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Her om dagen gikk veisjefen i Oslo ut og sa det miljø-
aktivister har ropt taktfast i alle år, nemlig at flere veier også
betyr flere biler. Etter årevis med milliardinvesteringer i veinettet
i Oslo-området er veikapasiteten igjen sprengt.

Dette burde ikke overraske en samfunnsøkonomspire. Vi
har jo lært litt av hvert om kollektive goder, priser, tilbud og
etterspørsel.
På en god dag kunne en liten tur på Drammensveien kanskje
inspirere en grunnfagsstudent til la tankene vandre til fenome-
net allmenningens tragedie. Her dreier det seg riktignok ikke om
utmagrede kyr eller svart hav, men om norske kvinner, menn og
matpakker som svetter i bilene, og som tar opp mer og mer av
plassen på veiene i Oslo.

Jeg må innrømme at jeg bekymrer meg lite for bilkjører-
nes fysiske og psykiske helse. Derimot er jeg opptatt av noe som
er litt umoderne for tiden, noe som kalles miljøvern.
Biler forurenser, tar opp mye plass og bruker mye energi. Der-
for er det dumt å basere transporten i en by på bilbruk. Men det
er helt tydelig at miljøbevegelsen har et kommunikasjonspro-
blem. Jeg tillater meg derfor å hjelpe til med litt finkalibrering av
argumentasjonen.

De eldre er viktige! Mange eldre har mistet førerkortet
sitt. Alle eldre er dessuten minstepensjonister (det har vi lært i
VG). Alle minstepensjonister er lutfattige, og har derfor ikke råd
til å bruke drosje for å gjøre nødvendige ærend. Tusener av
eldre er derfor avhengige av buss og trikk for å komme seg til
steder utenfor gåavstand (de blir det jo nokså mange av etter-
hvert).

Så for å bedre de eldres livskvalitet og gi dem et verdig liv:
Flere ruter, bedre materiell, hyppigere avganger og lavere bil-
lettpriser nå!

Kom igjen Carl Ivar! De eldre lider! Bare du kan sørge for
at også andre tar tak i denne saken!

Signatur: Gamlemor.Krise

Veibyggingens tragedie
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Hjertesukk om eksamensdatoer

Hvorfor er eksamensdatoene på 3.avdelingskursene lagt så tidlig?
Den faglige fordypningen, som det snakkes varmt om i festtaler og
andre uforpliktende sammenhenger, blir tilgodesett med rundtomkring
en ukes arbeidstid. Det er omtrent den tiden vi har til rådighet fra
siste forelesning til første eksamensdato i høstsemesteret.

Det føles utopisk at det skal være gjennomførbart å ta to kurs på
den knappe tiden vi har fått til rådighet dette semesteret. Ved å
legge eksamenene så tidlig som årets, så sørger  man jo bare for
at mange må ta kurs om igjen, og at flere enn nødvendig blir
forsinket i utdannelsen. Er å holde på studentene så lenge som
mulig instituttets beste strategi for å holde studenttallet oppe?
Ønsker de seg turbostudenter som skeiner gjennom studiene på
flaks og overbrøshing av hovedemnene i pensum?

Jeg er vel ikke den første til å innse at det er noe fundamentalt galt
med høstsemesteret. Nemlig at det er for kort! Det er et faktum
at vårsemesteret minimum er en måned lengre, og ofte mer enn
det. Så hvorfor går det ikke an å gjøre noe med semesterinndelingen,
istedenfor å la alt skure og la studentene bære kostnadene?

Det er nemlig et problem at instituttet legger opp til at det er normen
å ta to kurs pr. semester, uansett hvilket semester kurset går. Men i
praksis opplever jo ikke studentene at dette er gjennomførbart.

Alternativt så hadde det vært en mye bedre løsning om de kur-
sene som det undervises i dette semesteret ble lagt sist, mens de
det ikke undervises i ble lagt først i semesteret. Hvis man byttet
om på rekkefølgen så ville det kanskje vært en ørliten mulighet for
at antallet studenter som tar kurs om igjen ville synke litt?

Dagens situasjon oppleves i alle fall som begredelig. Det korte
høstsemesteret gjør 3.avdeling til en skuffelse. Vi går jo på hoved-
fag fordi vi faktisk er interessert  i faget, og 3.avdeling skal jo
liksom være den morsomme delen av studiet. Det ville vært fint å
i alle fall hatt sjansen til å lære pensuminnholdet.

Kanskje er det fåfengt, men er det lov å ytre et tynt lite ønske om
at det skal være praktisk gjennomførbart å være student ved dette
universitetet?

Guro
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Hva skriver du om?

Hvordan kan investering i høyere utdanning bi-
dra til at innvandrer ungdom kan oppnå høy-
ere lønn og få økt sin kunnskaps kapital?

Hvorfor valgte du dette?

Jeg er opptatt av at innvandrer ungdom skal
komme et skritt videre enn deres foreldre.
Mange innvandrere fra ikke vestlig land jobber
som ufaglært arbeidskraft. Det er en spøk om
pakistanere: Hva er nasjonal drakten til pakis-
tanere? Sporveiens uniform.
Jeg føler at høyere utdanning vil gi bedre jobb-
muligheter og utdanning er en nøkkel til inte-
grering.

Hvem er veilederen din?

Jeg har vært så heldig å få Jo Thori Lind.

Hvor sitter du og skriver?

Jeg sitter i fjerde etasje, men foreløpig har det
ikke blitt så mye skriving.

Hvilke kurs har du tatt?

På tredje avdeling har jeg tatt Foretaksøkonomi
og Finans teori. Fra før har jeg mellomfag stats-
vitenskap og et år på Miljøvernakademiet ved
Oslo Katedral skole. Har også tatt Mattebruker
kurs fra Universitet i Tromsø, mens jeg var
stasjonert ved Skjold Garnison.

Har du studert i utlandet?

Ikke akkurat, men har gått et år på High School
som utvekslingsstudent i Texas USA.

Får du brukt det du har lært?

Nei, har egentlig ikke brukt så mye av det jeg
har lært i oppgaven ennå, men jeg har jo så
vidt begynt å skrive.

Når planlegger du å levere?

Regner med å bli ferdig i Mai 2002. Desverre
så er jeg ikke i rute. Har slitt med å komme
ordentlig i gang og valgte en problemstilling
som det har vært skrevet lite om, i tillegg er
det vanskelig å få tak i data.

Min hoved-
oppgaveAv Geir Soland

geiras@student.sv.uio.no

Atter en gang har vi i Observator funnet en hovedfagstudent til å dele med oss
de små gleder å sorger ved å skrive oppgave. Denne gangen har vi valgt et
tidligere redaksjonsmedlem;Mohammad Saqib, ikke fordi vi manglet andre
kandidater, men fordi dette var en oppgave som pløyer ny mark.

Mohammad Saqib har tatt for seg noe
han kanskje har større grunnlag for å

forstå enn andre på studiet.
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Et av samføks problemer  er studentenes man-
glende evne til å uttrykke seg skriftlig. På et
eller annet tidspunkt skal man formidle den
kunnskapen man har. Dette fordrer skrivetren-
ing og det bør være en del av undervisningen
allerede, og kanskje spesielt, på lavere grad.

Det synes som om pensumansvarlige har vært
engstelige for rigorøs argumentasjon av redsel
for å miste potensielle studenter. I stedet  har
man fått en situasjon som burde bekymre mer,
et vagt og retningsløst  mellomfag som ikke
klarer å gå i dybden på noe område. Intrikate
temaer  forblir ugjennomtrengelige på grunn
av manglende innsikt  i  nødvendig metode. På
den ene siden evner ikke studenter  å disku-
tere økonomiske temaer fordi man ikke er trent
i å bruke språket til å beskrive økonomiske fe-
nomen. På den annen side, hadde man evnet,
ville man ikke hatt noe å si, fordi man ikke er
fortrolig med mekanikken i  resonnementene
momentene springer fra. Dette er uholdbart
og taler for en sterkere todeling av faget:

1.En solid metodisk forankring. Metodisk er øko-
nomi variasjoner over et smalt matematisk felt.
Har man skjønt noe, har man skjønt mye. Et
uanstrengt forhold til matematikken vil lette inn-
læringen, åpne for subtiliteter, rydde opp i mye
unødvendig forvirring og gi den faglige trygghe-
ten som er så uendelig fraværende i dag.

2. Skrivetrening. Å omformulere økonomiske
resultater  til et informativt og tilgjengelig språk,
er et fag i seg selv. Den jevne samfunnsøkonom
har en artillerists språkøre, jfr. all lavere grads
norsk pensumlitteratur. Språkbeherskelse  kre-
ver øvelse og bør være en egen del av faget.
Foruten å styrke kommunikasjonsevnen vil jeg
tro  at det øker forståelsen av stoff tilegnet
innenfor en formalisert ramme. Jeg ser for
meg semesteroppgaver (bør være obligato-
riske!) e.l der ligninger og tegninger er forbudt.

Legg merke til at metode ikke trenger å priori-
teres på bekostning av forståelse. En omstruk-
turering av undervisningen i tråd med hva jeg
har skissert opp vil frigjøre tid slik at den fryk-
tede arbeidsbyrden ikke behøver å øke. En opp-
gradering kan virke motiverende på studentene.
Man kan føle at man faktisk kan noe.

Økonomi er en samfunnsvitenskap. En språk-
trening vil kunne løfte frem diskusjoner av øko-
nomiske temaer,  der matematikken vil finne
sin naturl ige plass, som ledsager i
argumentasjonsrekker og illustratør av kom-
plekse effekter, og ikke som et svar i seg selv.
Jeg ser et potensial  for en revitalisering av
samføk som det det er: Blinderns mest poli-
tiske fag.

Av: Ø.B. Daljord

Det fortvilte
mellomfaget

Leserinnlegg

Undervisningen på mellomfag er en katastrofe. Pensumet er en forundrings-
pakke  av overskuddsstoff som ikke fikk plass i grunnfaget, festtaler, og
handouts fra sosialøkonomiske høyfjellstreff på starten av åttitallet.  Pen-
sum og undervisningen mangler den struktur og koherens man bør kunne
forlange.



side 7

Eksamen nærmer seg med stormskritt.
I år som i fjor (og egentlig alltid) kommer den
alldeles for brått på. Nå skal høygiret settes
inn, turboen skrues på og tanken få hvile. Kri-
tisk tenkning og fundering over de såkalt selv-
følgelige sammenhenger er forbeholdt de få.
Her er det bare å kjøre på, redde det som
reddes kan, for smal er den vei og trang er
den port som fører til en god karakter....det
finnes ingen highway to heaven.
Jeg husker i gode gamle dager, på Gymnaset,
da  eksamen kom og oppgaven lød som følger:
“Gi ei tolking av forteljinga og vis verkemiddla i
teksten”. Ingen overraskelser der i gården nei,
den samme oppgavetypen år etter år. Du vis-
ste hva du fikk, hva du skulle skrive og karakte-
ren du ville få (vel..... omtrent). Slik var det. Et
standardisert opplegg uten de store utfordrin-
ger for den kreative hjernehalvdelen, men så
trygt og godt det var da -læring uten eget an-
svar (til tross for at det ble kalt det motsatte).
Men livet gikk videre som det jo nesten alltid
gjør og med overgangen til Blindern ble det
ikke lenger så lett å forutsi det uforutsette. For
å minske slinger i valsen må det arbeides og
arbeides hardt. Ikke bare på skolebenken, men
på deltidsjobben du er nødt til å ha på si for at
det skal gå rundt. Sakte men sikkert blir Blin-
dern ditt andre hjem. Etter en stund er man
inne i tralten og det er vanskelig å se for seg
at man noen gang skal komme ut herifra. Noen
går her på overtid. Kanskje fordi de har sittet
ved en skolebenk i 20 år og ikke vet hva annet
de skal ta seg til, eller kanskje fordi de i det
uendelige tar opp kurs for å forbedre karakte-
rer. Til tross for (god?) mattebakgrunn er det
vanskelig å forstå at ikke alle kan ligge over
gjennomsnittet. Jeg selv l igger etter et
langdistanseskjema til 15.46.6. og sliter med
å holde rundetidene nede. På Kupperns tid
hadde det vært rett så bra, men i dagens
klapp-rende, konkurrerende samfunn er det ikke

mer enn hva man bør forvente. Så vi fortsetter
å lese og så leser vi litt til for sikkerhets skyld.
Hva skjedde så med det gode, gamle studenten-
gasjementet? Skal ikke studiet være en læring-
sprosess også utover det man får ut av fag-
bøkene ? Hva med å melde seg inn i en stu-
dent-organisasjon, radio eller avis, man kan lære
mye av det. Så får det da ikke hjelpe om inn-
satsen blir noe sesongbetont. Jeg har spurt
folk og de svarer “Hakke ti. Må lese, ska konse
fullt om studiene nå”. Et engasjement synes
ikke i karakterboka -og dersom det skulle gi
utslag, er jeg redd det ikke er i ønsket retning.
Deltidsjobb og store mengder lesing gir ikke
mye tid til overs for reflektering og engasje-
ment. Når det å lese avisen blir et ork er bunn-
punktet nådd.
Ja, litt trist er det jo det hele, men vi studen-
ter, som andre, har jo bare en gitt mengde tid
og det er ikke alltid lett å vite hva man skal
maksimere med hensyn på. Som i så mange
tilfeller slipper man det onde inn med det gode,
og ganske sikkert er det, at et sted mellom
Stiglitz og Gibbons forsvant noe, kanskje noe
viktig. Hvem sa at læring på eget ansvar er lett!
Lesesalslampen på min pult blinker og jeg skvet-
ter til. Jeg ser på klokka og blar panisk i mine
notater og husker at eksamen er rett rundt
hjørnet og nok en gang har tiden løpt fra meg
på uløselig tankespill. For selv er jeg ikke bedre
enn noen og frykten for eksamensmonsteret
innhenter også meg. Det er sent, men ennå
sitter studenter trofast ved sin plass og leser
her i 4. etg. Tikk, takk, tikk, takk....hesten står
klar og pensumrytterne har foten i bøylen. Det
er bare å ta sats og håpe man ikke glir i fra-
sparket. For fremtiden kommer ubønnhørlig og
fremtiden det er oss. Så når verden vakler og
roper om hjelp, frykt da intet, for her har du
folk som har vært inne en vinternatt før!

God Jul!

Hege Bøhler
hbohler@student.sv.uio.no

Eksamensdyret
rir igjen
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Hvorfor tar dere kurset i Oslo?

Vi tar kurset som ett av to valgfrie hovedfags-
kurs. Vi hadde lyst til å ta et kurs i
institusjonell økonomi og fant ut at dette er
det beste. Vanligvis ville vi fått hentet inn
eksterne forelesere til Tromsø, men denne
gangen passet det bedre å sende oss fire til
Oslo. Derfor skal vi være her fjorten dager for
å følge intensivdelen av kurset. Resten av
kurset skal vi ta i Tromsø, enten som foreles-
ninger eller som lesekurs. I den anledningen
vil vi få sagt at vi ønsker å få besøk av Karl
Ove Moene i Tromsø.

Vet dere om det er forskjell på hoved-
fag i Oslo og i Tromsø?

I Tromsø har vi obligatoriske kurs i mikro-
økonomi, makroøkonomi og metode. I tillegg
til disse har vi to valgfrie kurs og hovedfags-
oppgave. Hva de valgfrie kursene skal være
er opp til studentene så lenge det er oppslut-
ning om disse. Forskjellene ligger vel i at dere
får fem vekttall for de valgfrie kursene og at
dere ikke får karakter på hovedfagsoppgaven
som teller ti vekttall. I Tromsø teller hvert
kurs fire vekttall og vi får karakter på
hovedfagsoppgaven som teller tolv vekttall.

Over hele studiet tror vi det er mer matema-
tikk i Tromsø, mens det er mer statistikk og
økonometri i Oslo. Studiet i Tromsø er mer
mikro rettet. Økonomisk institutt i Tromsø
ligger under Norges Fiskerihøyskole. Fag-
miljøet er nok derfor sterkt innenfor miljø og
ressurs økonomi. Hvis det er noen som
ønsker å spesialisere seg i den retningen tror
vi de hadde lært mye av et opphold i Tromsø.

Hva er forskjellene på å studere i Oslo
og i Tromsø?

Hovedforskjellen er størrelsen. Vi ble overras-
ket over at professorene i Oslo har treffetid. I
Tromsø har vi et lite og intimt miljø, hvor vi
har mye kontakt med professorene. I Tromsø
er det bare fem som blir tatt opp til hovedfag
hvert år, så vi er ikke mange. Vi får bedre
oppfølging og undervisningen blir godt tilrette-
lagt når vi er så få. I Tromsø er det nesten
umulig å falle igjennom, er det noen som har
problemer er det lett synlig og lett å gjøre
noe med.

Det kan være en ulempe at fagmiljøet er så
lite, men de er veldig flinke til å hente inn
ekstern ekspertise der det trengs. Det ble for
eksempel hentet inn en foreleser fra USA til
et valgemne i økonometri.

TrTrTrTrTrooooomsø smsø smsø smsø smsø studentertudentertudentertudentertudenter
i Tii Tii Tii Tii Tigergergergergerssssstttttaden.aden.aden.aden.aden.Av Stig Olav Wiull

stigow@student.sv.uio.no

I uke 37 og 38 hadde vi besøk av fire studenter fra Universitetet i Tromsø. De var i Oslo
for å følge hovedfags/doktorgrads kurset Økonomiske systemer ved Økonomisk Institutt.
Vi benyttet derfor sjansen til å intervjue tre av dem for å tilfredsstille egen nysgjerrighet og
for å få et innblikk i et annet samfunnsøkonomisk fagmiljø i Norge.
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Hvordan synes dere det har vært å
studere i Oslo?

Fjorten dager er ikke så lang tid, så vi har
ikke hatt tid til å involvere oss så mye i stu-
dent miljøet. Sosialt har vi hatt det bra med
hverandre. Vi har sittet en del på Universitets
Biblioteket og det er bra. Vi har hverken t-
bane eller trikk i Tromsø så det var en ny
opplevelse for alle bortsett fra Stig som har
studert i Oslo tidligere. Det har vært spen-
nende å studere ved et så faglig sterkt insti-
tutt. Det er ekstra moro med tanke på dere
har hatt to Nobelpris vinnere i økonomi på
instituttet. Vi testet utelivet i Oslo. Det som
slo oss er at det må være umulig å treffe
kjentfolk på byen. Alt er selvføleglig i en mye
større målestokk enn Tromsø, og har du
sære ønsker er det kanskje lettere å finne en
plass som passer deg. Så må det da sies at
Tromsø har et veldig bra uteliv, både i
antall uteplasser og folk som bruker dem.
Ellers føler vi at vi ikke kan uttale oss så
veldig om partylivet i Oslo etter kun èn kveld
på byen.

Faglig er vi fornøyde. Karl Ove Moene som
var grunnen til at vi kom til Oslo er utrolig
flink. Forelesningene har vært bra. Det har
vært spennende å se på anvendt mikro-
økonomi og svakheter ved mikroteorien.

Det var overraskende at det er så mange på
forelesningene. I Tromsø har vi ikke opplevd
at det har vært så mange på forelesning, selv
ikke på grunnfag.

Har dere til slutt noe pent å si om å
være student i Tromsø?

Universitetet i Tromsø består for det meste
av nye og fine bygninger. Mindre målestokk
og bra faglig miljø. Er du interessert i frilufts-
liv, er Tromsø en perfekt by å studere i og vi
har en helt ny idrettshall, med alle muligheter
(lagidrett, aerobic, spinning, klatrevegg,
styrkerom, squash osv).

Her er de tre av de besøkende studentene som ble intervjuet sammen med
fagansvarlig for hovedfag i Tromsø Carl-Erik Schulz (tidligere redaktør i Observator).
Fra venstre Bengt Svensen, Mari Kvaal, Carl-Erik Schulz og Stig Sørra.
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Myndigheter

Europakommisjonen er en viktig pådriver for
en kontinuerlig prosess i transportsektoren. Eu-
ropakommisjonen har opprettet et direktorat
som kalles Directorate-General for Transport
and Energy (DG TREN). DG TREN har satt i
gang flere prosjekter som retter seg mot fors-
kningsinstitusjoner, transportoperatører og
transportmyndigheter i medlemsland og søker-
land. Et av ønskene er at en gjennom prosjek-
tene skal  analysere markedene i landene og

komme med anbefalinger for mulige løsnin-
ger til de respektive myndigheter ut i fra
egne problem. Dette krever at forskere må
gi av sin informasjon slik at transport-
operatører og myndigheter får økt forstå-
else for de problemer og løsninger en fin-
ner innen transportsektoren.

Samferdselsdepartementet (SD) deltar på
noen av prosjektene som er satt i gang av
DG TREN. På bakgrunn av egne analyser
og gjennom diskusjon og deling av erfarin-
ger med kolleger i utlandet kan SD komme
med forslag på mulige politiske virkemidler
og tiltak som kan forbedre kollektivtrafikken.

Forskningsinstitusjoner

Ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) finner vi
noe som heter kollektivgruppa. Vi i Observator
hadde en liten prat med en av forskningslederne
i kollektivgruppa, Erik Carlquist. Noen av kollektiv-
gruppas hovedoppgaver er forskning på hvor-
dan kollektivtransport er finansiert, og hva slags
tiltak som trengs for å få flere til å benytte seg
av kollektivtransport. TØI holder til enhver tid
på med flere forskningsprosjekter finansiert av
EU. Akkurat nå holder de på med to prosjekter

Et blikk påEt blikk påEt blikk påEt blikk påEt blikk på
samferdsels-samferdsels-samferdsels-samferdsels-samferdsels-

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

og Torbjørn Tråholt
torbjorn@traholt.com

Det er mye som er viktig i menneskers daglige liv. Muligheten for å bruke kollektiv-
transport er svært viktig for mange. Oslo Sporveier blir ofte kritisert for det dårlige
tilbudet, stadige forsinkelser og andre problemer. Mange beskylder også sporveiene
for ikke å være interessert i å forbedre seg. Sannheten er derimot at flere aktører:
forskere, operatører og myndigheter jobber tett sammen i en kontinuerlig prosess
for å forbedre kollektivtrafikken. Vi har besøkt tre forskjellige mennesker som jobber
på hvert sitt område innenfor denne samfunnssektoren og spurt dem om hvordan de
selv mener samarbeidet mellom aktørene henger sammen.
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knyttet til benchmarking og et om organise-
ring. Det ene benchmarkingprosjektet kalles
BEST (Benchmarking European Sustainable
Transport). Benchmarking er en organisatorisk
sammenligningsprosess. Ved å sammenligne
to organisasjoner, gjerne kvantitativt, kan man
lære av hverandre. Man kan bl.a. studere
inntektstall eller salgstall. Innen EU og i vanlige
bedrifter er det vanlig å bruke prinsippet om
”Best practice”, dvs. at man forsøker å lære
noe av dem som gjør det best. Det kan ofte
være et problem innen næringslivet der man
forsøker å ligge et hode foran konkurrentene
og vil holde triksene sine hemmelige. Man kan
for eksempel også benchmarke på kryss av
bransjer; busselskaper kan ta lærdom av fly-
selskaper. BEST er ikke et forskningsprosjekt i
tradisjonell forstand, snarere det som EU fore-
trekker å kalle et ”tematisk nettverk”. Det er
en praktisk bit som er arrangert av EU. TØI
deltar også på et mer forskningsrettet prosjekt
–BOB (Benchmarking of benchmarking). BOB
er ifølge Carlquist et forsøk på å forbedre
benchmarking som prosess. BOB har flere for-
skjellige casestudier som ser på ulike deler av
transportsektoren. TØI er involvert i  en studie
som setter fokus på jernbanesystemer. Her

ser man bl.a. på årsaker til forsinkelser og
hvordan myndighetene gjennom kontrakter sty-
rer jernbaneselskapene til å realisere samfunns-
optimale løsninger. I et av nyhetsbrevene (nr 3)
som utgis i forbindelse med BEST/BOB sies
det om BOB:

 ”One of the main objectives of the project
is to produce recommendations for the
European Commission on the development
of benchmarking as a tool to assist in the
effective implementation of sustainable
transport policies in Europe”.
Det tredje prosjektet kal les MARETOPE
(Managing and Assessing Regulatory Evolution
in Local Public Transport Operations). I følge
Erik Carlquist er målet å utvikle verktøy som
kan gi bedre organisering av kollektivtilbudet i
de europeiske landene. Man ser bl.a. på hvor-
dan forholdet mellom myndigheter og kollektiv-
selskaper er organisert og om dette fungerer
godt eller ei og evt. hva som ikke fungerer
godt nok. Målet er å gi en anbefaling til EU-
kommisjonen. Prosjektet ser på 29 forskjellige
byer rundt om i hele Europa, også tidligere
østblokkland. Byene har forskjellige kjennetegn,
blant annet ser prosjektet på store metropoler
som London og Paris. I den andre enden ser
prosjektet på små byer som for eksempel Ber-
gen og Turku i Finland. Prosjektet koordineres
mellom flere forskningsinstitusjoner i hele Eu-
ropa og EU, gjennom et utbredt samarbeid.
Selv om TØI arbeider tett med EU er det ikke
slik at dette skjer over hodet på norske myn-
digheter. Alle EU-prosjektene delfinansieres på
nasjonalt nivå. Arbeidet på TØI er delvis finansi-
ert av Samferdselsdepartementet, delvis av Oslo
Sporveier og Hordaland Fylkeskommune (dette
gjelder kun MARETOPE) i følge Carlquist. På
grunn av folketettheten i Oslo-området er Oslo
Sporveier spesielt interessante. De er en stor
og viktig aktør innen kollektivtransport. De er
også involvert i både Benchmarking- og
Maretope- prosjektet.
På TØI er det vanlig at alle forskningsprosjek-
tene munner ut i en forskningsrapport. Til hvert
prosjekt hører det en prosjektleder, og Erik
Carlquist er leder for dette prosjektet. Han står
fritt til å hente inn de medarbeidere han måtte
ønske. Størsteparten av virksomheten ved TØI
er prosjektbasert. Bl.a. har en tilskuddsmodell
som ble utviklet ved TØI blitt implementert i
Oslo Sporveier, i 1999 og i Hordaland året et-
ter. Til slutt spør vi Erik Carlquist hva vi som
samfunnsøkonomer bør satse på i studiet i for-
bindelse med en fremtidig jobb? Carlquist for-
teller at ”for de som måtte være interessert i

Erik Carlquist, fors-
kningsleder  ved
TØI
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å satse på en forskningskarriere er det anbe-
falt å satse på å ha et godt overblikk over fa-
get. Detaljer lærer man seg etter hvert i selve
jobben.”

TØI arbeider tett med Samferdselsdepartemen-
tet. Men fra departementets side er det øn-
skelig at det finnes flere institusjoner å forholde
seg til enn bare TØI. TØI arbeider for øvrig
også nært med fylkeskommuner. Selv om de-
partementet ofte gir et oppdrag som TØI må
starte på fra bunnen, har SD også kunnskap
på området selv, slik at også de forsker i en
viss grad.

Operatører:

I Oslo har vi tre forskjellige operatører. Dette
er Oslo Sporveier, NSB og Stor-Oslo Lokaltrafikk
(SL). Den siste operatøren er i realiteten et
samarbeid mellom de trafikkselskapene som
opererer i Akershus og Oslo. Det er operatø-
rene som står for tilbudet av de kollektive
transporttjenestene. Operatørene bestemmer
prisene, type kollektivmiddel og rutetilbudet,
som blant annet inkluderer frekvens og reise-
tid. Operatørene samarbeider så tett som det
lar seg gjøre med forskningsinstitusjoner og
SD. Først og fremst dreier det seg om å følge
de reguleringer og påbud bestemt av SD. Sam-
arbeidet med forskingsinstitusjonene spenner
over alt fra analyser av anbudsrunder, en sam-
funnsøkonomisk optimal kollektivtrafikk og ana-
lyser for hvordan vi som bruker kollektivtrafikken
verdsetter godene som tilbys av operatørene.
De fleste av disse analysene gjøres for at ope-
ratørene skal få idéer til hvordan markedet fun-
gerer, høre hva som bør gjøres i enkelt tilfeller
osv.

På besøk hos Oslo Sporveier

I 8. etg i et brunt bygg på Tøyen sitter sentral-
administrasjonen i Oslo Sporveier. Vi besøkte
Carl Sandstad som er kontraktssjef for Oslo
Sporveier. Ansvaret hans er blant annet
innkjøpsavtaler av blant annet busser og vog-
ner. Han sørger også for samarbeidsavtaler

mellom Stor-Oslo Lokaltrafikk og NSB. Sand-
stad mente en annen viktig oppgave er å sørge
for at det som skal gjøres, må gjøres på en så
effektiv måte som det lar seg gjøre gitt ressur-
sene som gis Sporveiene.

Oslo Sporveier samarbeider lite direkte med
SD. De samarbeider mer direkte mot
Oslo kommune, Fylkeskommunen og Akershus
fylkeskommune. I følge loven har fylkeskommu-
nene ansvaret for kollektivtrafikken, og det er
derfor naturlig at Sporveien samarbeider tet-
test med fylkeskommunen. Mange oppdrag
krever forskning og for Oslo Sporveier er det
ifølge kontraktssjefen (Sandstad) mest naturlig
å gi oppdrag til TØI, siden de har den beste
kompetansen innenfor kollektivtrafikkforskning.
TØI og Oslo Sporveier har samarbeidet på
mange prosjekter. Det finnes blant annet ett
prosjekt som ser på hvordan trafikantene verds-
etter kollektivtrafikken i Oslo. Dette prosjektet
blir utført ved hjelp av intervjuer, og TØI skal så
analysere konsumentenes verdsetting av
kollektivtrafikken for så å å komme med en
anbefaling til sporveiene.

Vi spurte Sandstad hvordan Sporveiene forhol-
der seg til EU, og Sporveien må som alle an-
dre i Norge følge de regler og reguleringer
som er fastsatt av EU gjennom EØS-avtalen.
Sandstad påpeker at han synes det er viktig å
få et overblikk av hva som skjer innenfor kollektiv-
trafikken i Europa. En av årsakene til dette er
at EU-kommisjonen har valgt å satse sterkt på
kollektivtrafikken og prioriterer den  på en helt
annen måte enn i Norge. Oslo Sporveier er
ikke direkte involvert i prosjekter som er satt i
gang av DG TREN, men ser seg heller som en
bidragsyter til diverse prosjekter. Et av prosjek-
tene de bidrar med informasjon ti l er
MARETOPE. Sandstad påpeker at en viktig år-
sak for å være med er at en får følge med på
debatten om hvordan en skal prioritere kollektiv-
trafikken ute i Europa og forhåpentligvis lære
noe av det. Gjennom debatten i EU prøver Oslo
Sporveier å påvirke politikerne i Oslo til å gjen-
nomføre tiltak som er formålstjenelige for
kollektivbrukerne og samfunnet generelt.
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Utviklingen i samferdselssektoren er noe van-
skelig å spå ifølge Sandstad. Flere scenarioer
blir diskutert. Sandstad tror og håper  at det
vil skje en sterkere satsing på byområder, og
han tenker da ikke utelukkende på Oslo. Dess-
verre har det i alt for mange år vært sagt
mange fine ord og ofte har det motsatte hendt.
Å tro at problemene politisk best løses ved å
bygge flere og flere veier vil være ganske naivt
ifølge Carl. Årsaken til dette er at metnings-
punktet for hvor mange veier som utvides og
bygges i Oslo-området forlengst er nådd, den
beste løsningen politisk og samfunnsøkonomisk
vil være å utvikle kollektivtilbudet. De fleste innen-
for samferdselssektoren, både forskermiljøer
og operatører, ser ut til å være enige i Sand-
stads betraktninger.

Vi spurte Sandstad, som selv er siviløkonom
fra Bergen, om gode studietips og hvordan vi
bør fokusere studiene våre. Han mente at det
er vanskelig å gi en generell anbefaling, alt av-
henger av interesser og hvilke felt en ønsker å
jobbe innenfor. I forskning bør en prioritere visse
ting. På operativt nivå, som Oslo Sporveier er,
bør en i tillegg til den generelle samfunnsøko-
nomiske viten en får gjennom studiet vinkle stu-
diet opp mot mer bedriftsøkonomiske teorier.
Regnskap er ikke så viktig. Andre viktige ele-
menter er at en forstår virkninger av prispoli-
tikk. Elastisiteter som er et viktig apparat for
samfunnsøkonomer er også viktige elementer
innenfor samferdselssektoren.

Det er et forslag inne til høring i EU-kommisjo-
nen angående konkurranse i persontransport-
markedet. Det er tre forslag til styring av mar-
kedet. Det første forslaget er fri konkurranse.
Dette innebærer at et hvert selskap kan velge
hvor, når og med hvilket utstyr de vil kjøre. Et
godt eksempel på en slik konkurranse er Eng-
land. I Oxford er det fri konkurranse. I enkelte
tilfeller kjører tre busselskaper med nesten like-

intervaller samme ruten. Det andre forslaget
er motsatsen til fri konkurranse; full regulering.
Dette er den mest vanlige formen som en har
for eksempel i Tyskland, Sveits og andre euro-
peiske byer. Dette innebærer at regulerende
myndighet bestemmer hvordan kollektivtrafikken
skal styres, med et operativt selskap som har
den daglige styringen. Det tredje forslaget og
som mest sannsynlig blir vedtatt, ifølge Sand-
stad, er mellomformen; restriktiv konkurranse.
Dette betyr at forskjellige områder og ruter blir
lagt ut på anbud. Bussrutene i Oslo er lagt ut
på anbud. Dette betyr at mange av de røde
bussene vi ser kjørende rundt i Oslo nødvendig-
vis ikke eies og drives av Oslo Sporveier. Ifølge
Sandstad er det slik at det er Oslo Sporveier
som er oppdragsgiver for operatørene som
ønsker konsesjon for bussrutene eller områ-
dene som er legges ut på anbud.  Oslo Spor-
veier har per i dag kontrakt med fire selska-
per: Sporveisbussene (søsterselskap), Nettbuss
(søsterselskap i NSB), Schøyens Bilsentraler og
Norgesbuss. Sandstad fortalte oss at: «Det er
vi som oppdragsgiver som definerer omfanget
av oppdragene. Vi bestemmer frekvens og hvor
bussene skal kjøre. Vi krever også en viss stan-
dard på bussene, det vil si farge på bussen,
leddbuss, lavt dekk osv.» Det viser seg at gitt
kravene til Oslo Sporveier må operatørene selv
skaffe seg det materiellet som er påkrevd for
at konsesjonen skal bli oppfylt. Trikk og T-bane
er på den annen side drevet og eid av Oslo
Sporveier, og en kan si at de har mer eller
mindre monopolmakt.

Vi spurte Sandstad om han på noen måte kunne
hjelpe fattige studenter med gode rabatter i
fremtiden. Sandstad hadde et godt poeng da
han sa at den første prioriteten er å forbedre
tilbudet og tilgjengeligheten og øke troverdig-
heten før det kunne bli snakk om å redusere
prisene.
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De fleste samfunnsøkonomistudenter ser for
seg ei framtid med en sikker jobb i staten.
Noen ganger virker det som om to av tre av
oss ender opp i jerntriangelet. Camilla Birke-
land har funnet veien ut i det private. Etter
fire år i Finansdepartementet, er hun nå
journalist i Kapital, og i likhet med 25% av
staben er også hun samfunnsøkonom.
Er offentlig sektor siste skanse, eller er det
bare et stopp på veien mot nye høyder?

Hvorfor valgte du å studere samfunns-
økonomi?
Jeg hadde sosialøkonomi på videregående,
og syntes det var moro. Faget gir god innsikt
i viktige samfunnsproblemer, dessuten er jeg
glad i tall. Jeg har tatt embetsstudiet, og har
ingen andre fag. Det er et bra fag for folk
som er samfunnsengasjert, da får du et
veldig stort utbytte av det.

Hva likte du best?
Anvendt metode (empirisk-). Jeg tok
økonometri spesialisering; både A og B-
kurset. Det var mye matte, men var et både
interessant og nyttig fag. Du lærer å være
ryddig og nøyaktig, og å bryte ned vanskelige
problemstillinger. Dessuten må du lære å
tenke logisk. De fleste slet mest med mikro A
kurset. Da måtte man lære å tenke nytt.
Sette sammen sin egen modell med utgangs-
punkt i det man hadde lært flere andre
steder. Du måtte være kreativ.

Det var når jeg leste til muntlig at jeg fikk de
største aha-opplevelsene, og virkelig oppdaga
de store linjene som vi, når det kom til styk-
ket, hadde fulgt helt fra grunnfaget. Da ble
du tvunget til å tenke i store trekk, og du
oppdaga mange nye og viktige sammenhen-
ger som sikkert alltid hadde vært der.

Hvordan bruker du det du har lært i jobben din?
Du har lært å se mange sammenhenger
mellom ulike samfunnsfenomen. Noe av det
jeg skriver tar jeg direkte fra lærebøkene,
særlig i makro. Når jeg skriver artikler eller
kronikker, hender det at jeg slår opp, men
det meste sitter. Ved intervjuer så gjør jeg
som regel grundig forarbeid. Det er viktig
med konsistens i det du skriver. De store
eller viktige modellene bør huskes. Når du er
sosialøkonom, så sitter du inne med en
grundig analytisk ballast. Men det er klart at
det jeg driver med er analyserende journalis-
tikk. Vi har tid til å jobbe med problemene.
Ikke som i dagspressen. Noen ganger må vi
“lage” vår egne nyheter; skrive en artikkel om
rentepolitikk eller økonomisk utvikling, teste
økonomiske teorier eller lignende. Noen
ganger har jeg drevet med skikkelig tall-
knusing, og utført store og mangfoldige
hypotesetester.
Kunsten å redusere store og vanskelige
problemer til enkle modeller for så seinere å
kunne ”lette” på alle de store forutsetnin-
gene, gir god innsikt i hvordan mange feno-

Økonomer i
arbeidslivet

Av Tonje Lauritzen
tonjel@student.sv.uio.no

Intervju med: Camilla Birkeland,
journalist i Kapital.



side 15

men virker. Du lærer å “kategorisere” situa-
sjoner. Når vi f.eks. gjør store bedrifts-
analyser, er det godt med både et solid
makroøkonomisk og mikroøkonomisk ramme-
verk. Dette gjør det lettere både for oss og
for leserne. Hvis man klarer å bryte ned
problemstillingen til du bare sitter igjen med
kjernen av problemet, så har du gjort mye.
Så kan du heller bygge rundt det seinere, for
å få litt kjøtt på beina.

Savner du studietida?
Uten tvil. Jeg savner den friheten man
hadde. Du kunne gjøre ting i ditt eget tempo,
og når du selv ville. Hadde du lyst til å sove til
klokka 10 på formiddagen en dag så var det
ingen som sa noe på det. Vi hadde et veldig
godt miljø, hyggelige folk og gode fester. Jeg
tror et helt embetsstudie gjør at man får et
bedre miljø på samfunnsøkonomi enn på en
del andre SV-fag, der folk hopper fra fag til
fag, og når de kommer på hovedfag så har
de ikke noe miljø, men må skape seg et nytt.
Vi gikk sammen i 6 år, og ble veldig gode
venner etterhvert. Vi var 96 stykker i mitt
kull, da jeg gikk ut i –96 . Det eneste jeg ikke
savner er eksamenstiden. De siste ukene før
eksamen gjorde man ikke noe annet enn å
lese og stresse.
Jeg merker at jo lenger tid som går, jo mer
savner jeg studietida. De første årene var et
deilig å bare jobbe, og ha tid til mange ting

jeg ikke hadde hatt tid til tidligere, men
etterhvert som tida går så setter du mer pris
på det livet du hadde den gangen.

Samfunnsøkonomer har fått litt pepper fra en
journalist i Kapital tidligere. Han hevdet at vi
var for passive ovenfor næringslivet. Hva
mener du om dette?
Det er klart at samfunnsøkonomer ikke
nødvendigvis må jobbe i offentlig sektor. Man

sitter på et veldig anvendelig verktøy
som er (eller burde være) etterspurt
andre steder enn i jerntriangelet.  Jeg
tror at når man går ut fra studiet, så
har man godt av å jobbe i en tung
økonomisk bastion for å lære å bruke
dette verktøyet. Etter noen år i Norges
bank eller Finansdepartementet, så er
man ettertraktet også i andre stillinger.
Bedriftsøkonomer er kanskje mer “an-
vendelige” i privat sektor med en gang
de er ferdig utdanna. Det de lærer er
mer praktisk lagt opp, sånn at ferske
bedriftsøkonomer lettere kan få jobb
privat enn ferske samfunnsøkonomer.
Men etter noen år er nok samfunns-
økonomer langt mer anvendelige. Jeg
synes kanskje at det var for lite regn-

skap på studiet. Det er vanskelig å få en jobb
der man slipper unna dette, og det kan være
en av grunnene til at bedriftsøkonomer let-
tere får jobb privat, dette er de nemlig trent
opp i.
Samfunnsøkonomene er også for lite flinke til
å markere seg i det offentlige rom. Om det
er en økonomisk problemstilling som blir
kommentert i pressa så er det som regel en
bedriftsøkonom som uttaler seg. Dette er litt
trist, for jeg vet at det er mange i tolvte som
kunne gjort dette minst like bra. Når f.eks.
Steinar Holden uttaler seg til avisene, så har
han alltid noe fornuftig og velbegrunna å si.
Mangel på markering kan være en av grun-
nene til at man nå sliter med rekrutteringa.
Jeg synes også noen av foreleserne har vært
lite flinke til å koble aktuelle samfunnsmessige
problemstillinger til pensum, sånn at man
kanskje har problemer med å se den store
nytten av faget, og dermed at man kan være
en ressurs også i privat sektor.
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Av Guro Engstrøm Nilsen
guroen@student.sv.uio.no

og Hege Bøhler
hbohler@student.sv.uio.no

Debattkveld på Økonomisk
institutt:Verdiskaping

og næringspolitikk

Mandag 22. oktober arrangerte Fagutvalget
debatt i U1. Kveldens tema var verdiskaping og
næringspolitikk, og til tross for at dette ikke ak-
kurat er kjernepensum for oss var kjelleren full
av vitebegjærlige studenter. Og kanskje var det
en og annen som kom mest for å drikke øl…

Temaet var valgt på bakgrunn av debatten som
har pågått i Aftenposten om Torger Reve og
Erik Jakobsens bok: ”Et verdiskapende Norge”.
Boka er et resultat av forskningsprosjektet ved
BI med samme navn. Den har blitt utsatt for
krass kritikk fra forskningssjefen i SSB, Erling
Holmøy. Sistnevnte og Erik Jakobsen, 1.ama-
nuensis ved BI, var invitert til paneldebatt for å
forsvare eller kanskje befeste sine respektive
synspunkter. Etter en liten innledning fra ord-
styrer og ildsjel bak debatten, Andreas Hedun i
vårt kjære fagutvalg, var alle lutter øre og
tvekampen kunne begynne.

Først ut var Erik Jakobsen. Han innledet med
at formålet med prosjektet var å bidra til økt
verdiskapning i Norge og dermed være med å
sikre økonomisk velferd i vårt samfunn. Forfat-
terne har tatt utgangspunkt i at verdiskapning
kan tolkes som vekst i BNP, og at dette kan
oppnåes gjennom å øke konkurranseevnen til
konkurranseutsatt sektor (heretter k-sektor).

Konkurransedyktighet definerte han som  ev-
nen til å være attraktiv for næringsvirksomhet
– særlig kunnskapsbasert næringsvirksomhet–
og evnen til å beholde flinke folk, samt tiltrekke
seg flinke folk fra utlandet.

Næringsklynger:
Fremvekst av næringsklynger vil kunne bedre
vår konkurranseevne hevdet Jakobsen. Teorien
går ut på at klynger er mikroøkonomiske omgi-
velser bedrifter opererer i, og som skaper
oppgraderingsmekanismer. Jo sterkere disse
fungerer jo høyere blir verdiskapningen.
De viktigste oppgraderingsmekanismene er
positive eksternaliteter, komplementariteter og
innovasjonspressmekanismer. Jakobsen for-
klarte bare hvordan sistnevnte virket: Bedrif-
ten står overfor krevende kunder og har hard
konkurranse fra konkurrerende tilbydere. Dette
legger et innovasjonspress på leverandøren,

Erik Jakobsen turte å komme til «løvens hule»



side 17

som igjen vil legge et innovasjonspress på
underleverandørene.

Jakobsen går videre med å si at selv om Reve
og han selv fokuserer mest på klyngestyrke, er
grunnlaget for hvor
godt en næring gjør
det selvfølgelig ikke
bare  bestemt av
dette, men er en funk-
sjon også av globale
m a r k e d s k r e f t e r ,
kunnskaps- og infra-
strukturinvesteringer
og generelle rammebetingelser. I en undersø-
kelse i forbindelse med prosjektet fant de at
sjømat, olje - og - gass, pluss maritim sektor
slo kraftigst ut som sterke næringsklynger i
Norge.
Jakobsen sier at metodikken de har brukt frem-
deles kan utbedres og at de jobber med å få
større utvalg, men at hovedresultatene er så
tydelige at de vil stå seg uansett.
Om næringspolitikk sier Jakobsen at statens
verdiskapingsrolle bør være å fokusere på mikro-
økonomisk politikk (for eksempel verdiskapning
pr. ansatt) og ikke på stabiliserende makro-
økonomisk politikk. Norge må tiltrekke seg de
flinkeste folkene, og satse på kvalitet, dvs opp-
gradering av innsatsfaktorer, da særlig kunn-
skap. Man skal ikke konkurrere primært på
pris.
Norge må utvikle verdiskapningspolitikk som
gjør oss attraktive for innovativt og høyproduktivt
næringsliv. Vi bør utvikle vertskapsfortrinn og
dette finner vi fortrinnsvis i sterke nærings-
klynger. I følge Jakobsen er det av følgende
grunner :
1. Vi finner her et høyere kompetansenivå
2. Det er flere mottakere av kunnskapen. Ge-
vinsten blir høyere der det allerede er et høyt
kunnskapsnivå, fordi læringsevnen er bedre
3. Innovasjonstakten er høyere

Kritikk av Reve og Jakobsens bok
Holmøy begynte ydmykt (?) med å si at boken
er tykk og at det ikke er alt i den som er veldig
galt. Hans hovedkritikk var at han mener det
trekkes for bombastiske konklusjoner på basis
av svakt empirisk grunnlag. Både det teore-

tiske rammeverket og  begrepsbruken er pro-
blematisk, ifølge ham.
Balanse i utenriksøkonomien må først og fremst
løses med makroøkonomiske virkemidler. Det
vil si at lønnsdannelsen
må ta tilstrekkelig hen-
syn til den maksimale
lønnsevnen i k-sektor.
Det blir misvisende å
stole så mye på næ-
ringspolitikk som et til-
tak mot makro-
økonomiske problem-
stillinger. Næringspoli-
tikk har først og fremst
som mål å skape lønnsomhet. Når produktivitet-
sveksten blir mindre enn lønnsveksten har vi
ingen garanti for at de næringspolitiske virke-
midlene ikke blir spist opp av lønnsveksten. Med
andre ord må man ha de generelle likevekts-
virkningene for øyet. I følge Holmøy legger Reve
og Jakobsen i for stor grad vekt på ensidig
partielle virkninger.

Holmøy mener at støtten er for selektiv ved at
bare noen næringer skal få støtte. Alle er enige
om at produktivitetsvekst gir høyere velferd.
”Det er ingen nødvendig sammenheng mellom
produktivitetsvekst og bedring i eksport-

«Norge må utvikle
verd iskapn ings -
politikk som gjør oss
attraktive for
innovativt og høy-
produktivt nærings-
liv».

”Det er ingen nød-
vendig sammen-
heng mellom
produktivitetsve-
kst og bedring i
e k s p o r t -
overskuddet i et
land”

Erling Holmøy snakket et språk
vi forstod
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overskuddet i et land” sier Holmøy. Vi kan gjerne
ha en så liten eksport som bare mulig. Det er
importen vi har glede av (Vi i salen nikket gjen-
kjennende; vi har jo lest Victor Norman!). Hol-
møy stiller seg også kritisk til at FoU og kunn-
skap ubetinget vil generere  økt produktivitet-
svekst. Et annet viktig spørsmål han savner svar
på i boken er hvordan man skal kunne måle
hvor positiv en eksternalitet er for at vi skal si
at et prosjekt er berettiget støtte. Til det man-
gler vi informasjon,
noe som vil være vel-
dig krevende å
skaffe, samtidig som
det å satse feil gir
et effektivitetstap.

Holmøy var i det hele
tatt veldig kritisk til
at behovet for verdiskaping ikke ble begrunnet
av Reve og Jakobsen, og at det å få en stor k-
sektor fremsto som et mål i seg selv.

”Næringpolitikk bør utformes mot de stedene
det er markedssvikt og ikke nødvendigvis mot
klynger” sier Holmøy. ”Hvor viktig er klynge-
mekanismen i forhold til andre mekanismer em-
pirisk sett? Og hvordan kal man kunne skille
klyngemekanisme fra eksterne effekter? ”. Dette
er spørsmål som ikke Reve og Jakobsen gir
noe tilfredsstillende svar på i følge ham.

Diskusjon
Debatten gikk livlig mellom de to i panelet og
de hadde nok klart å holde det gående lenger
enn langt uten innblanding fra salen. Men til
slutt var det noen som slapp til med noen spørs-
mål.

Hva skal være kriterier for næringsstøtte?
Holmøy mente det er viktig å skille mellom
næringsspørsmål og forskningspolitikk. At en
næring er kunnsapsintensiv er ingen grunn for
at de skal få mer økonomisk støtte da de jo
går bra fra før! Jakobsens argumentasjon for
at kunnskapsinvesteringer virker positivt i
næringsklynger gikk  bl.a. på at sistnevnte gir
positive eksterne effekter og at læreevnen og
evnen til kommersialisering er større i klynger.

På spørsmål fra salen om det er nødvendig å
vite eksakte virkninger av tiltak for å iverksette
politikk, framholdt Holmøy at klyngeteori er for
informasjonskrevende. Han mente at det er
bedre å satse på mindre informasjonsavhengige
tiltak som likevel har stor sannsynlighet for å
lykkes.

Jakobsen repliserte at forskningspolitikk uan-
sett må være basert på kriterier, og at det i
praksis ikke er mulig å ha en næringspolitikk
som er næringsnøytral.

Vi mener
Jakobsen levde opp til våre forventninger om
BI med å stille med de absolutt fjongeste over-
headarkene, med piler og bokser i alle retnin-
ger. Vi savnet likevel en presisering av hva det
egentl ig er ved disse oppgraderings-
mekanismene som forårsaker verdiskapning.
De fleste av oss kunne vel trengt en grundi-
gere innføring i hva teori om næringsklynger
egentlig er for å følge med i de krappeste svin-
gene i denne debatten. Dette var det største
minuset: vi kan altfor lite om klyngeteori, og
savnet kanskje en forelesning om det i stedet.
Men det kan knapt legges debattantene til last.
Dessuten må det innrømmes at iallefall under-
tegnede etter diskusjonens slutt fortsatt ikke
hadde fått med seg noen argumenter for hvor-
for subsidiering av de mest lønnsomme nærin-
gene ikke vil gi effektivitetstap?

”Næringpolitikk bør
utformes mot de ste-
dene det er
markedssvikt og ikke
nødvendigvis mot
klynger”

Andreas styrte debatten med fast hånd
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Holmøy var nådeløst kritisk, og svært presis i
sine argumenter hele veien, men vi savnet vel
noen forslag fra hans side på alternative må-
ter å utforme næringspolitikk på. Sånn sett
hadde han kanskje kritikerens utakknemlige
rolle: riv ned det andre har bygd opp uten å
komme med noen slående alternativer. Han
fremstod for oss som en svært kunnskapsrik
og grundig person. (Han tok det allikevel ikke
mer høytidelig enn at han tillot seg en halvliter
etter pausen).
Ettersom ”tevlingen” skred frem ble det mer
og mer klart at det ikke ville komme til å bli
noen knockout for noen av debattantene denne
kvelden. Vi satt igjen med et inntrykk av at
hovedkonflikten i debatten ikke gikk på selve
resultatene, men på at konklusjonene ikke var
tilstrekkelig bevist.

Holmøy snakket nok jevnt over et språk vi
”samføkere” hadde lettere for å forstå, uten at
han av den grunn automatisk får mer rett. Til
gjengjeld fremstod Jakobsen som en ung her-
remann med evne til å tenke utenfor tradisjo-
nelle (og kanskje litt konservative?) rammer –
noe som i seg selv har skapt en positiv ekstern-
alitet som jo denne debatten kan sies å være.…

Her er til slutt en blomst Jtil fagutvalget. Ær-
lig fortjent for et vel gjennomført arrangement,
og ekstra initiativ fra deres side. Når det er
sagt, så hadde det vært morsomt om tema
for neste debattkveld var noe vi kan litt mer
om, så kunne det bli lettere å få en aktiv de-
batt, og større andel 1.avdelingsstudenter i
salen.

I historiens lys:I historiens lys:I historiens lys:I historiens lys:I historiens lys:
          Ugler i mosen!          Ugler i mosen!          Ugler i mosen!          Ugler i mosen!          Ugler i mosen!
Under mottoet “lær av historien” bringer vi her gull-
korn fra Observators arkiv, til glede og forundring for
gamle og nye lesere.

Observator nr. 1 mars 1979, utdrag fra inter-
vju med Finn Førsund:

Røyker du?
Nei.

Liker du mat?
Ja.

Har du noen favorittfugl?
Ugler – helst store.

Tidligere Observator journalisters form for  dybde
intervju?
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Av. Helena Volen
hvolen@yahoo.com

Prestisje

Den store årlige sportsbegivenheten har nå funnet sted.
Professorene og studentene møtes til stort oppgjør, og studentenes følelse
av endelig å være  likestilte med de høyere økonomiske makter er enorm!

1.Omgang:
Kampen begynner rolig på Domus
Athleticas kunstgressbane. Men i løpet
av noen få minutter tar professorene
og deres undersotter  (stipendiatene)
mer og mer overhånd, og første mål
blir banket inn av Kåre Bævre. Full jubel
høres fra ivrig tilskuer Hilde Bojer…
Deretter fortsetter professorene å
presse  og resultatet står 2-0 ved pause.

Dommer:
Yngve Willasen.

Studentenes lag

Dag Holen var en av de uheldige som
fikk merke kampens harde dueller.

Hege Bøhler gir alt i kampen og scorer det
avgjørende målet.
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2. Omgang:
Etter en velkonsumerende pause er det fit for fight og til
studentenes forferdelse får professorene raskt et mål ved
Hans O. Melberg. 3-0! Nei! Her må noe gjøres! Studen-
tene tar nå opp kampen for alvor og trår til for fullt. Dette
gir resultater og Mohammad får æren av å redusere til 1-3.
Dette gir studentene blod på tann noe som fører til det
harmoniske sluttresultatet 3-3.
Alle forlater banen  slitne, men tilsynelatende fornøyde.
Heller ingen surmulig på den rettferdige dommeren Yngve
Willasen. Nå gleder vi oss bare til neste år. Kanskje vi
studenter da vil seire over de høyst respekterte ansatte?

Mohammad: Ivrig spiss som
scoret det etterlengtede  målet.

Instituttets lag

De ler godt i pausen og tror de har full kontroll!

ekampen

En brilliant finte og studentene reduserer til 2-3!
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The idea of regional cooperation in South Asia
was first mooted in November 1980. After
consultations, the Foreign Secretaries of the
seven countries met for the first time in Co-
lombo in April 1981. In a new meeting the
countries in the region identified the areas for
regional cooperation. The Foreign Ministers,
at their first meeting in New Delhi in August
1983, adopted the Declaration on South Asian
Regional Cooperation (SARC) and formally
launched the Integrated Programme of Action
(IPA) in the five agreed areas of cooperation.
The Heads of State or Government adopted
the Charter and formally established the South
Asian Association for Regional Cooperation
(SAARC) at the first SAARC Summit held in
Dhaka on 7-8 December 1985. The member
countries are India, Pakistan, Nepal, Bangla-
desh, Sri Lanka, Bhutan and the Maldives.
These seven countries have over a billion
inhabitants, that is about 20 per cent of the
world’s population. These people live on only
3,3 percent of the earth’s surface area. The
region is one of the last unexplored markets in
the world. As the economic globalization is runn-
ing at a high speed, we see that the South

Asian countries still are facing great problems
in creating a regional base for trade. The
cooperation seems to face two basic problems:

1. Some major long lasting political and
security concerns that will not be sol-
ved in the near future and therefore lay
heavy restrictions on trade.

2. India’s policy of self-sufficiency.

Some of the major political problems are due
to India’s position in the region. India is the
core country and has 72 per cent of the regions
area, 77 per cent of its population and
generates 78 per cent of the GNP.1  India the-
refore has a special role in the advancement in
the region. SAARC lack the uniformity that lends
strength to groups like ASEAN, the Gulf
Cooperation Council or the European Union.
India’s superiority in size, military strength,
economic performance, large population and
its geographical location make the other South
Asian countries look at India as a hegemon.
They are afraid of an organization that will be
used by India to promote its self-interest in the
region without taking the smaller countries’
needs into consideration. India is on the other

The Development of EconomicThe Development of EconomicThe Development of EconomicThe Development of EconomicThe Development of Economic
Cooperation through SAARC:Cooperation through SAARC:Cooperation through SAARC:Cooperation through SAARC:Cooperation through SAARC:
Opportunities and ObstaclesOpportunities and ObstaclesOpportunities and ObstaclesOpportunities and ObstaclesOpportunities and Obstacles

Geography, history, economy and culture bind the South Asian region toget-
her. The region maintains a distinct unity because of common religions and
language. Most of the regions also face the same problems, namely poverty,
unemployment and slow economic growth. In the past we have seen that even
though the countries often face the same problems there have been little
cooperation between the South Asian countries both on the political and
economical area. The relationship between the countries has been characterized
by a few longstanding severe problems that the parties seem unable to solve.
The creation of SAARC in 1985 was the first step on a long road to strengthen
the political and economical cooperation in the region. In this essay I will look
at the opportunities and obstacles for economic cooperation trough SAARC.

Av: Marius Holm Rennesund
mhrennesund@hotmail.com
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hand afraid of the smaller countries ganging
up against them. But in view of India’s size
compared to the other countries in the region,
there is no room for regional cooperation
without full Indian participation. India’s economy
has a predominant position in the region and it
is industrially much more advanced than the
other countries. India is therefore in a position
to meet many of the capital goods requirements
of these countries. The other countries in the
region are therefore a potential market for
India’s capital goods. The main problem in
utilizing this potential trade is that the other
countries trade with India would be heavily
unbalanced if they allowed unrestricted import
of capital goods from India. This is due to India’s
policy of self-sufficiency in consumer goods. Be-
cause of this India does not provide a market
for the consumer goods, which the less
developed countries in the region could
produce. A mutually beneficial trade between
the countries in the region therefore demands
that India modifies its policy of self-sufficiency
in consumer goods. If the less developed
countries in the region could increase their
export of these goods to India they would have
the means to a larger import of capital goods
from India. This would in return make their
industry more efficient and competitive and
therefore increase the growth in these
countries as well as strengthen India’s
production of capital goods.

The main political problem in the region is
the long lasting low intensity war between India
and Pakistan over Kashmir. This has made it
difficult for the two countries to cooperate in
other areas like economic development. Even
though Pakistan’s import regime under pres-
sure of the IMF is highly liberalized vis-à-vis other
countries and that the country has a 40-year
exposure to industrialization, which has given
competitive advantages over India in a number
of areas, the main argument for Pakistan’s
regulation of trade with India is that local
producers wil l be destroyed by Indian
competition. This shows the domination of
security concerns over trade policy in the re-
gion. On the other hand we see that where
trade regimes remains closed, informal trade
becomes the primary source of trade. Today

Pakistan may still practice discriminatory policies
with India. This has, however, not prevented
around a billion dollars of imports coming into
Pakistan from India either across the borders
or via third countries such as Dubai and Singa-
pore.2  The Asian countries also face an
increasingly efficient informal capital market,
which finances transactions in goods and
services in the region and an uncontrolled
integration in labor markets. This expanding
illegal labor immigration is due to the fact that
people from the less developed countries in
the region are willing to work at lower wages
and under worse conditions than local workers.
It should be to the benefit of both countries to
formalize this trade and informal “cooperation”
in order to secure their income and efficiency
gains from this close economic interaction.

To avoid the problems in the relationship
between India and Pakistan, Bangladesh
proposed a sub regional cooperation between
the three least developed countries in SAARC,
namely Bangladesh, Bhutan and Nepal and
northeastern India. The justification for a sub
regional cooperation like this was found in Article
VII of the SAARC Charter that states: “ The
Standing Committee may set up Action
Committees comprising Member States
concerned with Implementation of projects
involving more than one but not all member
states”.  According to Md Nuruzzaman the slow
progress of SAARC in the first decade of its
existence – mainly due to Indo-Pak rivalry – made
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it imperative to try new efforts at closer
cooperation under article VII.3  The initiative
faced critic both within Bangladesh, Pakistan
and Sri Lanka. The opposition in Bangladesh
argued that the sub regional cooperation would
undermine the spirit, importance and functions
of SAARC. Further they were afraid that India
would take advantage of the agreement to dem-
and use of Bangladesh territory for military
purposes. They also claimed that the proposed
grouping would be superfluous paperwork, and
that it would not lead to economic development.
The opposition’s political stance against sub re-
gional groupings appears to be driven largely
by India’s past foreign policy behavior in South
Asia in general, and its odd relation with Dhaka
in particular.4  The critic from Pakistan and Sri
Lanka was largely based on their faire of being
economically isolated. They also claimed that
the sub regional cooperation would damage
the over-all interest of SAARC.

Mohammed Ayoob states that congruent
security, political, and strategic perceptions as
well as consensus regarding the role of a pivotal
leader are necessary for effective regional
groupings to form. In his book “The Primacy of
the Political: South Asian Regional Cooperation
(SARC) in Comparative Perspective” he writes:

“Economic complementarity augments regional
bonds that have been created for political-
security reasons, and . . . might even evolve
an independent life of its own; but economic
considerations are secondary to the political-
security factors, especially at the crucial early
stage of community formation. This is why the
emphasis on economic factors as the primary
bases for regional cooperation in South Asia
has a rather hollow ring about it. “

Ayoob sees some unifying sources: the elites’
vague perception of a unified subcontinent, the
success of regional groupings elsewhere, the
hope for a collective improvement of the
region’s bargaining position with more
industrialized economies, and the chance that
a multilateral forum will simultaneously ease
relations with India and increase the smaller
states bargaining power vis-à-vis India. However,
he convincingly concludes that the four criteria
for such a grouping are either non-existent or

too weak in South Asia. Security treats in the
region are extremely diverse and fundamentally
internal as all countries except India views its
security in regional terms. Few internal or
external threats bind the members of SAARC
into a cohesive unit.

Is the situation for SAARC all bad?
It is also important to focus on forceful factors
that can accelerate the desired progress
towards a collaborative approach. Among these
factors are the overall low level of economic
development in the region, realization of
common problems and the fast growing
rationalization and globalization on economic
cooperation in the world.  The South Asian re-
gion is one of the poorest in the world and the
rapid population growth puts extra strains on

The objectives of  the
ASSOCIATION shall be:

a) to promote the welfare of the peoples of
SOUTH ASIA and to improve their quality of
life;

b) to accelerate economic growth, social
progress and cultural development in the
region and to provide all individuals the
opportunity to live in dignity and to realise
their full potentials;

c) to promote and strengthen collective self-
reliance among the countries of SOUTH
ASIA;

d) to contribute to mutual trust, understand-
ing and appreciation of one another’s
problems;

e) to promote active collaboration and
mutual assistance in the economic, social,
cultural, technical and scientific fields;

f) to strengthen cooperation with other
developing countries;

g) to strengthen cooperation among
themselves in international forums on
matters of common interests; and

h) to cooperate with international and
regional organisations with similar aims and
purposes.
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the economic development.  Realization of this
collective need of development has pushed the
seven member countries towards the conclusion
that regional cooperation is the best way to
solve development issues. Programs like
poverty alleviation and SAPTA (South Asian
Preferential Trade Agreement) are indicatives
of this emerging consciousness. Efforts are
more and more being directed to resolve the
major problems, such as poverty, trough local
resources or via collective regional efforts.5  It
also seems like the countries in the region are
realizing that they face the same problems,
and that these problems are better solved
trough SAARC than trough bilateral
agreements. Individual efforts may not produce
a desired level of development, while the
collective approach may generate benefits
beyond expectation. The high degree of regio-
nal and global cooperation in the world shows
that it is possible to cooperate in the economic
area even for countries that have been enemies
for centuries. It also puts a pressure on SAARC
to become a strong regional organization that
can strengthen the regions bargaining power
against more developed nations.

The effectiveness of SAARC’s economic
development is constrained by the lack of
incentives for the establishment of South Asian
unity. The different nations agenda, especially
on the security concerns, differ too widely to
develop an effective economic cooperation. Vi-
tal to this process of creating a common ground
for a well functioning organization are the actions
of Bangladesh and India. Bangladesh,
representing the smaller states, needs to
indicate to India that SAARC will not become
an India-bashing organization and the smaller
states will recognize India’s power, as long as
India doesn’t abuse it. India as the leading po-
wer, both economically and military, needs to
settle certain outstanding disputes with
neighboring states in order to remove internal
tension from the South Asian system. The most
important factor is India’s perception of its own
role within South Asia and the need for a con-
sensus with its neighbor states. This would help
align South Asia’s security, strategic, and
perhaps eventually even political perceptions.
Bangladesh made the first step by introducing

regional cooperation into the South Asian con-
text. Now the development of the organization
depends largely on India. Other groups have
found ways to integrate more and less power-
ful neighbors, and this should be possible in
South Asia as well.
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«Eur«Eur«Eur«Eur«EuroEnglish»oEnglish»oEnglish»oEnglish»oEnglish»

The European Union commis-sioners have
announced that agreement has been
reached to adopt English as the preferred
language for European com-munications,
rather than German, which was the other
possibility.

As part of the negotiations, Her Majesty’s
Government conceded that English spelling
had some room for improvement and has
accepted a five-year phased plan for what
will be known as EuroEnglish (Euro for
short).

In the first year, “s” will be used instead of
the soft “c”. Sertainly, sivil servants will
resieve this news with joy. Also, the hard “c”
will be replaced with “k.” Not only will this
klear up konfusion, but typewriters kan have
one less letter.

There will be growing publik enthusiasm in
the sekond year, when the troublesome “ph”
will be replaced by “f”. This will make words
like “fotograf” 20 per sent shorter.

 In the third year, publik akseptanse of the
new spelling kan be expekted to reach the
stage where more komplikated changes
are possible. Governments will enkourage
the removal of double letters, which have
always ben a deterent to akurate speling.
Also, al wil agre that the horible mes of
silent “e”s in the languag is disgrasful, and
they would go.

By the fourth year, peopl wil be reseptiv to
steps such as replasing “th” by “z” and “w”
by “v”.

During ze fifz  year, ze unesesary “o” kan be
dropd from vords kontaining “ou”, and
similar changes vud of kors; be aplid to ozer
kombinations of leters.

After zis fifz yer, ve vil hav a reli sensibl riten
styl. Zer vil b no mor trubls or difikultis and
evrivun vil find it ezi tu understand ech ozer.
Ze drem vil finali kum tru.
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Medlemmene får tilbud om:
- kurs og seminarer
  (dels til redusert pris)
- medlemsmøter
- forsikringsordninger
- generell   informasjon om
  foreningens aktiviteter
- tidsskriftet Økonomisk Forum
  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 Samfunnsøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Økonomisk Forum

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

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

SAMFUNNSØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Økonomisk Forum
Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening koster kr 250,- for 2001.

Det samme koster et studentabonnement på Økonomisk Forum.

Innmelding og abonnement kan gjøres fra våre hjemmesider på www.sosialokonomene.no
eller kontakt oss på e-mail: sekretariatet@sosialokonomene.no
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Australia is the “hottest” place for Norwegian students these
days, but the UK still has the largest number of Norwegians
attending their universities. The US and Canada also hosts
many Norwegians, as well as Ireland. These countries all
have good academic relations with Norwegian schools and
they are all native English speaking countries. Therefore, and
for many other reasons as well, such as longer summers
for example, many Norwegian students tend to
go to these countries to study. If you as a
student want to go to any other than these
countries, the challenges seems to be
bigger, with the language-problem being
biggest obstacle for many. But don’t
despair if you are hopeful and
adventurous and want to try something
different, there are other options. There
are many American universities around
the world that lectures in English. One of
them is to be found in the heart of Paris,
where you will have the Eiffel tower Park
as you schoolyard and all the small
Parisian cafés as your canteen.  Tempting
you find it?

Observator visited The American University
of Paris and found it to be more an
international university than anything else.
There are about eight hundred students
attending the AUP. Eight hundred students, representing
101 different countries from all continents. Even the
professors are collected from all around the globe. Even
better you might think, a truly international mix. When the
school is ranked top of all American universities in Europe as
well as being highly recognised as one of the leading
undergraduate school by graduate schools such as Harvard,
Oxford and London School of economics, you might want to
give it a serious thought. They also have close relations with
the OECD where the chances of getting a job for a former

AUP student seem very good.
Paris can offer you anything you want as a student. Studying
in the middle of continental Europe gives you an excellent
chance of going on interesting fieldtrips, with the EU, Berlin
and London only hours away by train. Paris offers beautiful
and stunning surroundings together with great night life,

tradition and culture... But everything
cannot be perfect, not even in this
article.

The student body and the professors
at the AUP make a very international

mixture, but the education system is
still American. Even though American
universities have great reputations
around the world, Norwegian students
sometimes find it difficult to adjust to

them, coming from the very free and
independent Norwegian University system,
where you are much more left to your self.
AUP holds a fairly strict line when it comes
to issues such as attendance, and if you have
studied a couple of years within the Norwegian

education system you might feel that the AUP
holds your hand a bit too tight. On the other
side, unlike many other American universities,

there is no living-campus at the AUP. Everybody
gets his or her own place to live somewhere in

Paris, with help from the AUP. A drawback of lying in the
heart of Paris is that there is a natural problem of space
capacity. This can be seen in the library, which is quite small,
too small, some would say. The school-buildings (four of them
placed separately but close to each other around the centre
of Paris) are like most buildings in Paris- old. This is noticeable
in the small classrooms, that in many ways are not really
built for teaching. This of course, is something that you would
easily get used to, but the difference from our Georg Sverdrups
house is quite big....

Want to Study      broad?

Are you tired of all the cold, the snow and the same old surroundings? You might be
of the adventurous kind, seeking new challenges? Or maybe you just want to do
something different while studying? Then your are like many other Norwegians who
in recent years have gone abroad to study. Some go away to chase the sun, some
go away because they have special academic needs to satisfy, and some just go...

Av: Kjetil Stake
stake10@hotmail.com
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Observator had a little talk with the head of the Department
of Economics at the AUP. Professor Rahnema, who is Doctor
of Economics from the “Universitè de Paris”, didn’t know about
our legendary economist Frich, but Obsevator found him to
be an interesting person anyway. Like many others in the
Department of Economics, his origin is Iranian and he talks
very fast.  He told Observator that the best thing about the
AUP is that you get to meet people from other countries and
learn about their cultures, “and that is always something
positive”, he adds. Besides that, the actual economic teaching
is nothing unique, he says. Observator, anyhow, found the
lecturing at the AUP to be a bit different than at the University
of Oslo, where the AUP has a more equally divided portion
between mathematics, graphs and verbal analysis. When
Professor Rahnema talks about the economics as of today,
he believes our biggest challenge is how to rationalise the
system, in order to make it better- how to get more normative
values within the economic theories, and not to perform like
engineers. “The marked needs to be aided”, he says. “The
twenty-first-century person needs to be multi-dimensional,
not too narrowly focused”, he once said.

Professor Rahnema is excited about telling us that the AUP
has a very individual approach to its students. Every student
has their own personal advisor at the AUP, not only when it
comes to the creation of their major at the AUP, but also
when it comes to placing students into graduate schools.
“Several of our students have gone to Harvard and the London
School of Economics” professor Rahnema says. “That is also
a good thing” he shoots in: “Since many of our former students
have done so well, we have very good connections with
graduate schools and organisations such as the OECD, even
though we are a fairly small university.”

Observator thanked the camera-shy economist for his time,
and walked a couple of blocks towards the beautiful  “Hotel
des Invalides”. Halfway there we found AUPs  Combes building,
where we met Peter Hammer. Mr. Hammer is an admissions
counsellor, with his responsibility being the Scandinavian

students. He is the person that you would contact if you are
interested in studying at the AUP. There are several different
subjects to major in at the AUP. Besides International
Economics you can major in Applied International Finance,
International Affairs, International Communications,
International Politics among several others. Mr. Hammer
emphasises that the  “student-teacher ratio of 14-1, that
we have here at the AUP, is very special. You won’t find
anything similar many other places”. “This makes the AUP
even more unique” he adds. Observator agrees, even though
the dropping numbers of economist-students here at the
University of Oslo, almost brings us up to the same ratio, if
we like it or not. Mr Hammer is also very interested in telling
Norwegian students that if they attend the AUP, they don’t
have to study for the whole four years at the AUP to get a
bachelor degree. The AUP are happy to receive transfer
students and more than happy to receive visiting students. A
visiting student is a student who comes only for a year or a
semester and will not receive a degree from the AUP. “A
year separately done here will credit in Norway” Mr. Hammer
says. Maybe an idea for you, if you want to fill up your
Cand.mag. with something different?

Observators’ sending believes that there is a big world of
possibilities for students out there. Where, how or what to
study is totally up to your self. Well, not totally perhaps. Our
beloved friend and enemy “lånekassen”, also has a saying in
this. Observator has experienced that as a visiting student at
AUP you have good chances of getting solid financial aid from
“lånekassen”. When it comes to transfer students, or
students who wants to take their whole education at the
AUP, the best advice has to be, try and see what happens.
Some aid you will get for sure.

COSTS:COSTS:COSTS:COSTS:COSTS:
Academic year

Tuition e 16,500
Insurance e 926
Orientation fee e 390
Required fees
(subtotal) e 17,816

Books e 900
Living expences
(rent, food,...) e 6,348

Total* e 25,064

You are allways welcome to contact
Peter Hammer for more information

at hammer@aup.edu, or visit the
web at www.aup.edu
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Oppgave 1

Ta utgangspunkt i en modell for markedet for penger og drøft hva som bestemmer
rentenivået i en lukket økonomi.
Hva bestemmer rentenivået i en åpen økonomi?
Forklar hva som menes med terminkurven (yield curve) for renter.
Drøft til slutt mulige grunner for en stigende terminkurve.

Oppgave 2

Drøft hvorfor pengepolitikken kan ha forskjellig effekt på kort og noe lengre sikt.

Karakter: 2,0

Eksamensbesvarelse:
Makroøkonomi grunnfag vår 2001

Gjengitt av: Maria Volen
mariavo@student.sv.uio.no
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Oppgave 1

a)
Modell for pengemarkedet, hva bestemmer rentenivået i en lukket økonomi?
Bruker IS-LM til å forklare sammenhengene.

Forutsetninger for IS-LM
- liten lukket økonomi (ingen handel med utlandet => produksjon = etterspørsel)
- to markeder: varemarkedet (IS)

pengemarkedet (LM)
- full informasjon
- to sektorer: - privat sektor som produserer en makrovare og får all inntekt
                  - offentlig sektor
- konstante priser, ingen inflasjon
- ledig kapasitet (flat AS kurve)
- kort sikt (derfor konstante priser og ledig kapasitet)
- investeringer har kun effekt på ettersp. Ikke på kapasitet

Variabler
Y = produksjon
C = privat konsum
I = investeringer
G = offentlig forbruk
T = skatter
i =  (nominell) rente
MT = pengemengde tilbud
Md = ettersp. etter penger
M = pengemengden
Z = etterspørsel
c1 = marginal konsumtilbøyelighet

Relasjoner
(1) Z =  C + I + G
(2) Y = Z
(3) C = c0 + c1 (Y – T) , 0> c1 >1     c0 >0
(4) I =  b0 + b1Y – b2i , b0, b1, b2 >0
(5) M= MT

(6) M = Md

(7) Md  = (d1Y – d2i) P , d1, d2 >0

Relasjonsforklaringer
(1) Etterspørselen i samfunnet kan deles opp i privat konsum og investeringer og offentlig  forbruk.
(2) Tilbudet av varer og tjenester = etterspørselen, det som etterspørres produseres ->likevekt i
varemarkedet.
(3) Konsumfunksjonen. Det private konsumet avhenger av c0 som her forutsettes konstant. Den
representerer minstekonsumet som er uavhengig av inntekt, det kan argumenteres for at denne vil øke
(variere) med bedrede (nye) forventninger om fremtiden uten at det skjer noen endring i Y, men da dette
er en kortsiktig modell forutsettes den altså konstant. Neste ledd er den marginale konsum-
tilbøyeligheten som altså ligger et sted mellom 0 og 1, den forteller oss noe om hvor mye konsumet vil
øke ved en økning i disponibel inntekt (Y-T), da en regner med at ikke all økt inntekt går med til økt kon-
sum er den altså mindre enn 1. Hvor stor den er varierer over tid; men her forutsettes den konstant
(kort sikt).
(4) Investeringsfunksjonen. Har også her et konstantledd (b0) som er uavhengig av hendelsene i
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samfunnet ( i alle fall på kort sikt), den sier noe om minsteinvesteringene. Investeringene avhenger ellers
positivt av produksjonen (Y) når produksjonen øker har bedriftene mer kapital og de kan investere mer,
dette er også ønskelig da høy etterspørsel krever mer kapasitet. Investeringene avhenger
negativt av renta (i), dette henger sammen med at høy rente gjør alternativkostnaden ved å investere
høyere, det ”koster” mer å investere i forhold til å ha pengene i banken. Kan ellers ta med at bedriftene
bryr seg om den reelle renta (r) som er fratrukket inflasjon. En høy nominell rente trenger ikke nødven-
digvis bety at reell rente er høy, her forutsetter vi ð=0 altså er nominell rente = reell.
(5) Sentralbankens tilbud av penger er per. Definisjon lik pengemengden i samfunnet.
(6) Da en forutsetter at det som blir etterspurt blir tilbudt kan en også si at ettersp. etter penger er lik
penge mengden.
(7) Etterspurt mengde penger avhenger positivt av produksjon og negativt av renten. Høy produksjon
krever mer penger da en trenger disse til transaksjoner. En høy rente gjør det dyrere å
holde penger i forhold til å ha dem i banken/obligasjoner, alternativkostnaden blir høyere, denne
sammenhengen kalles spekulasjonsmotivet og er en negativ sammenheng. En annen grunn til
å holde penger er sikkerhetsmotivet; en kan ikke ha alle pengene i obligasjoner/banken. Lurt å ha noe i
bakhånd hvis noe plutselig skjer!

Determinering
Setter (2) inn i (1) og får (1’)
Setter (5) og (6) inn i (7) og får (7’)
Har da 4 likninger og kan bestemme 4 endogene variabler: Y, C, I, i
Sammenhengen er determinert etter telleregelen.
Som eksogene variabler får jeg da: M, G, T

parametre : c0, c1, b0, b1, b2, d1 og d2
       andre: P (konstant gitt)

Regner ut IS-siden og får:
Y = c0 + c1 (Y-T)+ b0 + b1Y – b2i +G
Løser mhp. Y og får
Y – c1Y- b1Y = c0 – c1T + b0 – b2i + G

Y(1-c1-b1)  = c0 – c1T + b0 – b 2i + G
Y =  1/(1-c1-b1) * ( c0 – c1T + b0 – b2i + G)

Multiplikator: både c1 og  b1
gjør multiplikatoren stor.

LM: M/P = d1Y – d2i   =>  i = (d1/d2)Y –
(M/P)1/d2

LM er stigende i Y,i-diagrammet
- en økning i Y gir økt ettersp. etter
penger => Md   skifter opp til gitt tilbud,
øker renta.
=>Y øker => Md øker => i øker

IS er fallende i Y,i-diagrammet: en
økning i renta (i) gir reduserte
investeringer og dermed redusert Y

=> i øker => I  red. =>Y red.
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Finner optimum der kurvene krysser hverandre. Ved i*,Y* har vi likevekt i vare- og pengemarkedet
samtidig.

Skift i enten IS eller LM vil altså gi oss ny rente: Kan starte med å se på skift i LM, grunnet ekspansiv
pengepolitikk (M øker)

At M øker er ensbetydende med at tilbudet av penger øker. Sentralbanken kjøper obligasjoner av marke-
det og øker dermed deres pengebeholdning. Ettersp. etter penger går ned og dermed også ”presset” på
renta, slik at den reduseres (Til gitt rente er Mt

1> Md’, da vi har likevekt i pengemarkedet må renta
reduseres slik at Md = MT

1  pkt. B i IS-LM).

Den lave renta gir økte investeringer i varemarkedet =>Y slik at vi
flytter oss langs LM (M1) til vi når likevekt i  Y1

* og i1
*, denne

bevegelsen kan sees på som et lite skift i Md* => Md’  grunnet økt
investering => mer penger til transaksjonsformål.

Skift i IS : Tenker oss at myndighetene ønsker å stimulere
ettersp. i markedet og øker G. Økt offentlig forbruk gir økt produk-
sjon. Økt Y gir økt ettersp. etter penger slik at Md  øker.

Til gitt rente er MT<  Md’ slik at vi ikke har likevekt, i må da stige
slik at igjen MT= Md’. Til gitt MT (LM skifter ikke) får vi nå altså en
høyere rente.

b)
Hva bestemmer rentenivået i en åpen økonomi?
Må trekke inn verdensmarkedet og dermed valutamarkedet,
utvider IS-LM og får Mundell-Flemming.

Forutsetningene er omtrent de samme
- økonomien er åpen og liten; innenlandsk etterspørsel har ingen
effekt på utlandet
- Utlandet hekt eksogent.
- Konstante priser gir ð = 0 => i - ð = r => i = r, P = P*=1 =>
  å = EP*/P => E = å  (prisniva innenlands og utenlands er likt
derfor er reell valutakurs lik nominell).
- perfekt kapitalmobilitet

Nye variabler:
NX – handelsbalansen
X – eksport
Q – import
E – nominell valutakurs (= å )
Y* - utenlandsk produksjon
i* - utenlandsk rente
ve - forventet depressiering
q - importtilbøyelighet
ÄCU – SB’s valutabeholdning
CF – kapitalstrømmer
k   – grad av kapitalmobilitet
ñ - risikopremien
Ee - forventet valutakurs
Q - import i utenlandsk målestokk
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H – basispengemengde
B – obligasjoner
Relasjoner
     (1’) Y = C + I + G + NX
     (8) NX = x – Q

(9) Q = EQ
(10)  Q =  (q/E)Y   , 0 <q<1
(11) X = x1Y* + x2E
(12) i = i* + ve

Relasjonsforklaringer
(1’)  Innenlandsk produksjon avhenger nå ikke bare av innenlandsk etterspørsel, men også av handels-
balansen; eksport og import.

(8) Når eksport = import er handelsbalansen lik null. Høy eksport gir positiv handelsbalanse ( høy
innenlandsk produksjon), høy import gir negativ NX ( etterspør mer enn hva vi har ”råd til”).

(9) Prisen på varene må omgjøres fra utenlandske verdier til norske gjennom valutakursen.
(10) Etterspørsel etter utenlandske varer avhenger positivt av innenlandsk ettersp, jo høyere BNP jo

mer etterspør vi , denne sammenhengen måles vha. q, importtilbøyeligheten. En viss andel av økt
Y gir økt import.

(11) Hvor mye vi eksporterer avhenger av utenlandsk ettersp. I gode tider i utlandet vil vi ha høy
eksport. Valutakursen virker også inn, jo høyere e (lavere verdi på NOK) jo mer konkurransedyk-
tige er vi og jo mer eksporterer vi .

(12) Innenlandsk rente avhenger positivt av utenlandsk rente og forventet depressiering: hvorfor
denne sammenhengen:

ÄCU = CF + NX
CF = kñ
ñ = i – i* - ve

ve = (åe - å)/å  =>  ÄCU - NX = k (i - i* - ve )
(ÄCU – NX)/k = i - i* -ve  , ( k => uendelig => (ÄCU – NX)/k
=> 1 ) => i = i* - ve

Determinering
Setter (9), (10), (11) inn i (8)
Har da 6 likninger og kan velge 6 endogene variable: Y, C, I, NX, i og
M ved fast kurs.
Y, C, I, NX, i og E ved flytende kurs

Bestemmelse av rente ved fast kurs.
Har satt M endogen fordi myndighetene har bestemt at e er kon-
stant, det gjør at ÄCU vil variere for å oppnå dette målet ÄH = (G - T)
+ ÄCU + ÄB, M = mH som en da ser av sammenhengen vil endring i
CU gi endring i H og dermed i M.
At M er endogen vil videre si at vi ikke kan justere den til andre formål
enn å holde E konstant, det gjør at det blir utenlandsk rente ( i = i*
når ve = 0) som bestemmer i. Ethvert skift i både IS og LM vil skifte
LM vha. M tilbake til likevekt der
i = i* .

Ved en fast kurs som ikke er troverdig, altså at forventningene om
kursen er annerledes enn faktisk kurs, Ee ulik å , vil det med mindre vi
devaluerer slik at Ee = å igjen bety at ve  ikke lenger er lik null slik at
renta også avhenger av denne. Vil sette renta enormt høyt slik at
(forv. Om devaluering) folk fremdeles skal ønske å ha penger i landet.
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Bestemmelsen av rente ved flytende kurs:
”Frigir” M ved å la å variere. Ved variable forventninger, slik at markedet alltid forventer riktig Ee  = å har
vi igjen at ve = 0 altså i* =i. Også her blir det kun utenlandsk rente som er avgjørende for hvilket nivå vi

har på vår egen rente. Ethvert forsøk på å endre
M (her M øker) vil gjøre at vi får avvik fra rente-
paritet slik at å justeres til vi igjen når i = i*.

Ved faste forventninger tror konsumenten på et
stabilt nivå på å slik at Ee holdes konstant og vi
kan ha Ee ulik å.

Et skift i LM (M øker) får derfor noe effekt, ikke
like mye som i  en lukket økonomi da valutakursen
spiller inn. Renta er likevel ikke avhengig av i*,
men lar seg også forandre vha. politikk fra
myndighetene.

c)
Forklar hva som menes med terminkurven (yield curve) for renter.
Da denne kurven har nær sammenheng med obligasjoner velger jeg først å si noe kort om disse. En som
selger obligasjoner er en som har behov for store pengesummer, ved å utstede obligasjoner låner han
indirekte penger av kjøperen, obligasjoner er altså en form for verdipapirer. En annen måte å se denne
sammenhengen på er å tenke på utstederen som en som låner penger i banken og kjøperen som en som
putter penger i banken. Det gjør det også klarere at økt rente gir økt etterspørsel etter obligasjoner
fordi alternativkostnaden ved å ha penger blir høyere. Obligasjoner har den fordelen (i forhold til bank) at
man kan selge dem videre. Obligasjonsverdien defineres derfor gjerne som lånesummen pluss rente der
forventninger om høyere rente gir høyere verdi på obligasjonene. Sammenhengen har mye med
nåverdien av obligasjonene å gjøre, da grunnen til at folk kjøper obligasjoner henger mye sammen med
forventninger om fremtidig avkastning. Venter en at nåverdien av obligasjonene er høyere enn det en
faktisk kjøper obligasjonen for vil det lønne seg å investere i den.
Terminkurven forteller oss sammenhengen mellom korttids-  (obligasjoner som tilbakebetales i løpet av
et kort tidsrom) og langtids obligasjoner (lang ”modningstid”). Hvis kurven er bratt (voksende) betyr
dette at folk har forventninger om fremtidig høy rente/avkastning, verdien på langtids-obligasjonene blir
derfor høyere. En annen måte å si dette på er at publikum er optimistisk mhp. Fremtid.

Hvis folk er nøytrale til fremtiden, har forventninger lik dagens, vil kurven uansett ha lav stigning da det,
jo lenger en titter inn i fremtiden, blir mer usikkert hva som vil skje slik at en vil ønske høyere rente som
en form for sikkerhet (vil utstederen være i stand til å betale tilbake?). Grunner til at folk har positive
forventninger om fremtiden, altså at kurven stiger kan ha sammenheng med : - politiske annonseringer

- forv. om store teknologiske fremskritt
- forv. om bedre tider (for eksempel etter en depresjon)

De positive annonseringene kan bære at myndighetene planlegger å øke de offentlige utgiftene G slik at
det blir mer bevegelse i samfunnet, og optimisme knyttet til dette.
Sammenhengen med teknologiske fremskritt er at det ofte er bedriftene som utsteder obligasjonene, og
et bedret teknologinivå vil være med på å øke bedriftens profitt slik at sannsynligheten for tilbakebetaling
og dermed sjansen for å få videresolgt obligasjonen øker. Det samme gjelder for det siste pkt.
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Oppgave 2
Drøft hvorfor pengepolitikken kan ha forskjellig effekt på kort og noe lengre sikt.

Bruker AD-AS modellen til å forklare sammenhengen.
AD-AS inneholder tre markeder:
AD => IS-LM- vare- og pengemarkedet (bruker her sammenhengene fra oppgave 1)

AS- arbeidsmarkedet.

Forutsetninger for modellen
- liten lukket økonomi
- kort og mellomlang sikt ( ikke konstante priser, ikke nødvendigvis
ledig kapasitet)
- to sektorer; privat og offentlig hvorav privat sektor produserer en
makrovare og får all inntekt
- hvis ð ulik 0 ikke fullkommen konkurranse
- lønn fastsettes i årlige forhandlinger (kort sikt < 1 år)
Variabler IS-LM = AD se oppgave 1

Variable AS

Pe - forventet prisnivå
w - lønn
u - ledighetsraten
U - ledighet
N - sysselsatte
L - arbeidsstokken
A - produktivitet
ì  - mark-up
z - fanger opp ting som minstelønn, arbeidsledighetstrygd osv.

P - prisnivå

Relasjoner
AD:
(1) Y = C + I + G
(2)  C = c0 + c1 (Y –T)                  (1)-(3) =IS
(3)  I = b0 + b1Y – b2i
(4)  M/P =  d1Y – d2i                   (4) = LM
AS:
(5) P = (1+ì )w/A
(6) W = PeF(u,z)

Relasjonsforklaringer

(1) - (4) se oppgave 1)
(5) ”Pris-settingsrelasjonen”:

- bedriftenes ”tålegrense” for lønna
- jo høyere lønn jo høyere blir bedriftene nødt til å
sette prisnivået for å klare seg
- jo mer produktive arbeiderne er, jo mer kan de vente
seg i lønn til gitt prisnivå
- ì  mark-up variabelen fanger opp markedsmakt, jo
hoyere den er, jo mer av overskuddet
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putter bedriftsledelsen i egen lomme.
(7) ”Lønn-settingsrelasjonen”:

jo høyere forventet prisnivå, jo høyere lønn vil arbei-
derne kreve da de er opptatt av reallønnen (w/p)

- hvor høy lønn de får avhenger også av forhandlings-
styrken, hvis ledigheten u er høy har de lav forhandlings
styrke fordi det er mange som ønsker jobb. Jo høyere
arb.ledigheten er jo lavere blir altså lønna.

- Z fanger opp avtaler som minstelønn, jo bedre
avtaler jo høyere lønn.

Hvis vi forutsetter at P = Pe  kan vi sette opp en modell som forteller oss sammenhengen mellom real-
lønn w/P og ledighet i samfunnet. Som en ser av figuren blir reallønnen bestemt av arbeidernes produk-
tivitet og av bedriftens markedsmakt, til gitt A/(1+ì ) er det F( ) som bestemmer ledigheten i samfun-
net. På kort sikt er det ingen grunn til å tro at P = Pe, på mellomlang sikt derimot er det naturlig å tenke
seg at folk lærer av feil og vil forvente riktig. Når P = Pe , har vi der kurvene skjærer et naturlig ledighets-
nivå un, noe en regner med vil holde seg noenlunde stabilt over tid (grunner til endringer kan være
hysterese og eurosklerose men jeg skal ikke komme videre inn på dette her!). Videre er det naturlig å tro
at en naturlig ledighet vil gi et naturlig nivå på produksjonen Y.

U = U/L => (L - N)/N => 1 - N/L
Y = f (N) = AN => N = Y/A

Disse to gir :  u =1- Y/AL

Et naturlig ledighetsnivå gir, gitt produktivitet A og arbeidsstokk naturlig produksjon => u = un => Y = Yn

At ledigheten ikke er lik 0 er fordi vi ikke har et perfekt marked, mennesker befinner seg ikke alltid der de
trengs eller har kanskje ikke riktig utdanning, dessuten kan z være høyere enn hva som er lurt eller

bedriftene har for mye markedsmakt.

Determinering

6 likninger gir 6 endogene variabler: Y, C, i, M, P,
w

AS:

P = (1 - ì)* PeF(1-Y/AL, z)/A

AS er stigende i Y, P- diagrammet fordi en økning i
produksjonen gir redusert ledighet (u=1-Y/AL),
redusert ledighet gir press på forhandlinger slik at
w øker, for at bedriftene skal få råd til det øker de
prisene slik at P øker (Y øker => u red. => w øker
=> P øker).

Bruker IS-LM til å utlede AD. Grafisk kan dette
gjøres ved å sette forskjellige verdier på P, i IS-LM
vil endringene gi skift i LM, P1>P0  og P2 <P0.

Disse forandringene kan så tegnes opp i AS-AD
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diagrammet og vi får en fallende kurve. Matematisk finner en uttrykk for i (renta) i IS og LM og regner ut
mhp. Y, resultatet blir:

Y = ã A  + âM/P  der ã = finanspolitisk multiplikator, A = finanspolitikk, â = pengepolitisk multiplikator.

Får likevekt i vare-, penge- og arbeids-
markedet samtidig der AS krysser AD.
Forutsetter her at vi i utgangspunktet
har en produksjon som er lik den
naturlige slik at også P=Pe; markedene
har riktige forventninger om framtidig
prisnivå.

Myndighetene bestemmer seg så for å
øke M, ekspansiv pengepolitikk.

Effekt på kort sikt: I IS-LM (konstante
priser) vil M øker gi en ny LM-kurve
(LM1), men siden prisnivået i AS-AD
ikke er konstant vil vi ikke stoppe der,
økningen i Y krever økning i P, økt
ettersp. gir bedriftene intensiv til å øke
prisene, og vi havner i Y1 (P øker gir
M/P red. => LM skifter litt inn igjen).
På kort sikt er det ingen grunn til at
P=Pe som forklart tidligere i oppgaven.
Altså har pengepolitikken effekt på kort
sikt, om enn ikke fullt så stor som hvis

prisnivået hadde vært konstant.

Mellomlang sikt:

På mellomlang sikt får politikken ingen effekt på Y. Grunnen er at arbeiderne står ovenfor en redusert
reallønn på kort sikt. Ved neste forhandling vil de altså kreve økt lønn (de har stor forhandlingsstyrke da
Y1 > Yn og un < u ). Denne økningen i lønn vil gjøre at bedriftene igjen vil øke prisene sine og dermed
prisnivået noe, denne spiralen av økt w og P (skift i AS hver gang w øker) vil fortsette til vi igjen er i Yn og
arbeiderne igjen har riktige forventninger om prisene P=Pe.

På mellomlang sikt får pengepolitikken ingen effekt på verken produksjon eller sysselsetting og heller ikke
på renta da prisnivået stiger helt til vi får samme forhold på M/P som før endring.Det eneste som altså
har skjedd er økt prisnivå og dermed en periode med inflasjon. Innenlands får dette ingen annen effekt
enn at den reelle renta går ned ( i - ì  = r ). I en åpen økonomi hadde vi blitt mindre konkurransedyktige
fordi vårt prisnivå hadde ligget over deres. Hvis en har en rett AS kurve (loddrett) (arbeiderne tror alltid
riktig om P=Pe) vil vi ikke ha noen effekt i det hele tatt. En vedvarende økning i M gir da kun inflasjon.
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Kandidaten har svart på alle spørsmål som er stilt, vist godt kjennskap til pensum og unngått
alvorlege feil. Resonnementa er stort sett ryddige og samanhengande. Kandidaten har halde
seg til det som er relevant, unngått utanomsnakk og fått med mykje på seks timar. Dermed
må resultatet bli ein klar laud.

Fri for feil er kandidaten ikkje. Ein ting er at han eller ho glømmer at for at IS kurva skal hella
nedover, er det nødvendig å føresetja at summen av den marginale konsumbrøken og «den
marginale investeringsbrøken» er mindre enn ein. Det hender det også at lærebøkene gløm-
mer. Litt verre er det kanskje at i AS-AD-modellen manglar det ein relasjon, nemleg den som
fortel korleis produksjonsnivået via etterspørselen etter arbeidskraft verkar inn på arbeids-
løysa. Dermed blir det også litt problem med teljinga av variablar og likningar. Heldigvis blir
den manglande relasjonen tatt omsyn til i resonnementet i teksten. Modellen for ein open
økonomi i del 1 er stilt opp slik at importverdien blir uavhengig av valutakursen, utan at eg
forstår korfor. Det er også misvisande å seia at ein finn «optimum» der IS- og LM- kurvene
kryssar kvarandre, og kandidaten verkar i drøftinga av terminkurva ikkje heilt stø i
samanhengen mellom rente og kurs på obligasjonar. Det finst fleire slike eksempel på småfeil
og manglar. Svara frå kandidaten kan altså ikkje lesast som ein fasit, sjølv om sensorane har
hatt eit positivt totalinntrykk.

Det finst alternative måtar å svara på oppgåva på. Oppgåve 1 innbyr til å konsentrera seg om
pengemarknaden og valutamarknaden utan å dra inn IS-kurva. Det ville gitt rom for ein
grundigare diskusjon om tilbod og etterpsørsel etter pengar og om kva kapitalmobilitet og
valutasystem har å seia for pengepolitikken / rentenivået. Eit slikt svar kunne, om det var
godt utført, ha blitt verdsett minst like høgt som det som er gitt  her.

Kommentar til
eksamensoppgåve i
makro grunnfag

Av: Asbjørn Rødseth
asbjorn.rodseth@econ.uio.no
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«Kjøper aldri julegaver»

Olav Bjerkholt -Professor

«Sliter med å finne på gaver. Selv liker jeg egentlig å få
klær, for da slipper man å kjøpe dem selv, så lenge det
ikke er rosa skjorter. Det er såmye jobb med å bytte dem...»Terje Grønli -7.Sem.

«Tenker ikke på julegaver, ønsker meg ingen ting»

Tom-Reiel Heggedal -3. Sem.

«Har ikke stipend, glemte å søke da jeg kunne.
Ikke glad i for store og dyregaver, de er ofte ubrukelige...»Asmund Rygh -1. Sem.

«Vil gjerne gi bort kokebøker og cd-er og slikt til

folk jeg ikke kjenner så godt, men så har jeg jo

ingen penger igjen av stipendet å kjøpe gaver

for... Alle gaver er vel fine?»

Geir Godanger -7. Sem.

«Kommer til å gi folk bøker som jeg vil de skal lese. Finnes jo ikke noe

slikt som ”feil” eller ”dårlige” gaver. Det er tanken som teller!»

Stian Grøthe -1. Sem.

Har du tenkt på julegaver- noe du vet

du skal kjøpe for sti
pendet- noe du

ikke ønsker deg under treet 
i år?


