva er en typisk arbeidsdag for deg?
(T):Det er viktig i den jobben jeg har å holde seg
oppdatert med hva som skjer i markedet.   I min

Vi ville vite hva som krevdes av oss for å begynne i Finansdepartemen-
tet. Fulle av ærefrykt søkte vi tilflukt på nærmeste pub for å roe ner-
vene i påvente av intervjuet.
Vi var overrasket over hvor koselige kontorene egentlig var. Etter in-
tervjuet var over hadde i hvertfall en av oss fortsatt lyst til å jobbe der.

Av Geir Soland
geiras@student.sv.uio.no

og Christer Tonheim
christto@student.sv.uio.no

På besøk i
Finansdeparte-

mentet

seksjon jobber vi blant annet med å auksjonere
bort lån i markedet, statsobligasjoner, veksler
og slikt. For å se hva som foregår i markedet
går jeg  inn på Reuters skjerm, leser aviser og
markedsrapporter...
Det hørtes behagelig ut å sitte å lese aviser.
(T):(litt latter) Jja jo, det er som sagt en del av
jobben så...
Er det mye empirisk analyse eller når var det du
deriverte sist for eksempel?
(T):(god latter) Jeg har faktisk derivert siden jeg
kom til Finansdepartementet...
Du har det. Det var da enda godt!

(T):(god latter)
Faktisk er det
en del som har
det i jobben
sin, - noen ar-
beider nesten
mer som for-
skere enn som
saksbehand-
lere i et byrå-
krati.
For dere har
ikke noe fors-
knings avdeling
her?

(T):Nei, vi trekker på SSB som vi har gode kon-
takter med.  De driver med egne arbeider også,
men det er vi som har hovedansvaret.
Har du jobbet her hele tiden?
(T):Ja!
Rett fra universitetet og rett opp hit liksom?
(T):Det er en veldig trygg tilværelse her.

«Sosialøkonomenes høyborg»
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(liten latter) Nå har jeg vært her i fem år.
Hvorfor valgte du å studere akkurat økonomi?
(T):Jeg har andre samfunnsfag også, men det
er min interesse for samfunn og økonomi som
gjorde at jeg valgte sosialøkonomi.
Skulle du ønske du hadde andre fag?
(T):I dag skulle jeg ha ønsket at jeg hadde tatt et
kurs i finansteori.
Ikke noen ”andre typer fag” altså.
(T):Det å ta etterutdanning er også godt tilrette-
lagt, man kan ta permisjon fra et par uker til et
år for å kunne studere.
Er dette betalt?
(E):Ja stort sett  gir vi  permisjon med full lønn,
og mulighetene for å studere eller ta kurs er
gode.
Vi har også gode tilbud om jobb i utlandet, og
vi sender blant annet folk til ESA. Vi holder på å
etablere en avtale med OECD, og har flere  stil-
linger knyttet til EU- systemet. Disse stillingene
er både for folk som har vært her i kort tid   og
for ansatte med lenger fartstid.
Samarbeider du med andre yrkesgrupper, stats-
vitere, humanister eller er det mest bare øko-
nomene du samarbeider med?
(T):Vi samarbeider  litt med jurister i vår sek-
sjon, både når det gjelder juridiske sider ved
statsgjeldpolitikken, avtaler og lignende, når vi
forhandler i markedet, og når  det inngås avta-
ler med private aktører i bruken av finansielle
verktøy som investeringspakker.
Så det er en del team arbeid også, ikke bare
individuell saksbehandling.
(T):Det varierer fra arbeidsfelt til arbeidsfelt,
noen har mest individuelle arbeidsoppgaver mens
andre jobber mere i team.
Er det lange arbeidsdager?
(T):Det kan du styre i veldig stor grad selv, men

for hele huset vil det være budsjettsykluser som
påvirker arbeidsmengden. Så i enkelte perioder
av året kan vi jobbe ganske mye – kanskje  opp til
ti - elleve timer om dagen. Men fordelen ved å
jobbe her er at man kan ta ut den ekstra tiden
man har jobbet som fritid  i andre, roligere  tider
på året. Så  det er ikke uvanlig for noen å ha
seks ukers ferie i året.
Nå er det litt mere over til deg, Eva Strømsnes.
Vi lurer litt på rekrutterings-politikken, hvilken kri-
terier legger dere mest vekt på, karakterer an-
nen jobb erfaring osv.?
(E):Rekrutteringspolitikken er vel et produkt av
den virkeligheten vi lever i? En del av den kompe-
tanse vi har bruk for må vi bygge opp internt
fordi det er ikke alt du lærer som student .  Det
betyr at vi ikke har så lett for å få erfarne folk på
en del av arbeidsområdene våre, og  vi rekrutte-
rer altså i stor grad nyutdannede, det gjelder
både økonomer og jurister.
Har du noe tall som sier hvor stor andel dette er?
(E): Tre av fire av dem vi rekrutterer inn til de-
partementet er nyutdannede og kommer stort
sett rett fra eksamensbordet.  Vi tar inn ca. tretti
til førti nye i året, men dette varierer selvfølgelig.
(vi i observator har fått en oversikt som viser at
det jobber ca. 31 % økonomer i Finansdeparte-
mentet, dette ville tilsi at det ansettes ca 7
nyutdannede økonomer hvert år.)
Når det gjelder karakterer så vil jeg si at våre
krav er generelt høye..
Hva vil det si?
(E):Man må i alle fall ha laud! (liten latter)
(T):Men dette er jo konjunkturavhengig (stor lat-
ter).
Ja nemlig.
(T):For i lavkonjunkturer kan jo vi velge og vrake
i kandidater, men i dag er jo konkurransen mye
hardere for oss.
Viste dere at det bare var 3 av 8 som fikk laud
som karakter for hovedfag/embetsstudie i for-
rige kull?
Så det kan bli vanskelig å bare ta inn laud-
kandidater de neste årene.
(E):Det visste vi ikke, men det kan jo bety at det
blir lengre mellom laudkandidatene….
(T):Men karakterkrav laud er ikke alt man ser
på.   Interesse for faget   og for politikk og å like
å følge med i samfunnet generelt er også viktig.
Vi ser også  på    progresjonen i karakterene,
hvis man kanskje ikke begynte så godt, men vi-

Underdirektør Eva Strømsnes (E) har ansvaret
for rekruttering i administrasjonsavdelingen.
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ser at man modnes i faget etter hvert så kan
dette være vel så viktig som å ha samlet karak-
ter på laud. Noe jeg er et levende eksempel
på.(stor latter)
(E):Vi prøver også å finne ut hvilke typer som
kan tenke seg og trives med å jobbe i departe-
mentet , for det er jo ikke alle som finner seg til
rette i et stort byråkrati eller med å jobbe som vi
gjør. Noen vil  bli dratt mere mot forskning eller
mot det private næringsliv, men det siste er vel
ikke så aktuelt for sosialøkonomer kanskje? Vi
prøver å finne folk som kan jobbe med  lange
tidsperspektiver, men som også må kunne om-
stille seg til en presset arbeidssituasjon, f.eks.
når politikerne trenger det du arbeider med
straks , da er det bare å levere fra seg uten å få
tid til den siste finpussen.
Hva med valg av hovedoppgave og 3.avd. kurs
er det essensielt eller er det stort sett karakter
dere ser på?
(T):Det kan være visse fag som det kan være en
fordel å ha, men både mikro- og makrofag kan
være relevante for jobben. Men det er  klart at
en del av  Økonomiavdelingen jobber primært
med en del statistikk og emner hvor det kan være
nyttig å ha tatt makro åpne.
Å neeei! Da valgte jeg feil!
(E):Men ellers er det litt delte meninger om dette
med valg av kurs.  Det kommer litt an på hvilke
oppgaver du skal jobbe med og hvordan
kompetansesituasjonen er i avdelingen osv.  Noen
ganger vil vi prioritere  kandidater som har jevnt
gode karakterer og som er klar og motivert for
å jobbe her,  mens andre ganger kan det være
en spesiell kompetanse  vi er ute etter. Det  er
viktig å presisere at dette ikke er noe statisk,
men er i stadig forandring.
Hva er begynner lønnen for nyutdannede sosial-
økonomer?

(E):Vi rekrutterer folk som er nyutdannede inn
på samme lønnstrinn, som førstekonsulent får
de  en startlønn på ca 250.000 kr.
Nå skal du få en sjanse til å avlive noen myter
om  Finansdepartementet.
Vi lurer på hvor fort man stiger i lønn og gra-
dene, og er det kun alder som teller eller er det
rom for innsats også?
(E):Alder tror jeg iallfall er helt uinteressant og
ensidig bruk av ansiennitet er også en myte som
bør avlives. Men vi ser jo på erfaring, og erfa-
ring får man nødvendigvis over tid, det kommer
ikke   på 14 dager. Det som  kan være et nokså
vanlig mønster er at folk etter to-tre år blir råd-
giver  med en årslønn på rundt 300.000 pluss
minus. Etter fem til ti års erfaring som rådgiver
kan de bli  seniorrådgiver og har rundt 360.000
i lønn. Men dette er jo litt avhengig av «turn-
over» – det at  noen slutter  kan  gi en annen
muligheter for et karriereopprykk. Etter dette
nivået velger man enten en lederkarriere eller
fortsetter som fagperson.   Som underdirektør
får man vanligvis  personal ansvar for en gruppe,
og kan tjene ca 350-400.000 kr.
(telefonen ringer og vi får en sjanse til å lette på
tøyet.)
Legger dere arbeidsdagen til rette for småbarns-
familier. Ikke bare fleksible arbeidsdager, men
også mulighetene for hjemmekontor osv.?
(E):Vi har faktisk en etablert ordning med hjemme-
kontor, slik at   noen har avtale  om å jobbe en
dag hjemme i uken. Men vi har vel erfart at be-
hovet er mere fleksibelt enn som så, slik at en
løsning med fast og kontraktbasert hjemme-
arbeid kanskje ikke treffer helt.  Men vi har også
mer individuelle løsninger for folk som ønsker å
jobbe hjemme, man kan få lånt stasjonært eller
bærbart datautstyr med hjem , og dette tilbudet
er det mange av de ansatte som benytter seg
av.
Hvordan er kvinners karrieremuligheter?
(E):Vi har en del kvinnelige mellomledere som er
sosialøkonomer, på underdirektør- og
avdelingsdirektørnivå. I praksis har  kvinner  de
samme muligheter her som menn.
Har du noe videre planer om karriere i Finans-
departementet, eller...?
(E):Eller har jeg nådd mitt mål…?. (god latter)
Det kan nok tenkes hvis det åpner seg en mulig-
het, men det er litt verre i Administrasjons avde-
lingen fordi «turnover» er ikke så høy her. (liten
latter)

Rådgiver Torgeir Haugland er sosialøkonom
og jobber i økonomiavdelingen.
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Er det stor gjennomtrekk her?
(E):Vi har vel sånn ca. 10%. Det synes vi ikke er
så stort at det er et problem, men det er klart
at på noen  områder kan det i enkelte perioder
bli et problem hvis man får for stor avskalling
samtidig . Det er ofte slik det skjer, at en slutter
og drar flere med seg. Eller at en eller an-
nen stor arbeidsoppgave er igang og så
venter alle med å slutte til oppgaven er fer-
dig fordi man vil være med å se resultatet
av denne. Dette har vi sett flere eksempler
på. Men jeg mener at vi ikke har noe uover-
kommelig problem med dette.
Vi har de som er her i to-tre år for så å gå
videre til sin neste arbeidsgiver, og så har
vi de som velger å bli her for en lengre
periode. Så lenge vi har litt av hvert er ikke
turn-over et problem.
Vi har et spørsmål fra en kvinne som er litt
skeptisk, ”Guro”.
Er det et «gubbe» velde her eller hvordan
er dette?
(E):Vi har en gjennomsnittlig alder på ca 37 år,
så vi har en ganske ung stab.  Jeg vet ikke om
det er «gubbete» for Guro, det kommer vel an
på hvor gammel hun selv er…... Nei, dette med
«gubbe» vil jeg bestemt avvise -  det jobber masse
kvinner her og tildels sterke og fargerike per-
sonligheter. Mange av dem er til og med ganske
unge.
(T):Vi er mere ungt og dynamisk enn «gubbete»
Det er  godt å høre.
Hvordan synes du overgangen fra studentlivet til
arbeidslivet var?
(T):Jeg gikk ledig et par måneder, så jeg var vel-
dig takknemlig for å få meg en jobb. Det å komme
inn her tror jeg er en mykere overgang enn å
begynne i privat sektor. Her blir man tatt godt
vare på og blir lært opp grundig i arbeidet du
skal gjøre.
Er det andre ting du får bruk for som f.eks.
statistikkprogram?
(T):Statistikkprogram brukes i liten utstrekning.
Det er ikke regresjonen som er i fokus, vi jobber
heller med andre ting.
(E):Når det gjelder bruken av IT så vil jeg si at  vi
har bra utstyr og gode muligheter for opplæring
på programmene.
Er det mulighet for å ta f. eks «datalappen» eller?
(E):Det vil være mer rettet mot de faktiske beho-
vet du har i jobben din. Det er ikke så mange

som trenger «datalappen» i de arbeidsoppgaver
vi har her…..
Er det noe dere vil si til slutt, for kanskje å rekla-
mere litt for Finansdepartementet?
(T):Jeg vil dra frem muligheten  for  å dra til
utlandet på møter og seminarer f.eks. til OECD i

Paris. I Finansdepartementet er det stor fleksi-
bilitet, det er rom for å dekke ulike behov.
(E):Det kommer  en del delegasjoner hit fra ut-
landet også.. Det kan være ganske spennende
for de som skal forberede og være med på å ta
imot disse delegasjonene.
(T):Vi har også møter med Meryl Lynch, Mor-
gan Stanley og investeringsbanker og sånn. Det
er ikke bare offentlige delegasjoner som kom-
mer, men  også mange private institusjoner.
(E):Jeg vil  si at det som gjør Finansdepartemen-
tet til en veldig spennende arbeidsplass er at du
får jobbe med ting som er på samfunnets dags-
orden. Det er jo nesten ikke en dag uten at man
leser i avisene om Finansdepartementet eller den
økonomiske politikken eller skatten eller renta.
Det er sjeldent positivt det som står der,  (god
latter) men  det å være i nærkontakt med det
politiske miljøet og å se hvordan beslutninger blir
tatt og hvordan prosessen er, det er spennende!!
Da vil vi bare takke for denne anledningen til å
komme å snakke med dere.

Virker dette som en interessant arbeidsplass?

For mer informasjon se internett på:
http://www.finans.dep.no/
eller send en e-mail til:
info-fin@finans.dep.no
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Hvorfor valgte du å
studere sosialøko-
n o m i / s a m f u n n s -
økonomi?
Jeg var tidlig samfunns-
interessert. Allerede på
slutten av ungdomssko-
len hadde jeg peilet
meg inn på sosialøko-
nomi (samfunns-
økonomi) studiet på
Blindern. I løpet av
gymnaset ble det kla-
rere for meg at det var
dette jeg ville. Etter
gymnaset tok jeg
grunnfag matematikk i

Kristiansand, deretter militæret og deretter bar det
rett til Blindern. Med unntak av noe ekstra statistikk
studerte jeg bare sosialøkonomi (samfunnsøkonomi).

Hva mener du er det viktigste du lærte på stu-
diet?
Det må være en analytisk tilnærmingsmåte til for-
skjellige problemer. Den kunnskapen man får ligger
i tankemåten. Du merker det i diskusjon av problem-
stillinger og når du leser avisartikler da du mange
ganger tenker “dette er feil måte å angripe proble-
met på” eller “ her er det trukket frem for få rele-
vante variable”. Det viktigste en lærer er nok måten
å angripe problemer på.

Har du fått bruk for mye av studiet i arbeidsli-
vet?
Hvis jeg ser på de konkrete kursene er det ikke lett å
peke på spesifikke ting jeg har fått bruk for. Det er
mer den generelle forståelsen man får etter et slikt
studie man får veldig god bruk for. Du blir utstyrt

med en “verktøykasse” som hele tiden kan brukes
på nye og forskjellige problemstillinger.

Hvordan var det politiske miljøet på Blindern i
dine dager?
Jeg var ikke særlig politisk aktiv når jeg gikk på Blin-
dern, men det ligger vel litt i veggene at man er litt
kritisk til det som er gjeldende politikk. Muligens
også litt radikal.

Deltok du i noen utenomfaglige aktiviteter?
Jeg hadde grunnfag matematikk fra før av så jeg holdt
en del undervisning mens jeg studerte. Jeg holdt kurs
i statistikk både på sosialøkonomisk og preklinisk
institutt.

Hvordan var “studentfestene” da du studerte?
Sånn sett var jeg kanskje litt kjedelig i studietiden.
Jeg hadde mange venner utenom studiene, så jeg var
ikke veldig aktiv i det sosiale miljøet rundt studiene.
Men de festene jeg var på var absolutt morsomme.

Hvor bodde du under studietiden?
Jeg bodde privat i leilighet ikke langt fra Blindern.

Hvordan var fordelingen mellom gutter og jen-
ter når du studerte?
Det er jeg ikke helt sikker på, hvis jeg skulle tippe
tror jeg det var en liten overvekt gutter.

Hvordan trives du i jobben din her i Finansdepar-
tementet?
Jeg trives veldig godt! Jeg var veldig i tvil om hva
jeg skulle begynne med når jeg var ferdig med stu-
diet. Når jeg hadde et halvt år igjen av studiene be-
gynte jeg å søke på jobber. Den første jeg søkte på
var her i Finansdepartementet, og den fikk jeg. Jeg
lurte så klart på om det var lurt å ta den første og

Av Stig Wiull
stigow@student.sv.uio.no  90-tallsstudent

Først i vår intervju serie av økonomer fra Blindern har vi intervjuet Per
Mathis Kongsrud. Han jobber i dag som underdirektør i Finansdepartemen-
tets Økonomiavdeling. Kongsrud ble uteksaminert fra Blindern i 1995, og har
jobbet i Finansdepartementet siden.

Per MathisPer MathisPer MathisPer MathisPer Mathis
KongsrudKongsrudKongsrudKongsrudKongsrud

Observator
-en kvalitetstrykksak
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beste jobben uten å sjekke hva som fantes av jobber
der ute, men jeg har aldri angret. Det er et veldig
spennende miljø her, det kan absolutt anbefales.

Hvorfor vil du anbefale andre å søke jobb i Fi-
nansdepartementet?
Vi har mange spennende arbeidsoppgaver i
brytningsfeltet mellom politikk og økonomi. Finans-
departementet er et fint startsted i arbeidslivet, som
gir god bakgrunn for arbeid andre steder. Å jobbe
her er på mange måter en videreutdanning. Vi anset-
ter mange nyutdannede hvert år, hvorav mange job-
ber her fire til fem år og går videre til andre virk-
somheter. Mange av de kjente og profilerte makro-
økonomene kommer nettopp fra Finansdepartemen-
tet, eller har vært innom her.

Hva går jobben din ut  på?
Jeg leder Nasjonalbudsjettkontoret i Realøkonomisk
seksjon. Vi jobber mye med å analysere den norske
økonomien og å lage anslag for utviklingen i norsk
økonomi fremover. På bakgrunn av disse analysene
kommer vi med tilråding om hvordan politikken bør
legges opp fremover. Hovedproduktet vi leverer er
bidrag til nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbud-
sjett. I tillegg har vi mange løpende oppgaver knyt-
tet til blant annet spørsmål fra Stortinget og bak-
grunnsstoff til statsråden og andre i den politiske le-
delsen.

Hva er/var mest
interessant, job-
ben din eller
studietiden?
Jobben. Jeg var
veldig fornøyd
med studietiden,
men samtidig var
jeg klar for å be-
gynne å jobbe. Fi-
nansdepartemen-
tet er en spen-
nende arbeids-
plass. På den ene
siden har vi et sterkt faglig miljø med mange gode
økonomer og mye kontakt med fagmiljøer som Sta-
tistisk Sentralbyrå, Norges Bank, universitetet i Oslo,
handelshøyskolen i Bergen, i forskjellige fora. På den
andre siden har vi en veldig sterk link opp mot prak-
tiske og aktuelle økonomiske problemstillinger. Vi
forbereder for eksempel budsjettdokumentene for
Stortinget. Det vi jobber med er alltid formet av
hvilke problemer norsk økonomi står foran og hva
det er viktig å få lagt frem for Stortinget for at de
skal ha best mulig beslutningsgrunnlag.
Jobben er som sagt spennende, du jobber hele tiden
med aktuelle saker.

Har du noen fritidsinteresser eller hobbyer?
Jeg spilte litt fotball når jeg studerte. Ellers er jeg
interessert i data og friluftsliv. Da jeg har familie
blir mye av fritidsaktivitetene familieaktiviteter. Det
blir liten tid til hobbyer, man har ikke så mye tid å bruke.

Hvorfor synes du ungdommer bør velge å studere
sosialøkonomi/samfunnsøkonomi?
Studiet gir en spennende og fleksibel utdanning. Den
gir grunnlag for å forstå et samfunnet i stadig for-
andring. Det dukker hele tiden opp nye og spennende
problemstillinger du kan analysere og løse ved bruk
av kunnskapen fra studiet. Sosialøkonomi (samfunns-
økonomi) er et fag i stadig forandring, hvor selv må-
ten å se på og analysere problemer endrer seg over
tid. Studiet gir også et bredt spekter av spennende
jobbmuligheter. Man kan på den ene ytterkanten bli
forsker ved universitet eller høyskole og jobbe med
rent faglige ting. På den andre ytterkanten kan man
jobbe i markedet som makroanalytiker i et aksjeme-
gler foretak eller i en privat bedrift. Det finnes også
spennende jobber i Norges Bank, Statistisk Sentral-
byrå, Finansdepartementet og andre departementer.
Jeg synes det er viktig å understreke at jobb-
mulighetene er store både i privat- og i offentlig sek-
tor. Som samfunnsøkonom åpner det seg også mu-
ligheter for arbeid i utlandet.
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Hvorfor økonomi? Når bestemte du deg for
økonomi? Har du tatt andre fag?

 Jeg var i tvil om jeg burde velge Handelshøyskolen
eller studere sosialøkonomi. Det var faktisk råd fra
min far som gjorde utslaget: Han mente at innsikt
i samfunnets økonomi måtte være mer interessant
og mer nyttig enn bedriftsøkonomi, med den
interesse for samfunnsspørsmål som jeg hadde
vist, og de uløste oppgavene som forelå på feltet.
Jeg synes selv at senere erfaring har bekreftet til
overmål at det var et riktig valg for mitt vedkom-
mende, under de samfunnsforhold som jeg skulle
arbeide i og med.

Hva var det viktigste du lærte på studiet, etter din
mening?

Jeg ble liberal av den undervisningen jeg fikk av
sosialisten Frisch og sosialdemokraten Haavelmo.
Sistnevnte var forøvrig en langt bedre pedagog
enn førstnevnte. Hvis jeg skulle prøve på et sam-

mendrag av noen del av faget, kunne det bli at
samfunnsøkonomien er full av tilfeller der virknin-
ger efter noen tid blir stikk motsatt av de umiddel-
bare virkninger. Carl I. Hagen er Norgesmester i
antall forslag som vil gi visse umiddelbare fordeler
og derefter store langsiktige ulemper. Men konkur-
ransen mellom partiene om lederrollen på dette
feltet er hard.

Savner du studentlivet?

Jeg hadde det fint som student, og vil gjerne
fremheve den nære kontakt både mellom studen-
tene og mellom dem og de fleste av  lærerne,
samt  den verdifulle aktivitet i både politiske og
faglige studenterforeninger. Grunnen til at jeg
likevel ikke savner noe av det, er den sannhet man
finner i Predikerens bok: Alt har sin tid.

Hvordan var det politiske miljøet i dine dager?

Jeg var aktiv i Sosialøkonomisk Samfunn og Den
konservative studenterforening, og i noen grad i
møter i Studentersamfunnet. Alt dette  står i min
erindring som «de gode gamle dager». Både de
formelle debattene  og de uformelle samværene
var alle disse steder lærerike, og det ble etablert
kontakter med personligheter som enten spilte
eller senere fikk interessante roller.

Hvor mye av studiet har du fått bruk for i arbeidsli-
vet?

Alt sammen. Fordi det kanskje ikke er umiddelbart
innlysende, vil jeg gjerne nevne spesielt at også
jusen ble viktig for meg. Vi leste Knoph’s oversikt
over Norges rett, og Andenæs’ statsforfatning.
Min senere yrkesaktivitet ble slik at kjennskap til de
juridiske rammene for økonomiske tiltak fikk stor
betydning.

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

Kåre Willoch
 50-tallsstudent

Vi har intervjuet Kåre Willoch gjennom e-mail. Han har vært aktiv innenfor
politikken i en mannsalder. Vi kan nevne noen verv: parlamentarisk leder for
Høyre, Statsminister, Fylkesmann for Akershus og nå leder for Fritjof Nan-
sens institutt.
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Hvorfor mener du at din jobb er morsom?

Jeg har hatt såvidt mange jobber at jeg ikke riktig
vet hvilken jeg skal omtale. Men de fleste av dem
har vært politiske. Grunnene til at politikk er
spennende, hvis man kommer i en posisjon der
det betyr noe hva man kommer frem til, behøver
jeg vel ikke utdype nærmere. I tillegg kommer at
politikere nok som hovedregel er hyggeligere mot
hverandre enn man er i næringslivet og mange
andre yrkesgrupper.

Hva var/er mest interessant?
- Jobben du har nå?
- Jobben du har hatt?
- Studietiden?

Jeg ser alt dette som en vandring gjennom stadier
av nokså lik verdi, men hvis svaret skal legge
avgjørende vekt på begrepet «interessant»  kom-
mer nok rollene som regjeringsmedlem og parla-
mentarisk leder øverst.

Hvilke av dine arbeider er du mest stolt av? Hva
gikk det kort fortalt ut på?

Hvilket produkt jeg liker best idag, vet jeg ikke
riktig, men kanskje jeg kan nevne en artikkel som
kommer i første nummer av Nytt norsk tidsskrift,
om liberale dilemmaer i en globalisert økonomi.
Jeg ser også med spesiell glede på et bidrag som
neppe noen som er aktiv nå har lest, nemlig den

økonomiske delen av boken «Prispolitikken i
Norge», som ble utgitt i 1959.
Daværende sjefdirektør i Norges Bank
(sentralbanksjef) Gunnar Jahn kommenterte at den
la uvanlig sterkt vekt på forhold knyttet til penge-
mengden. Det var ikke vanlig dengang, men er blitt
det senere.

Hvorfor synes du ungdommer bør velge samfunns-
økonomi?

De som er samfunnsinteressert, og ser at god
samfunnsøkonomi er en av forutsetningene for et
godt samfunn, samt har sans for logisk tenkning i
kombinasjon med vekt på psykologiske og sosiolo-
giske faktorer, vil finne god og nyttig bruk for sin
hjernekapasitet i dette faget. Et ytterligere aktivum
er at studiet åpner for yrker med bredere saks-
felter enn mange andre må avfinne seg med.

Hvilke forbilder hadde du?

Så mange at jeg ikke ble hemmet av noen enkelt.

Hvilke studietips har du til økonomistudenter?

Ta  vare på en generell interesse for samfunns-
spørsmål. Samt et råd til alle studenter: Arbeid
jevnt, ikke i skippertak. Hvis slapphet i perioder
fører til at den daglige arbeidstiden senere blir
høy, kommer man lett inn i en situasjon der økt
innsats gir mindre utbytte.

Var det søte jenter på studiet?  Har du noen gode
historier?

Til spørsmålet om kvinnelige studenter er svaret
ja, men de var dessverre få. Jeg har ikke noen
gode historier knyttet til den siden av studenter-
livet.

Hadde dere ville fester?

Nei. Glade fester er bra, men ville fester er dum-
skap.

Hvor mye kostet ½l øl i dine studiedager?

Aner ikke.

Hvor bodde du under studietiden?

Hjemme. Men det var heldigvis så god plass og
meget toleranse der at det ikke var noe problem.
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Hvorfor økonomi? Når bestemte du deg for
økonomi? Har du tatt andre fag?

Jeg bestemte meg i gymnasdagene, og
dette inntraff på slutten av 30-tallet. Jeg
var nok påvirket av de økonomiske
problemer i mellomkrigstiden. Jeg
har ikke studert andre fag, men holdt
meg til sosialøkonomisk
embedseksamen, Cand. oecon.

Hva var det viktigste du lærte på
studiet, etter din mening?

Jeg tror det var den gene-
relle tenkningen, pensum
så jo helt annerledes ut
den gangen sammenlig-
net med hvordan det er
nå. Studiet var bredere
opplagt, og vi måtte ta
andre fag ved siden av:
Befolkningslæren hadde
en stor plass den gangen.
Dessuten måtte vi lese
jus, men det var de fær-
reste som  egentlig hadde
noen virkelig interesse for
dette.

Deltok du i utenomfaglige aktiviteter?

Da jeg begynte å studere var landet okkupert og
mørklagt, så det var ikke så mange

utenomfaglige aktiviteter en kunne
drive med. Vi hadde en liten
kollokviegruppe, 8-10 stykker av
oss, men den ble dessimert etter
hvert. Etter krigen tok vi opp
igjen kollokviegruppen. Halvan-
net år av min studietid tilbragte
jeg i Sverige på Stocholms

Högskola der jeg hørte noen
forelesninger av blant annet

Heckscher, Myrdal, Ohlin.

Hvor bodde du under
studietiden?

Jeg bodde privat.

Når ble du uteksami-
nert?

Høstsemesteret 1946.

En skal lete lenge etter en nålevende person som har gjort så mye for sosialøkonomien her i
Norge som Preben Munthe. Munthe var dosent ved Norges Handelshøyskole og fra 1961 var han
professor i distribusjonsøkonomi ved Universitet i Oslo og ble der ut sin yrkeskarierre. Ellers var
han Riksmeglingsmann fra 1965-1974. Og hvem har ikke hatt nytte av leksikonene som er spredt
rundt om i de tusen hjem i det langstrakte land. Munthe var hovedredaktør for Aschehoug og
Gyldendals store norske leksikon 1. og 2.utgave. Han har også for å nevne noe vært styrefor-
mann i Norsk Hydro, Freia og Aschehoug.
Vi i Observator har vært litt nysgjerrige på denne personen som vi har hørt og lest så mye om,
både i media og gjennom hans egne økonomibøker som bl.a. «Sirkulasjon, inntekt og økonomisk
vekst», «Befolkningsøkonomi» og «Markedsøkonmi», sistnevnte i samarbeid med Jon Vislie. Vi
tok derfor et lite besøk for å bli næremere kjent med ham, til glede for oss og leserne.

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

Preben Munthe
 40-tallsstudent
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Hva var/er mest interessant?
- Jobben du har nå?
- Jobben du har hatt?
- Studietiden?

Siden jeg nå er pensjonist er det mest interessant
å følge med i utviklingen i norsk og internasjo-
nal økonomi.

Om en tenker på en av jobbene jeg har hatt, likte
jeg godt å være knyttet til universitetet. Jeg var
jo ansatt her i 30 år, og foreleste regelmessig i
den tiden. Det kunne være ett ork fra tid til an-
nen, men alt i alt trivdes jeg godt med å være
foreleser. Noen av forelesningene skrev jeg se-
nere ut i lærebøker.

Det som var mest interressant i studietiden var
det faglige vi fikk gjennom forelesningene. Og
der traff vi sterke personligheter som Ragnar
Frisch, Willhelm Keilhau, Ingvar H. Wedervang,
Thomas Sinding og Johan Vogt. Slike folk går
det ikke for mange av på dusinet.

Hvorfor mener du at din jobb er morsom?

Jeg hadde interesse for faget og trivdes stort sett
med å forelese og skrive akademiske artikler.

Etter så mange år, savner du studentlivet?

Nei, studentlivet som sådan savner jeg ikke. Det
ville vel vært noe rart å tro at en person i min
alder skulle mimre over ting fra studentlivet for
50 år siden. Men da jeg var ansatt ved i NHH
(Norges Handelshøyskole) var jeg nokså jevnal-
drende med studentene, så jeg fikk i grunn en
noe forlenget studenttid. Da tenker jeg spesielt
på de første årene ved høyskolen, ikke minst det
året jeg var formann i Studentsamfunnet.

Hvilke av dine arbeider er du mest stolt av?
Hva går det kort fortalt ut på?

Rent generelt, det må være de arbeidene hvor
jeg har følt jeg har vært til nytte for samfunnet
og andre mennesker.
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Hvem var dine forbilder innenfor økonomien?
Hvorfor?

Det var et vanskelig spørsmål, jeg har ikke egentlig
noen enkelt gud i dette fagmiljøet. Jeg har fått im-
pulser fra mange og de har jo skiftet over årene. En-
kelte har jeg hatt stor glede av. Noen av disse har jeg
skrevet om i mine siste bøker.

Du var leder og primus motor for en stiftelse kallt
”Fritt Ord”, og gikk av vinteren 2000. Hvorfor
ble du med i en slik stiftelse?

Etter at den hadde bestått i omtrent fem år ble jeg
formann og hadde dette vervet i 19 år. Det var en
fantastisk utvikling: Stiftelsen var skapt gjennom en
gave fra Narvesen, og kapitalen vokste raskt. Vi star-
tet noe beskjedent med å gi ut noen kr 10 000 i året.
I fjor var bevilgningssummen kr 32 mill. og allike-
vel hadde vi ikke angrepet kapitalen.

Selve formålet med stiftelsen synes jeg er viktig. Vi
får et mykere samfunn når man har stiftelser som
kan tre inn helt ubyråkratiske i oppgaver som  ikke
blir løst av det offentlige eller av andre.

Hvilke studietips har du til økonomistudenter?

Hardt arbeid og selvstendig tenkning.

Mange spesielt de som er av eldre årgang kjen-
ner deg bl.a som  lærebokforfatter, tidligere sty-
reformann i Norsk Hydro og tidligere riks-
meklingsmann. Kan du nevne spesielle tilfeller der
du virkelig fikk behov for økonomikunnskapene
du hadde ervervet deg gjennom et langt yrkes-
liv?

De ti årene jeg var riksmeklingsmann var spesielle,
for da skulle du sitte og høre på partene drøfte pro-
blemer i de enkelte tariffavtalene. Det var mye øko-
nomi, selv om resonnementene ikke alltid var så kom-
pliserte. Det var godt å kunne være kritsk lyttende til
hva partene sa. Da hadde jeg glede av mine økonomi-
kunnskaper. Og det har jeg hatt i det meste jeg har
gjort.

Hvorfor bør ungdommer velge samfunns-
økonomi?

De bør velge samfunnsøkonomi hvis de er interes-
sert i den slags spørsmål, men ingen ungdommer bør
tvinges inn i noe studium.

Var det søte  jenter på studiet? Har du noen gode
historier?

Det var færre jenter den gangen, men de som var
der, var søte nok. Selv om noen av dem var så fantasi-
løse at de giftet seg med andre sosialøkonomi-
studenter.

Den jenta som jeg kanskje husker best var hun som
ga meg anledning til å foreta min første finans-
operasjon. Forholdet var at vi til forberedende prø-
ver i logikk hadde et lite lettlest stensilhefte av
Anathon Aall. Dette var utgått og var derfor en sjel-
denhet. Jeg hadde arvet et eksemplar. Jeg ga henne
et tilbud om at hun skulle få overta heftet til en pris
som avhang karakteren. Hvis hun strøk skulle hun
få det gratis, og hvis hun bestod skulle hun betale
det antall kroner som hun fikk karakter til. Hun fikk
4.0 som var siste ståkarakter. Dette er den beste
finansoperasjon jeg noen gang har gjort.

Som en kuriositet. Hvor mye kostet ½l øl i dine
dager?
Jeg drakk ikke øl på den tiden, men Statistisk sen-
tralbyrå kan svare deg.

STILKONKURRANSEN

S

I siste nummer kom vi i skade for å
si at Fredrik som en 2. premie i vår
stilkonkurranse, sponser en billett
til Æljens årlige tur til Hemsedal. Det
er riktig at Frederik spanderer tur,
men det er selvsagt en billett til
Frederiks egen Hemsedalstur. Be-
nytter anledningen til å oppfordre
alle til å sende inn svar på oppga-
ven, som stod i Observator 3-2000.
Fine premier til de beste svarene.

Red.



side 17

Kerstin:
Jeg har lest siste nummer av Observator. Det
var jo faktisk bilde av meg på baksiden. Jeg
synes bladet har fått en litt mer kommersiell
stil, men jeg tror det er flere som leser det nå
som det ikke er så tungt.

Seminarleder blir man når man kommer ut av
heisen i 12. etasje, og ser en plakat der det står
”Søknadsfrist til seminarlederstilling”. Man
fyller ut et skjema inne hos studiekonsulenten
og etter en stund så får man et brev i posten om
at man er blitt seminarleder. Mitt seminar er
organisert slik at jeg går igjennom de oppga-
vene som foreleserne har satt opp til seminaret.
Dette har kanskje blitt litt kjedelig, men hele
tiden har jeg prøvd å få seminardeltagerene til
å være litt mer aktive. Jeg ber dem si litt om
hvordan de har løst oppgaven sin først, og så
vil jeg helst at de skal prøve å stille noen
spørsmål underveis når jeg gjennomgår oppga-
vene.

Observator har vært på besøk på grunnfags-
seminar. Der snakket vi med seminarleder
Kerstin Solholm (23), som selv er student på 5.
semester, og stilte noen spørsmål til de ferske
studentene hennes. Første spørsmål til alle var
selvsagt om de leser Observator.

På Grunnfagsseminar
Observert av
Thomas Tørmo
ttormo@econ.uio.no

Jeg føler ikke at jeg har stor frihet når jeg
legger opp seminarene presentasjonen, men jeg
er glad det ikke er mitt ansvar å bestemme
hvilke oppgaver som skal bli gjennomgått. Er
det noe jeg ikke kan svare på tar jeg ikke det så
tungt. Jeg ber dem om å spørre foreleseren sin
om dette. Eventuelt kan jeg spørre for dem til
neste seminar. Det beste med å være seminar-
leder er at man får lønn for å jobbe med faget.
Det er også et pluss at man får repetert deler av
pensum. Men det er en veldig uvant rolle å gå
fra å være seminardeltager til å være seminar-
leder. Det er litt varierende hvor mye jeg må
forberede meg til hver gang. Men forberedel-
sene tar mindre tid enn jeg trodde de ville
gjøre.

Når jeg en gang blir ferdig med studiene er
min drømmejobb å få være med å reformere
HelseNorge. Det som er fint med økonomi er
at du får et nyttig verktøy som kan brukes i
mange sammenhenger. Dette i motsetning til
andre fag på SV der du leser veldig mye.
Samfunnsøkonomi er noe konkret som man
kan bruke og som man vet er verd noe. Dessu-
ten er det etterspørsel etter deg når du er ferdig
med utdannelsen din, slik at det er gode sjanser
til å få en interessant jobb. Men økonomi kan
til tider virke litt tørt, så jeg tror nok til en viss
grad man må være en spesiell type for å like
det. Alle kan likevel ta grunnfaget, for å se om
de liker det.

For de som trives med faget, er det et veldig
sosialt og hyggelig miljø på samfunns-
økonomi. Faget et veldig greit og oversiktlig,
særlig om man liker å regne litt matte, og
jobbe med modeller der man prøver å forstå
ting i sammenheng.
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Mads Chr. Sandvig (21)
Siste nummer av Observator har jeg lest, og jeg synes det var

bra med eksamensoppgave for grunnfag. Jeg hadde sos.øk.
på videregående. Det syntes jeg var interessant, derfor har
jeg fortsatt på samfunnsøkonomi. Jeg var også på Blindern

på ekskursjon i 3. klasse sos.øk. Instituttet har flere aner-
kjente professorer. Jeg har egentlig planer om å gå hele

embetsstudiet, men jeg forandrer mening fra dag til dag. Fa-
get kan virke litt tungt av og til. Ser på meg selv som en sær-

deles uengasjert student med tanke på studentforeninger. Jeg
er egentlig veldig fornøyd med undervisningen og forele-

serne. Drømmejobben var lenge brannmann, men nå er jeg
usikker. Samfunnsøkonomi er bra på grunn av gode forele-

sere og vennlige medstudenter.

Anja Gjærum (24)
Jeg er samboer, og bor i et slags lite kollektiv med to andre. Jeg
har ikke lest Observator enda, men jeg fant det i dag. Jeg valgte
å studere økonomi fordi det er interessant. Økonomene styrer
verden! Men jeg skal nok ikke bli økonom… Jeg har vært i Ber-
gen en stund, og ville tilbake til Oslo. Jeg trengte et siste grunn-
fag til cand.mag’en. Fra før har jeg historie og kjemi fra Oslo,
og samfunnsgeografi mellomfag fra Bergen. Så langt er faget
interessant, men det krever mye arbeid. Jeg er dessuten enga-
sjert i både SAIH og Røde kors utenom studiet, så jeg har ikke
tenkt å engasjere meg i Frederik, men jeg synes de lager mor-
somme fagfester!! Generelt synes jeg forelesningene er veldig
bra. Min drømmejobb kan være så mangt… Samfunnsøkonomi
er et interessant og viktig fag.

De unge og håpefulle
nye grunnfagsstudentene seg om faget?

Hvilke tanker gjør
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Babek Hosami (30)
Jeg har valgt å studere økonomi fordi jeg synes jeg bør vite litt
om faget. Jeg har fra før tatt statsvitenskap og Ide-historie på
Blindern. Økonomifaget er så langt ikke så interessant som jeg
hadde håpet på. Jeg kan derfor ikke si om jeg kan tenke meg å
gå videre på faget. Jeg ønsker ikke å engasjere meg noe spesielt
ved siden av studiene. Jeg synes foreleserne er OK. Nivået på
undervisningen er ikke så verst… Det går kanskje litt fort.

Bita Backi (23)
Har dessverre ikke lest siste Observator. Jeg har to år med
juss (Privatrett og offentlig rett), og jeg tenkte det og øko-
nomi ville være en grei kombinasjon. Jeg foretrakk
Samfunnsøkonomi på Blindern framfor en høyskole fordi jeg
hadde litt universitetsutdanning fra før. Jeg synes faget vir-
ker morsomt. Det er en litt spesiell tankegang som man må
komme inn i, men absolutt artig. Jeg får se hvordan jeg klarer
meg på eksamen, men jeg har lyst til å fullføre hele studiet til
og med hovedfag. Både Fagutvalget og Frederik virker inter-
essant, jeg har lyst til å engasjere meg der etterhvert. Nivået
på forelesningene er greit hvis man har lest i boken før un-
dervisningen. Foreleserne er veldig bra. Drømmejobben… Er
ikke helt sikker, men trolig innenfor privat sektor etter hvert.
Det er fint å studere samfunnsøkonomi, fordi det virker som
om man er garantert jobb. Dessuten koster det ikke noe å stu-
dere som det gjør på BI for eksempel.

Kai Salvesen (23)
Jeg har så vidt bladd igjennom Observator. Det ser ut som et

veldig bra blad. Jeg har valgt å studere økonomi fordi jeg har
lyst til å skjønne litt av det mystiske som politikere og andre

snakker om til stadighet: Renter, valuta, handelsbalanse og så
videre. Jeg har studert statsvitenskap mellomfag og fransk

grunnfag her på Blindern før, så det var naturlig å ta enda et
grunnfag her. At det ble samfunnsøkonomi var nok litt tilfeldig.

Faget har vært litt mer tall, modeller og grafer enn forventet.
Jeg er vant til mer rent lesestoff fra for eksempel statsvitenskap.
Dette er uvant og dermed også vanskelig. Jeg er ikke noen spe-
sielt engasjert student. Jeg har ikke tenkt så mye på hva jeg har
lyst til å jobbe med. Samfunnsøkonomi er sikkert et nyttig fag,
men jeg er litt usikker på om en lærer så mye nyttig på grunn-

faget. Det blir mest å sette seg inn i modeller.
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Ingen fester som

-SÅÅÅ mye for én øl?
-Inflasjon, vet du.

Hva skal jeg spille nå, tro?
Noe helt nytt...
-Ja, nå har jeg det:
«It”s raining Men»

...hallo, er det politiet?

Vi blir ranet.

«Danc
ing 

 qu
een

»

Sukkertøy!!

Observators uniformerte rekrutteringsoffiserer (deres identi-
tet holdes hemmelig) shanghaier her et nytt medlem.
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d [ØL]
> 0

Vi kan ha det morsomt uten menn også...

d [U(pilkast)]

Finansiell stabilitet &
multilateral moteregning

Hvilke variabler har betydning her?

Smiley Face

m unge økonomer...

...hvilken kanarifugl har du
svelget???

Det er kjedelig å være den første på dansegulvet.
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Observert av
Thomas Tørmo
ttormo@econ.uio.no

og
Torbjørn Tråholt

torbjort@student.sv.uio.no

På besøk i
Norges Bank

Tor Oddvar Berge ble utdannet ferdig sosial-
økonom (nå er tittelen samfunnsøkonom) i
1997. Han har jobbet to år i Finansdeparte-
mentet før jobben han nå har i Norges Bank.
Han jobbet også i ”Banken” i studietiden
(1996-97). Det er sikkert noen av dere som
studerer nå som vil gjenkjenne Tor Oddvar
som fadder fra Blindern.

Vi spurte ham om hva en typisk arbeidsdag
bestod av; regresjon, regresjon, regresjon?
Heldigvis var svaret litt mer oppløftende enn
som så. Det er mye økonomisk analyse, og de
bruker mye av teorien som vi har lært fra
Blindern. Norges Bank er organisert i fem
områder. I område I, som er ansvarlig for
utøvelsen av pengepolitikken og å gi råd om
den økonomiske politikken, utgir de hvert
kvartal en inflasjonsrapport. Område II er de
ansvarlig for overvåking av betalingssystemer
og finansmarkeder, og utgir hvert halvår
Finansiell stabilitet. Området er inndelt i for-
skjellige avdelinger: FIAS er internspråket for
”Avdeling for finansiell analyse og struktur”.
FIBE kan oversettes til ”Avdeling for finansiell
infrastruktur og betalingssystemer” og VIFI kan

omtales av oss vanlig dødlige som ”Avdeling for
verdipapirmarkeder og internasjonal finans”.
Tor Oddvar er ansatt i FIAS. Han forteller oss
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at arbeidsplassen er mye likt Blindern egentlig.
Arbeidet er som i kollokvier hvor man møtes
og samarbeider i en times tid for så å gå hver
til sitt og jobbe individuelt. Han mener at på
denne måten jobber man godt sammen.
Forskjellen fra Blindern er at arbeidet er
lettere å planlegge og mer strukturert. Til
syvende og sist har hver enkelt ansvaret for
sine produkter. Arbeidsmengden varierer en
del. Særlig må man regne med mye jobbing i
tiden før de  rapportene avdelingen skal med-
virke til blir utgitt.

Vi lar oss fortelle av mye læring pågår enda.
Som økonom blir man sannsynlig aldri utlært. I
Norges Bank lærer man ikke spesielt om små
deler av økonomisk teori, men holder seg
oppdatert på mye av det som skjer med
makroøkonomi. Selv om deler av pensum man
lærer seg i løpet av seks år sikkert går i glem-
meboken etter hvert, vil den generelle måten
man lærte å lære på være nyttig. Måten å
tilegne seg nytt stoff på, og ikke minst måten å
tenke på er viktige egenskaper. Man har fått
en analytisk ”verktøykasse” som man bruker i
all jobbsammenheng.

Han jobber i liten grad med folk fra andre
yrkesgrupper. I Banken jobber det over hundre
personer med bakgrunn fra økonomistudiet på
Blindern eller siviløkonomstudiet. Det er andre
akademikere her, bl.a. en liten gruppe jurister,
men sosialøkonomene er i stort flertall. I
motsetning til i Banken er det nok en større
blanding av folk med ulik faglig bakgrunn i
f.eks. Finansdepartementet. I Banken jobber
de mye med finansanalyse, og derfor er det
flest økonomer der.
Tor Oddvar avkrefter ryktet om at 3.avdelings-
kurs og hovedoppgave er avgjørende for hvor
man kommer til å jobbe. Det lønner seg heller
å velge kurs og ikke minst hovedoppgave ut fra
hva man er interessert i. Da får man mest
igjen for studiene. Veldig få har en klar forme-
ning i utgangspunktet om hvor de skal jobbe.
Dersom man har siktet seg klart inn på en helt
spesiell karriere kan man undersøke hvilke
kurs man bør ta. For eksempel hvis man er
forutseende nok til å vite hvilken avdeling man
ønsker å jobbe i innen sentralbanken, kan man
håndplukke spesielle kurs. Han vil egentlig ikke
nevne spesielle kurs, men hinter at Finansteori
kan være nyttig for noen typer stillinger i
Banken.
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“De som jobber i
NB har ekte kunst
på veggene“ sier
Tor Oddvar. Noen
av dere drar sikkert
kjensel på boken
han holder i hån-
den.

Om karakterer sier Tor Oddvar; karakterer
er viktig. Det er et av de mest konkrete
mål man har på hvor dyktig en potensiell
ansatt er. Men dette gjelder
mest ved første jobben. Etter
det er det hva man har pre-
stert og hva man har som
erfaring som teller. Og så er
det også viktig med sosiale
egenskaper. Er man så dyktig
at man blir ansatt i Norges
Bank, kan man regne med en
begynnerlønn på rundt
270.000 kroner. I tillegg
stiger man relativt raskt et
par- tre år, for så å flate ut.
Topplønn er han litt usikker på,
men det er gode lønnsvilkår
her, faktisk bedre enn i Finans-
departementet. Tor Oddvar
kan godt tenke seg å fortsette
i Norges Bank. Likevel nevner
han at det faglig kunne vært
interessant å jobbe i
forskningsavdelingen i SSB
eller i Finansdepartementet.
Han er sikker på at det er et
veldig bra faglig nivå på disse
stedene. Imidlertid har han
ikke i dag noen tanker for hva
han hadde hatt lyst til å forske
på, så SSB får vente til en
eventuell senere anledning.

Vårt intervjuobjekt har ingen annen faglig
bakgrunn enn økonomi. Han forteller at
han hadde sos.øk på videregående, og ble

veldig betatt av
problemstillingene.
Derfor begynte han rett
på sos.øk. på Blindern
og holdt seg til det faget
hele studietiden. Over-
gangen fra studentlivet
til arbeidslivet syntes
han gikk greit. Han
hadde allerede fått
studentengasjement , og
jobbet et år ved siden av
studiene i Norges Bank.
Det er alltid en to til fire
studenter på denne
ordningen. Dette er et
veldig fint tiltak som er
absolutt å anbefale –
hvis man har karakte-
rer til det! Han begynte i
Finansdepartementet
rett etter studiene, og
da jobbet han mye med
akkurat det han hadde
jobbet med på Blindern.
Den største utfordringen
var å komme seg på
jobb før klokka 0900.
Han var ikke alltid på
plass så tidlig da han
studerte på Blindern…
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Oppgaven handler om hvordan nettbanker
påvirker konkurranseforhold i banknæringen.
Det jeg ønsker å finne er om det er blitt økt
konkurranse i markedet. Det kan man jo
egentlig tenke seg at det har blitt, men jeg
prøver å finne en metode for å bevise det. Jeg
ser spesielt på
inngangsbarrierene
i bankmarkedet for
å finne ut om de er
endret. Jeg synes
det er interessant å
skrive om banker,
og dessuten om
den nye
informasjons-
teknologien. Det er
spennende at man
kan bruke en gam-
mel teori om
inngangsbarrierer
på ny teknologi.

Når jeg setter
sammen oppgaven,
bruker jeg flere
små modeller, der jeg ser lønnsomheten fra
bankens side når det er en potensiell nykom-
mer og en etablert i markedet. Så bruker jeg
forskjellige spillteoretiske modeller som viser
om man bør
forsøke å hindre
nyetablering,
eller tilpasse seg
den nye situasjo-
nen. Jeg har
også brukt modeller for å vise at sunk-kostna-
der virker som et etableringshinder til fordel
for den etablerte banken i markedet. Jeg
skriver om banker fordi jeg synes det er spen-

nende med bank. Jeg kan også tenke meg å
jobbe i bank når jeg blir ferdig med studiet. Jeg
har ekstern veileder på oppgaven; Knut Sandal
fra Norges Bank. Han jobber i avdeling for
finansiell analyse og struktur, og han jobber mye
med nettbanker for Norges Bank, så han har

jeg fått veldig god hjelp
av.

Jeg har tatt kursene
internasjonal handel,
finansteori, imperfekt
konkurranse og
foretaksøkonomi i
tillegg til de to obligato-
riske kursene mikro og
makro-åpne. Imperfekt
konkurranse er det
kurset jeg benytter
meg mest av når jeg
skriver. Det er et
veldig bra kurs! Det er
derfra jeg henter de
fleste modellelene jeg
bruker i oppgaven. Det
er gøy å se at man kan

bruke det man har lært på kurset i praksis. I
tillegg til det pensumet vi hadde finner jeg ofte
en del originallitteratur. Jeg har for eksempel
en bok av Bain, som er den essensielle på

inngangs-
barrierer. Den er
skrevet allerede
1956. Jeg
satser på å
levere oppgaven

innen fristen i februar, og det ser ut til at jeg er
i rute.

Observator ønsker lykke til videre med arbeidet!

Innerst på lesesalen i 4. etasje sitter
Juliane Kollen Evensen og jobber med
hovedoppgaven. Observator lister seg inn
og kikker henne over skulderen for å se
hva hun skriver om:

Juliane kan godt tenke seg å jobbe i bank.

Min hovedoppgave

Observert av
Thomas Tørmo
ttormo@econ.uio.no
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Av Mohammad Saqib
mohammsa@student.sv.uio.no

Jeg valgte å dra til Hellerud Videregående  Skole
for å intervjue elever, fordi jeg var tidligere elev
der. Også fordi mange elever har innvandrer bak-
grunn. Når vi ser på andel av studenter som stu-
derer Samfunnsøkonomi i forhold til antall studen-
ter med innvandrerbakgrunn her på Universitet i
Oslo  så er det ikke mange å se på Økonomisk
Institutt. Utdanning er veldig viktig for alle og spe-
sielt for innvandrer ungdom.

Jeg fikk inntrykk av at mange elever vet lite om
samfunnsøkonomistudiet  på Universitet i Oslo.
Det var som ventet de som har samfunnsøkonomi
som studieretningsfag, som  visste mest om
samfunnsøkonomi, i forhold til andre elever.

Når jeg tar et tilbakeblikk på mine egne studieda-
ger på videregående skole må jeg være ærlig å si
at jeg heller ikke visste så mye om samfunns-
økonomi, selv om jeg da hadde studert US
Economics ett semester på High School i Texas,
før jeg begynte på videregående skole.

Etter første klasse valgte jeg å studere på økonomi-
linjen i andre og tredje klasse. Da fikk jeg inter-
esse for å studere samfunnsøkonomi på Univer-
sitet i Oslo. Min eldre bror studerte også øko-
nomi, men han valgte å gå på BI. Han prøvde
flere ganger å overtale meg til å begynne på BI
etter videregående skole. Jeg valgte Blindern og i
ettertid angrer jeg ikke på dette. Grunnen til dette
er at jeg fikk mulighet til å studere andre fag som
har stor betydning ved siden av økonomi for ek-
sempel statsvitenskap. Jeg har også fått oppleve
å komme i kontakt med forskjellige faglige miljø.

Jeg fikk vite at det i år var i underkant av 10
elever som hadde valgt samfunnsøkonomi som
studieretningsfag i tredje klasse på Hellerud vide-
regående skole.
Jeg stilte noen elever som har samfunnsøkonomi i

andre og tredje klasse noen spørsmål, f.eks. om
hvilke planer de har for fremtiden? De fleste elevene
var enig i at utdanning er veldig viktig og utdanning
er viktig for karrieren. Flere av elevene påpekte at
de ønsker en god og bra betalt jobb.

- Hva studerer du nå og hva har du tenkt å studere
etter videregående skole?

Linn: Jeg har planer
om å ta bedriftsøkono-
misk utdannelse på BI.

Burim: Jeg
har planer
om Han-
d e l s -
højskolen i
K ø b e n -
havn.

Hva vet elever fra VHva vet elever fra VHva vet elever fra VHva vet elever fra VHva vet elever fra Videriderideriderideregående Skole omegående Skole omegående Skole omegående Skole omegående Skole om

Samfunnsøkonomi?Samfunnsøkonomi?Samfunnsøkonomi?Samfunnsøkonomi?Samfunnsøkonomi?
Foto: Vidar Nergård
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Øyvind: Jeg er litt
usikker, men kan-
skje jeg vil studere
økonomi i fremti-
den. Jeg fremde-
les noe usikker på
hvor jeg vil stu-
dere.

Martin: Jeg
vet ikke helt
hvor og hva
jeg kommer
til å studere
i framtida.

Faiza: Jeg har lyst til å bli
advokat, og ønsker å stu-
dere ved Universitet i Oslo.

Fahra: Jeg har lyst til å studere IT ved
Næringsakademiet.

Hvorfor har du  valgt å studere der, og ikke
samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo?
Linn: Jeg foretrekker å gå på BI, fordi jeg har lyst
til å bli bedriftsøkonom.

Burim: Jeg har en eldre søster som studerer i Kø-
benhavn og fikk anbefaling av henne. Jeg vet at det
er mulig å studere samfunnsøkonomi ved Universi-
tet i Oslo, men jeg ser det som et pluss å ha studert
i utlandet i jobbsammenheng.
Øyvind: Jeg vet veldig lite om samfunnsøkonomi-
studiet ved Universitet i Oslo. For meg frister det å
studere andre studiesteder.
Martin: Universitetet  kunne ha vært interessant,
hvis man visste litt mer om hva som foregikk der.
Fahra: Det kan hende at jeg vil studere samfunns-
økonomi ved Universitet i Oslo. Samfunnsøkonomi
er et interessant. Det er behov for flere samfunns-
økonomer. Samtidig som en  trenger samfunns-
økonomer med innvandrerbakgrunn.

Jeg ga elevene følgende opplysninger samfunns-
økonomi på Universitet i Oslo:
- holder høy standard.
- veldig ettertraktet i arbeidsmarkedet, både i pri-

vat og offentlig sektor
- arbeidsledighet blant samfunnsøkonomer er til-

nærmet null.
- de fleste samfunnsøkonomer har jobb før de er

ferdig med å studere.
- samfunnsøkonomer har høy gjennomsnittlig lønn

over hele yrkeslivet, blant de fem beste yrkes-
gruppene.

- karrieremessig ønsker de fleste å studere på
anerkjente universiteter og høyskoler.

Etter å ha gitt disse opplysningene ble elevene noe
mer interessert i hvilke jobbmuligheter en har som
samfunnsøkonom
Ønsker du en allsidig og sikker jobb innen økonomi,
uansett bakgrunn, har jeg følgende oppfordring til
elever fra videregående skole:  Studer samfunns-
økonomi ved Universitet i Oslo!

Samia                    Bushra          Fahra
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W

Economists
to the rescue

The keyword when studying the topic “green
taxation” is of course the environment. When the
economy as a whole is much like the so-called free
market, with the standard assumptions we economists
make (perfect competition among other things),
consequences of negative externalities are often
neglected on a microeconomical level. The firms
maximise their profit, and the costs of negative effects
on local or global environment are not taken into
consideration. Therefore it is essential to implement
these costs into the companies’ own cost-benefit- and
profitanalysis. This is, in short, the basic idea behind
the term “Green Taxes”. The real problem, however,
is how one can implement this in a more “practical
way”, and not just let it be a nice phrase on a piece of
paper or meerely a phrase in another minister’s
speach. One of the basic assumptions in this field of
theory is the “Polluter-Pays-Principle”. This means
that those who pollute and bring a negative effect to
the environment, should pay for what this costs.

One major problem in phasing in green taxes might
be the relative price-level compared to other
countries. If, for instance, a firm that competes on
the world-market against other similar firms is being
presented a new tax on either the products it produce
or one of the raw-materials, or even the labour it uses,
it will suffer under these new taxes. Compared to
firms in other countries where the tax has not yet
been introduced, the products from the company in
the country with the new tax are now relatively more

ho among us can honestly say that he or she never had the desire to change the world? Preferably to
the better, naturally. As young economists I reckon you felt the same way at one point or another.

Already when we start the basic courses the first year of our study, we are given a vast number of theories
and ideas on how to solve the world problems like unemployment and pollution. No wonder we all feel like
saving the world sometimes. Unfortunately, we are quickly grabbed by the ankles and pulled back to the
earth –back to reality. Saving the world is too great a task, even for a young, enthusiastic economist.
However, the theory helps us a great deal in at least improving it. Sometimes one just have to settle with
second-best solutions. Lately one group of people have opened their eyes. I am referring to the group of
people that usually prevents economists from getting their plans of optimality come true (also known as
politicians). One field of theory that lately has won a lot of acknowledgement is so-called “green taxes” and
“green GDP”.

expensive in the eyes of the consumers on the world
market. Thus the new green tax is a disadvantage
not only to the company itself, but to the “economic
welfare-surplus” in the country with the tax. One
must therefore compare the advantage with a new
tax with the disadvantage (traditional cost-benefit
analysis). Hence it is quite important that green
taxation on important raw-materials (also energy) is
somewhat the same in countries who compete. This
is only possible through international binding
agreements. How to implement “green taxes”? Fiscal
and environmental policies can be made mutually
reinforcing; environmental goals can be achieved at
lower economic costs if green taxes provide the right
incentives. But despite the theory, there have -until
now- been few successful examples of a major “green
tax reform”. As opposed to direct regulation
(“command and control”), environmental taxes
provide greater flexibility as an instrument to reduce
pollution. Green taxes give permanent incentives to
reduce damage to the environment. Several experts
have looked at the practical aspect of green taxes;
the choice of the tax-base and the tax rate, and the
means of minimising the burdens of administration.
For example measuring emissions directly and taxing
them may be appropriate if there are a few large
sources of pollution, but not in other cases since it
might be impossible, or at least not very practical to
measure it. Imagine a measuring-device connected
to all cars! Not very practical at all… These green
taxes may furthermore have an impact on

By Torbjørn Tråholt
torbjort@student.sv.uio.no
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competitiveness in the economy, and should be
carefully designed to make sure the incentives still
work. Let us say we finally have set up a green
tax that gives us tax-revenue. Then we have to
decide how to spend this money. Experts have
discussed the best use of the revenue raised by
green taxes, and they seem to agree that the
revenue should, either partly or wholly, be used
to pay for compensating and to alleviate the trade-
and distributional impact, meaning to increase
the acceptance of these new taxes by using their
proceeds to promote economic growth
and employment. Another way
of gaining acceptance for
the new tax is telling the
public that whatever
they pay in taxes
will be given back
to them in the
next period.
According to
the theory of
e q u i v a l e n t
variation and
c o m p a r i n g
variation, they
will use this
“bonus” on all of
their consumption,
not only on the one
good that is taxed, but
rather spread it on the
consumption of all goods. If
there’s one thing everyone should
know about economics it is that incentives
matter. The more you reward an activity the more
people will do it, and the more you punish it, the
less they will. It seems simple. Yet when we look
at the government budget, few ask the question:
Why do we tax things we want more of, like
income, employment, and trade, and not things
we want less of, like the pollutants? These
pollutants inflict damage or reduced utility for
others, known as “externalities”. British
economist Arthur Cecil Pigou recognized this
inequality in the 1920’s and advocated
environmental taxes that would make polluters
pay the real costs of their activities. But green
taxes do more than just punish polluters. They
create a new incentives. Because of damage to
the environment is now implemented in the

firm’s cost, it becomes profitable to reduce
pollution as much as possible. According to the
Kyoto Protocol, Norwegian greenhouse gas
emissions may not be more than one per cent
higher in the period 2008-2012 than in 1990,
when they totalled 55.2 million tonnes CO2
equivalents. This means that emissions must be
reduced by about 3 million tonnes CO2
equivalents compared with the 1996 level, and
about 12 million tonnes CO2 equivalents
compared with the projected figure for 2010. If

this was a challenge before, the
present Government has an

even greater challenge
now, considered they

have pushed through
their plans for gas-

fired power-
plants. The
s i t t i n g
Government
in Norway has
a rather
“interesting”
policy when it
comes to the

environment, to
put it mildly.

Maybe it would be
an idea to change

consumer-behaviour or
upgrade existing

powerplants to make them more
efficient (new technology) instead

of just increasing capacity by new plants? This
approach could also give Norwegian industry an
important competitive advantage, since all
industrial countries eventually will have to
respond to the threat of climate change. Norway
is in a special position: more than 99% of
electrical energy produced in Norway is
hydropower. We must now ensure that we can
continue to supply a large proportion of the
demand for stationary energy from renewable
sources. New renewable energy sources such as
wind power, bioenergy and solar energy must
play a more important role in energy supplies in
the future. This is in accordance with the goal
that in a normal year, Norway should produce
sufficient electricity from renewable energy
sources to cover domestic electricity
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consumption. In addition, long-term planning
should stimulate a more energy-efficient development
pattern as regards energy supplies and transport. For the
energysector, a green tax (higher taxes on electricity)
will encourage more efficient use of  electricity, and
strengthen the competitive position of new renewable
energy sources. If the
planned gas-fired
power plants are built,
it will be even more
difficult for Norway to
meet its commitment
under the Kyoto
Protocol. The
Government has
claimed it will take
steps to ensure that the
regulatory framework
reflects the long-term
environmental costs to
society of establishing
land-based installations
for energy production
and transport; the
G o v e r n m e n t ’ s
standpoint is based on
the assumption that in
the long term,
e n v i r o n m e n t a l
standards will be made
more strict so that it is
essential to start a major
shift towards renewable
energy and restrictions
on consumption
immediately. Whereas
there are no direct taxes on the production of electricity
in Norway, there are however still a strong regulation.
When applying for
buildingpermits for new
powerplants, the
environmental aspect is
always taken into
consideration. On the other
hand the consumption on
electricity is being taxed.
In Norway there is a “flat tax”
on all use of electrical power.
Right now this is 8,56 øre/
KWh. The tax goes wholly to
the government. Norway has
some windturbines, and these
annually produce 38 GWh
(0,038 TWh). As a comparison
the global amount of electrical

energy produced in windturbines was 12 TWh in 1998.
There is being built a new windturbine-park/-plant
now. If, let’s say a government chooses to put a higher
tax-rate on energy-consumption (this being a “green
tax”), this will result in energy becoming relatively
more expensive for the consumers, which, in turn,

would result in lower
demand for energy.
When the demand
decreases, the
pressure on the
energy-market would
decrease as well
(reduce the
likelihood of for
e x a m p l e
“brownouts” and
other problems an
ever increasing
demand for energy
poses). Given that
power-plants that are
e n v i r o n m e n t a l l y
sound are not being
taxed (or at least
taxed less hard than
the others), these
ones would be given
a better foundation
for establishing
themselves in the
market. Windmills
and solarcell-panels
might be less
efficient than a vast
coal- or oil-fired
power-plant, but if

the latter is being taxed much harder, windmills might
actually be able to compete with bigger and other more

Effects of the Kyoto Protocol in Norway

· A commitment by the industrial countries to reduce their
aggregate emissions of greenhouse gases by at least 5 per
cent below 1990 levels between 2008 and 2012.

· Commitments to reduce overall emissions of the six most
important greenhouse gases: carbon dioxide (CO2),
methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons
(HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride
(SF6). Net changes in removals of greenhouse gases by
sinks resulting from direct human-induced measures since
1990 may be used in calculating national emission levels.

· Differentiation of the quantitative commitments undertaken by
industrial countries.

· Opportunities for Parties to fulfil their commitments jointly
(known as the “bubble” proposal).

· Opportunities for joint implementation projects between
developed countries.

· Opportunities for emissions trading between industrial
countries.

· The establishment of a clean development mechanism,
providing opportunities for industrial countries to finance
projects to reduce emissions in developing countries and be
credited with emission reductions for such projects in their
own emission inventories.

· Use of flexible implementation mechanisms (joint
implementation projects between industrial countries,
emissions trading and the clean development mechanism)
shall be a supplement to national measures.

· Each industrial country shall have made demonstrable
progress in achieving its commitments by 2005.



side 31

Stipend til økonomistudenter ved UiO,
2001/2002. Tysk-norsk stipendprogram.

Kategori 1:
Kr 90.000 i stipend til kvalifiserte norske
studenter som ønsker å studere økonomi
fortrinnsvis ved Universitetet i Mann-
heim. Varighet: Ett eller to semestre, samt
språkkurs.

Kategori 2:
Kr 100.000 i stipend til studenter med
avlagt eksamen (exam.oecon, eller evt.
cand.mag. med hovedvekt på økonomi),
for deltakelse på Lizentiatprogram
(master) som tilbys ved universitetene i
Konstanz, Kiel og Mannheim. Studiene i
Tyskland kan godskrives i sin helhet.
Varighet: To semestre, samt språkkurs.
Studenter som skal ta ovenfornevnt
eksamen i vårsemesteret kan også søke.

Søknad skrives på engelsk eller tysk
(ikke søknadsskjema). Oppdaterte
karakterutskrifter og eventuelt CV ved-
legges. Nærmere opplysninger fås ved
henvendelse til:

Kristin Eikeland Johansen,
tlf. 22 85 76 77, fax. 22 85 78 32
k.e.johansen@arena.uio.no.

Kontaktperson for faglige spørsmål er
professsor Steinar Strøm, tel 22 85 51 53,
steinar.strom@econ.uio.no

Søknad sendes til Ruhrgas-stipend,
Boks 1143 Blindern, 0317 Oslo.
Søknadsfrist 10. mars 2001. Se også
internett på:

www.forskningsradet.no/fag/ks/ruhrgas.htm

Ruhrgas-stipend
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

efficient polluting power-plants.
Given that the Government wants this to be a
“Proveny-neutral tax” (that the total sum of taxes
paid remains unchanged), it would have to pay this
money back to the consumers in some way. As I
mentioned earlier in this article, this is a good way
of changing the consumers behaviour. If the public
is being explained that whatever they pay in green
taxes will be given back to them, it’s not very likely
anyone will object to this new tax. When it comes to
how tax on energy is being paid back to the
consumers, there are many ways of doing this. The
direct way would be via some “bonus-arrangement”
that the suppliers of the energy could organise. They
measure how much energy each consumer use
anyway. Another, and perhaps even easier way,
would be to lessen the tax burden on for instance
labour. This would even stimulate the economy
further since labour is a very important part of almost
all production. It is also possible to achieve lower
demand of environmentally harmful goods by
enforcing a (higher) lump-sum tax, but this is less
efficient than taxing the particular thing of which
one wants to reduce the use. For those of you who
are hooked on models, I advise you to look at an
interesting model for Environmental Taxation under
Uncertainty by Sören Blomquist and Thomas
Aronsson on the internet at http://swopec.hhs.se/
uunewp/abs/uunewp1999_014.htm and download
the file “1999wp14.pdf” at the bottom of the page.

We still have not changed the world, but with our
combined contributions we can take steps in the right
direction. Let the mighty forces of the free market
work for us through Green Taxes.

Hvis det er noen som bekymrer seg for hvor Trygve og
Ragnar, våre Nobelprisvinnere har blitt av, kan vi bero-
lige dere med at våre helter snart blir å finne der den
planlagte kaffebaren i 1. etg. skal ligge.

ObservaTorbjørn
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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 medlem-
skap i studentforeningen Fredrik.
Betalt bankgiro gjelder som
medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et ka-
lenderår av gangen, og løper 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.

Se våre hjemmesider på www.sosialokonomene.no
eller kontakt oss på e-mail: sekretariatet@sosialokonomene.no
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BESVARELSEN:
Oppgave 1

a) Tilbudskurven i et marked fremkommer ved;
Bedriftens profitt er gitt ved :

P= px- wn
og produktfunksjonen til bedriften er gitt ved x = f(n)
Der :
x = mengde produsert av produktet
p = produktpris
w =pris på innsats faktorene
n = mengde av innsatsfaktoren

Forutsetninger:
1. Bedriften er prisfast kvantumstilpasser på faktor- og produktmarkedet, dvs. at den har ingen markeds-

makt.
2. f ´(n) > 0 , f ´´(n) < 0, dvs. at produksjonen er stigende i bruk av n, men at grense produktet er avtakende.
3. Bedriften ønsker å maksimere profitten.
4. Bedriften er en rasjonell aktør i markedet.
5. Homogene varer

Vi forsøker å tekkes grunnfagsstudentene og trykker nok en besvarelse på en grunnfagseksamen.

Gjengitt av Geir Soland
geiras@student.sv.uio.no

og Christer Tonheim
christto@student.sv.uio.no

Eksamensoppgaven

Karakter: 2,0
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b)

Forutsetninger for konsumentens tilpasning:
- x1 og x2 er normale goder.
- Konsumenten maksimerer sin nytte
- Konsumentene er rasjonelle aktører i markedet
- Konsumentene er prisfaste kvantumstilpassere i markedet
- Perfekt informasjon
- Homogene varer

Etterspørselskurven etter varen fremkommer ved:

I og med at forutsetning 2 gjelder, har f(n) en invers som kan betegne kostnadene ved produksjonen. Antar dermed at
grensekostnadene ved produksjonen er stigende.
f -1(n) = g(x) = n
P = px- wg(x)
Førsteordensbetigelsen for maksimum gir:
p-wg“(x) = 0 Dvs. pris = grensekostnad.
Andreordensbetigelsen gir:
-wg«(x) < 0

Lar c(x) = wg(x) + B, der B betegner faste kostnader.

c(x)/x = gjennomsnittskostnaden = c(x)
Hva skjer ved en økning i x (produksjonen)
dc(x)/dx = [c“(x)x-c(x)]/x2 = [c“(x)-c(x)]/x
Vi har også at;
[px-c(x)]/x= p-c(x) =P/x

Dvs. at pris må være større enn eller lik gjennomsnittskostnaden for ikke å gi negativ profitt.
I og med at c“(x) skal være lik p, p>= c(x), ser vi at bedriften vil tilby et positivt kvantum i det intervallet der
c“(x)>=c(x), som også er den stigende delen av c(x).
Normal antakelse om kurvene til grensekostnaden og gjennomsnittskostnad gir:

Vi ser dermed at tilbudskurven er den delen av grensekostnadskurven som ligger til høyre for x* i diagrammet.
Tilbudet er altså stigende i pris. [p = c“(x)]

Eksamensoppgaven
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Vi ser at en økning i pris på x1 fører til en nedgang i konsumet av det godet. Forutsetter at både x1 og x2 er normale
goder og at konsumenten er prisfast kvantumstilpasser.
Etterspørselen etter x1 er dermed fallende i pris

Likevektspris p* og likevektskvantum x* er gitt i det pkt. der E(p)=T(p)
Vi ser at for p < p* er etterspørselen større enn tilbudet, og for p > p* er tilbudet større enn etterspørsel.
p > p* : Bedriften kan øke profitten ved å øke produksjonen
p < p*: Bedriften kan øke profitten ved å redusere produksjonen.

Økning i prisen på x1 gir:

ser på godene x1 og x2, gitt inntekt m
fører til m = {p1x1 +p2x2}        der{.} er mulig konsum av de godene.
Konsumentens nytte er gitt ved; u = u(x1,x2)
Helning:u“1 (x1,x2)/u“2 (x1,x2) = -p1/ p2 = den marginale substitusjons brøk.
Betegner bytteforholdet mellom de to varene, dvs. Hva konsumenten må gi opp av den ene varen for å få mer av den
andre, uttrykt i prisforholdet mellom varene.

Budsjettbetingelsen til konsumenten:
m= p1x1 + p2x2
x2=m/p2 – p1x1/ p2
dx2/dx1 = -p1 / p2
Grafisk: (forutsetter konvekse preferanser)
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e)
Når det gjelder totale forurensende utslipp er effekten av nyetableringene usikre. Vi får en større andel bedrifter med
lavt utslipp, altså forutsatt at de nye bedriftene ikke produserer til negativ profitt ved den opprinnelige likevektspri-
sen. Samtidig øker også totalt produsert kvantum, så totaleffekten på forurensingen er ikke klar. Den avhenger av
hvor mye reduksjonen i forurensingen pr. enhet. Hos de nye bedriftene er i forhold til de gamle bedriftene, og av
hvor lave kostnader de nye bedriftene har, dvs. hvor stor andel av det nye likevektskvantumet som blir produsert av
de nye bedriftene.

Forurensning d pr. enhet x,

d = samfunnsøkonomisk kostnader ved forurensingen

Total samfunnsøkonomiske kostnader = c“(x) + d (pr enhet x)

Snittkostnad:  [c(x) + d ] 1/x = c(x) + d

Hvis den gjennomsnittlige d for alle bedrifter går ned får vi lavere utslipp hvis:

Dx*d < x*Dd

dvs. at endringen i forurensing pr. enhet har større effekt på total forurensing enn den effekten det økte kvantumet
har.

d)
Jeg har i det forrige forutsatt at de nye bedriftene har lavere kostnader ved produksjonen enn de gamle. En etablering
av disse bedriftene fører til at noen av de gamle bedriftene med høyest kostnader skyves ut av markedet. I dette
tilfellet vil den nye produksjonen føre til nedleggelse av noen gamle forurensende bedrifter. På den annen side er det
ikke umulig å anta at en teknologi med et lavt forurensnings nivå vil ha forholdsvis høye kostnader. Hvis de nye
bedriftene ikke kan drive lønnsomt til den allerede eksisterende markedsprisen, vil de heller ikke kunne etablere seg i
markedet. Dette er nettopp grunnen til at myndighetene ofte må benytte avgifter eller andre reguleringer for å
begrense forurensningen.

c)
Antar at de nye bedriftene kan produsere et gitt kvantum til lavere kostnad enn de gamle bedriftene, andre tilfeller vil
ikke ha noen betydning for markedet.

I og med at den nye teknologien ikke blir tatt i bruk i de gamle bedriftene, vil ikke tilbudskurven få et parallelt skift,
men endre retning. Vi ser at dette har effekt på pris, som går ned, og kvantum som går opp. Bedriftene i markedet
har forskjellige kostnader ved produksjonen, og når flere bedrifter med kostnader lavere enn de eksisterende,
kommer inn i markedet, senker det prisen. Og de bedriftene med høyest kostnader skyves ut av markedet.
Tilbudet blir mer elastisk, og prisen går ned. Antakelsen om at produsert kvantum i de nye bedriftene er større enn
økningen i tilbudt kvantum (likevektskvantum) er usikker, men stemmer utfra at tilbudskurven for kvantum mindre
enn opprinnelig likevekt også blir slakere. Slakere (eller paralellforskjøvet) tilbudskurve er også en forutsetning for
at likevektskvantum øker ved gitt etterspørsel.

Eksamensoppgaven



side 37

b)
Vi har tidligere sett at en pareto optmal allokering kjennetegnes ved at forbrukerne står overfor de samme prisene, i
togode tilfellet fra a) er dette gitt ved

MSBA =  p1/p2 = MSBB

I tilfelle der man foreslår å dreve en høyere pris for elektrisitet pr. enhet av storforbrukerne (antar lik pris fra første
enhet) vil konsumentene altså stå overfor forskjellig p, (hvis gode x1 er elektrisitet). Dette impliserer at gode x2, som
ikke er prisregulert, også må ha forskjellig pris for konsument A og B i et pareto optimalt punkt. Grunnen er som
sagt at pareto optimale allokeringer kjennetegnes ved at prisforholdet er likt for begge konsumenter, (p2)A > (p2)B vil
rt i et marked med perfekt informasjon.

Oppgave 2

a)
Pareto optimalitet betegner en situasjon der allokeringen av goder er slik at ingen transaksjoner kan
utføres til fordel for noen uten at det har ulemper for andre, ingen kan få det bedre uten at noen får det
verre.
Illustrerer med to konsumenters fordeling av to goder i en såkalt bytteboks (Edgeworth-box).

Vi ser at begge konsumentene har indiffereskurver som krummer mot origo. Disse kurvene betegner de
godekombinasjoner konsumentene er indifferent med, dvs. at alle godekombinsjoner på samme kurve gir
samme nytte. Jo lenger mot høyre (utover) i diagrammet A kommer, jo større nytte får han, og motsatt for
B.

La oss anta at den opprinnelige allokeringen er i pkt. w, som er på to tilfeldig valgte indifferenskurver. Vi
ser at i området mellom kurvene kan begge konsumentene øke sin nytte, eller i det minste den ene, uten at
den andre får det verre.
Tilpasningen der den ene får det bedre uten at den andre får det verre er illustrert med pkt. A og B inne i
figuren. Konsumentene kan også begge øke sin nytte (ved å bevege seg lenger ut i diagrammet, for
eksempel i pkt. O). Alle disse tre pkt. er Pareto optimale, ved disse respektive allokeringer kan ingen
transaksjoner utføres uten at noen får det verre ( ingen Pareto forbedring er mulig).
Det vil si at vår man beveger seg fra w til enten A, B, O eller til andre allokeringers pkt. som befinner seg
mellom kurvene vil hele tiden den ene eller begge konsumentene bytte til seg en godekombinasjon som
er mer gunstig enn i  w.

Fra oppgave 1 b) har vi at helningen på indifferensekurnene er gitt ved den marginale substitusjonsbrøk
(det subjektive bytteforholdet ) = p1/p2

Vi ser at i de Pareto optimale pkt. vil dette bytteforholdet være likt for begge konsumentene, og vi får et
prisforhold som klarerer markedene.

Oppfyller det første velferdsteorem som sier at en hver frikonkuranselikevekt er pareto optimal.

Detter ser vi også i ? fra tilfelle i oppgave 1 b), likevektspris og likevektskvantum kan ikke endres uten at
enten konsumentene eller produsentene får det verre.
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c)
Det som først og fremst kjennetegner kollektive goder er at de er ikke-rivaliserende, dvs. at en konsumets nytte av
godet påvirkes ikke av hvor mange andre som konsumerer godet. Eksempler kan være veier (så lenge det ikke er
trafikkork), Nordmarka, ren luft osv. For mange kollektive goder gjelder også at de er ikke-ekskluderende, det vil si
at ingen kan stenges ute fra å bruke godet når det først er der. Det er for eksempel veldig vanskelig å stenge folk ute
fra å bruke luft til å puste.

Problemet med å tilby kollektive goder er i et uregulert marked er at det normalt ikke vil tilbys nok av godet. Siden
godet pr. definisjon kan benyttes av et uendelig antall konsumenter uten at nytten reduseres, bør man i utgangspunk-
tet søke å tilby mest mulig av det (det finnes selvsagt en viss grense for hvor mange det er plass til i Marka).

Eksempel med et naturområde som blir kjøpt opp av et privat firma og gjerdet inne.

10 konsumenter er villige til å betale 1 million kroner pr. år for å benytte seg av området.
1000 konsumenter er villig til å betale 1000 kr pr. år for å benytte det samme området.

Eierin kan velge å sette pris = 1000 og få :
1010*1000 kr = 1,01 millioner kroner
eller
10*1.000.000 = 10 millioner kroner

Han vil selvsagt sette pris = 1 million, siden han da får høyest fortjeneste.

Samfunnsøkonomisk er ikke dette mest gunstig, i og med at alle konsumentene har betalingsvillighet > 0, og i
tilfellet med kollektive goder reduseres ikke nytten for hver enkel konsument selv om flere konsumerer godet.
Denne vurderingen er selvsagt uinteressant når det gjelder ikke-ekskluderende goder, her er det umulig å stenge
noen ute og dermed ta betalt for godet.

x1= elektrisitet
x2= annet gode

Tar utgangspunkt i et pareto optimalt punkt P, der

MSBA = p1/p2 = MSBB

Øker prisen på gode 1 for konsument A, som får et lavere nyttenivå og MSBA = (p1)A / p2.

Konsument B står ovenfor den samme prisen (p1)B, i pareto optimalt punkt.

Innenfor det skraverte området er det rom for pareto forbedringer, men man vil aldri få realisert en allokering der
MSBA = MSBB. Dette fordi en slik allokering må inne bære at (p2)A > (p2)B for å gi samme prisfoholdet. Siden
konsumentene er rasjonelle aktører, vil aldri A betale mer for en vare enn nødvendig.

Konklusjonen er at en slik politikk ikke kan gi en pareto optimal allokering (det må føyes til at pareto optimale
allokeringer ikke nødvendigvis er samfunnsøkonomisk optimale, men som forutsatt i oppgaven er vi bort fra ek-
sterne effekter og kan dermed trekke denne konklusjonen). Det strider også mot første velferdsteorem, i og med at
det ikke realiseres noen frikonkuranse likevekt. (Prisreguleringer strider mot frikonkuranse)
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Dette oppgavesvaret er eit døme på at ein kan få ein god karakter sjølv om ein gjer nokre vesentlege
feil. Årsaken til det er at drøftingane er relevante, og oppgava veldisponert. Svært mange svarte langt
og omstendeleg på del 1, spesielt 1a og fekk tilsvarande mindre tid til resten av oppgava. Eg saknar
fleire tolkingar, t.d. av tilpassingsvilkår. Slike resonnement gir høve til å vise at ein har forstått den
økonomiske teorien og dermed til å få god karakter. Eks. 1a) Kvifor blir profitten maksimert for pris =
grensekostnad (gitt at dekningsbidraget er positivt)? 1b) Konsumentens tilpassing (NB her forventast ei
kort og konsis grunngjeving for etterspørselskurva.) 2a) Kvifor er det (ikkje) ei paretooptimal allokering
dersom dei to konsumentane sin marginale substitusjonsbrøk (ikkje) har same verdi?

Litt nærmare om enkeltdelane av oppgave: I 1a) blir det spesielt spurt etter vilkåra for at ei bedrift skal
tilby eit positivt kvantum. Da er det relevant slik det er gjort å spesifisere dei faste kostnadene
(overraskande mange gjorde ikkje det) for å vise forskjellen mellom driftsvilkåret på kort og lang sikt.
Kandidaten utnyttar dessverre ikkje dette. Dersom B er å tolke som driftsuavhengige faste kostnader,
er det driftsvilkåret på lang sikt som kandidaten sett opp. På kort sikt vil bedrifta produsere dersom
dekningsbidraget er positivt, dvs. dersom profitt eksklusive faste kostnader er > 0.

1b) Utleiinga av etterspørselskurva er grei, unntatt på eitt vesentleg punkt: Den marginale
substitusjonsbrøken (u’1/u’2) er ikkje det samme som produktsprisforholdet! Dette blir gjentatt i del 2
og kan tyde på at den elementære forståinga likevel ikkje er så god. Isolert sett burde dette trekke
karakteren ein god del ned.
For å grunngi etterspørselsamanhengen betre, kunne også dx1/dp1 vore dekomponert i
substitusjonseffekt og inntektseffekt. Sidan kandidaten føresett normale gode, veit vi at begge effektar
gir redusert etterspørsel etter ei vare når prisen på vara aukar (men det er ikkje naudsynt å føresetja at
godet er normalt for å få ei fallande etterspørselskurve). Kandidaten burde ha vist samanhengen mellom
dei einskilde bedriftene sitt tilbod og marknadstilbodet (1a), og mellom individuell og aggregert etter-
spørsel (1b).

1c) Det gjeld å lesa oppgaveteksten nøye. Iflg. denne kjem det nye bedrifter inn i marknaden, og desse
tilbyr eit gitt kvantum av vara i tillegg til tilbodet frå dei gamle produsentane. Verknaden på det samla
tilbodet i marknaden er altså eit konstant horisontalt skift i tilbodskurva, som er like stort som det dei
nye bedriftene produserer. Eksamensvara tyder på at oppgaveteksten på dette punktet var utilsikta
vanskeleg å forstå. Det har derfor ikkje trekt så mykje ned at drøftinga i c), d) og e) blir unødvendig
komplisert og litt forvirrande. Det var faktisk ganske mange som ikkje svarte klart på det enkle e)-
spørsmålet, men det gjer denne kandidaten.

2a) er ok. Bytteboksen kunne vore forklart litt betre, men den vesentlege innvendinga er altså at kandi-
daten trur den marginale substitusjonsbrøken for ein konsument er forholdet mellom to
marknadsprisar! (At ein nyttemaksimerande konsument tilpassar seg slik at MSB blir lik p1/p2 er ei
heilt anna sak.) Omtale av prisar og 1. velferdsteorem høyrer i det heile ikkje heime her sidan kandida-
ten ikkje har introdusert nokon marknad i modellen. I motsetnad til svært mange blir det gitt eit bruk-
bart svar på 2b), sjølv om også dette blir gjort meir komplisert enn det treng vera.
2c) er relevant og bra. Ein bør ikkje tilby mest mogleg av eit kollektivt gode, slik kandidaten hevdar (det
vil sjølvsagt vera eit spm om nytte versus kostnader), men kanskje han meiner at flest mogleg bør få
tilgang til ei kollektivt gode? Det var forøvrig urovekkande mange av kandidatane som ikkje kunne gjera
godt greie for kollektivt gode.

til besvarelsen
Kommentar

Av Kari Eika
kari.eika@econ.uio.no
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Wenche Grønnbekk
- 1. semester
En godt betalt jobb hvor jeg
kan reise rundt.Jørund Haartveit

- 5. semester
Jeg vil i hvert fall ikke bli
parkeringsvakt!

Maria Volen
- 7. semester
Jeg vil ha en jobb i et
konsulentfirma.

Maurizio Danesi
- Exchangestudent
My wish is to work in a private
company as an advisor

Marius Rennesund
 - 6. semester
Jeg vil bli en underarbeidet
overbetalt økonom i en pri-
vat bedrift.

Øystein Sand
- 10. semester
Ikke offentlig sektor, i
hvert fall ikke sentralad-
ministrasjonen.
Forresten... MÅ man
jobbe?


