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Jeg har denne gangen blitt tildelt den tvilsomme æren av å skrive utsyn for Observator.
Poenget med denne faste spalten er at man skal løfte blikket opp fra vår egen navle og kaste
et blikk på verden utenfor Blinderns grenser.

Det er med en viss fare jeg skriver dette. Man skal ikke sette så mye kritisk lys på innvandrer-
grupper før man blir stemplet som rasist. Og ordet ”rasist” er svært negativt ladet. Man kan på
mange måter se for seg en snauskalle i skinnjakke og kamuflasjebukse straks man hører
ordet. Enkelte mener det er kort vei til betegnelsene fascist og nazist. Alle ord som vekker
negative assosiasjoner og gir mørkhårede og brunøyde (som meg selv) frysninger både på
ryggen og andre steder. Som liten forstod jeg ikke hvorfor mange voksne mente innvandrere
kunne utgjøre et problem. På 70-tallet var Norge et enkelt sted å vokse opp for en liten gutt.
Selv om man hadde brune øyne -noe som jeg har blitt gjort oppmerksom av mange klasse-
kamerater opp gjennom årene. Man skal ikke skille seg ut mye før det blir lagt merke til. Lenge
trodde jeg at innvandrere bare var på besøk, og at alle kom til å reise snart. Etterhvert som man
vokser opp forstår man at ”våre nye landsmenn”, som konger og ministre kaller dem, er her for
å bli. Når man blir gammel nok til å få være lenge oppe om kvelden, lenge nok til å se
nyhetssendinger på fjernsyn, innser man gradvis at innvandringspolitikken her i landet langt
fra er perfekt.

På slutten av 80-tallet kom også verden inn i mitt klasserom; vi fikk en elev fra Iran som
medelev. Blåøyd (i betydningen naiv) som jeg var, tok jeg umiddelbart kontakt og lærte interes-
sert om en fremmed kultur; mat, språk, tradisjoner, skikker og holdninger. Inntil skolens lille
”nazi-mobb” overfalt oss. Tror aldri jeg har vært så mørbanket. Men etterhvert kom det flere
innvandrere til skolen, og de gjenget seg sammen, og vi norske fikk ikke være med i den
gjengen. Ofte hørte man om hvordan biltyverier og hærverk stod på gjengens dagsorden. Og
sakte men sikkert våknet ”rasisten” i meg også. Burde ikke de ikke følge norske lover? For å
forklare det som en økonom for andre økonomer: her er det snakk om profitt og kostnader. I et
islamstyrt land er f.eks. straffen for tyveri å få ei hand kappet av. Her i Norge kan de stjele seg
en bil og kun få en smekk på lanken. ”Fy. Må ikke gjøre sånn”, sier onkel stat. Selvfølgelig er det
fristende å stjele da. Kostnadene ved å bli tatt er jo mye lavere. Mange fristes nok av norske
velferdsordninger som sikrer et godt liv selv om man ikke jobber. Det er imidlertid viktig å ikke
skjære alle over en kam. Det er første bud til å skape gjensidig toleranse. Det er bare så
vanskelig når man hele tiden hører om vold, tyveri, æresdrap, tvangsekteskap, omskjæring og
organisert kriminalitet på nyhetene. Setningen ”gjerningsmannen var av utenlandsk opprin-
nelse” synes å komme igjen i de fleste sakene. Det kan godt være en danske, men jeg ser for
meg noe annet. Fordommer. Det finnes mange flittige og dyktige innvandrere, men det er de få
råtne eplene som ødelegger for resten. I det siste har det vært mye snakk om innvandrere og
deres holdninger. Jeg mener vi må stille et minstekrav, nemlig at skal de bo her i landet må de
simpelthen rette seg etter norske regler. Det virker som om det er godtatt at de kan kritisere
Norge og nordmenn, men i det øyeblikk en fyr med lys lugg og blå øyne stiller spørsmålstegn
ved om moskéer med høylydte minareter på Grønland er tingen, ja da er han rasist. Jeg blir
faen så rasende når jeg hører om en norsk jente som må bruke hele familiens formue på
livvakter fordi noen pakistanske gutter ble nektet adgang til hennes privatfest hjemme. Politiet
står maktesløse selv om guttene har drapstruet henne, torturert og brennmerket henne.
Mange innvandrere ler av politiet og myndighetene her i landet. De korte fengselsstraffene gir
kun status i gjengmiljøet. Dessuten koster det skattebetalere penger å holde slike innesperret.
Hvorfor kan vi ikke operere med en prøvetid for innvandrere, og de som går over streken
sparker vi ut? Men hvor skal vi sende dem? Er det så enkelt? Kan vi sende bort løsgjengere
og narkovrak som tigger om penger til trikk, dop og kaffe også? Hva med funksjonshemmede?
De er til bry også. For ikke å snakke om arbeidsløse som bare er en kostnad. Naboen min er
til tider en rimelig slitsom fyr. Kanskje andre har plagsomme naboer som kan forvises også?
Det er også en del slektninger jeg kunne tenke meg å sende med på lasset. Resulatet av slik
tankegang er at man til slutt sitter igjen alene her på berget. Det er mange gode forslag å få
kjøpt hos A/S Raske løsninger. Var det ikke en herre med en rar bart, morsom uniform og
pussig hårsveis på begynnelsen av 40-årene som hadde lignende? Det er farlig å løse
vanskelige problemer enkelt. Men fra spøk til alvor. Mange av innvandrerene har vært med på
å bygge opp det Norge vi alle bor i idag. Men vi må likevel ha lov til å stille krav til de vi lar bo her
i landet. Jeg lurer av og til på om jeg blir ekstra irritert fordi de man hører om er innvandrere eller
fordi de kriminelle. Poenget må bli at det finnes lovbrytere på begge sider, men fordi de er
innvandrere tror jeg de på mange måter har et forstørrelsesglass over alt de gjør. Den
pliktoppfyllende og lovlydige majoriteten av innvandrere burde derfor ha det kriminelle fåtallet
som sin verste fiende. Det er disse som skaper grobunn for rasisme og fremmedfrykt. Jeg vil
også gjøre oppmerksom på at mange innvandrere ikke ønsker å bli kalt  innvandrere, flerkulturell,
person med minoritetsbakgrunn el.l. Det er etterhvert vrient å være politisk korrekt her i landet.
Det var historien om denne spaden og hva man skulle kalle den.

Av og til ser jeg meg i speilet og stirrer inn i mine lysebrune øyne og lurer på om jeg er rasist
jeg også.

Torbjørn Tråholt
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Universitetets nye klær.
Studenttallet og studieprogresjonen synker jevnt og trutt ved UiO. Samtidig skal den nye
finansieringsmodellen for høyere utdanning legge større vekt på dette når midlene skal
fordeles. De gode studentene (de med god artium) flykter, mens røkla søker seg til UiO.
Dette forklarer den lave vekttallsproduksjonen, blir vi foklart i Aftenposten 04.12.01. Og
dette bekymrer naturlig nok ledelsen ved Universitetet. Derfor har de betalt reklame-
byrået Dinamo en halv million kroner for å  få en ”profileringsplan”.
For oss vanlige dødelige er det ikke så greit å vite hva en profileringsplan er, men
informasjonsdirektør ved UiO, Helge Kjøllesdal sier dette om Universitetets hensikter
til Aftenposten:
”Vi ønsker å tydeliggjøre UiO som merkevare. Vi er i en konkurransesituasjon både-
innenlands og utenlands. Nå vil vi tydeliggjøre våre fortrinn for de beste studentene. Da
må vi finne fram til våre kjerneverdier….”

Dinamo skal altså hjelpe UiO å ”finne seg sjæl”. Så skal dette formidles på en sånn
måte at de flinke studentene får en sterk trang til å begynne her. Spørsmålet er selvføl-
gelig om det man finner i UiO’s sjel er noe som appellerer til de potensielle studen-
tene. Sagt på en annen måte, er UiO verdens beste utdanningsinstitusjon – det er bare
alle de andre som ikke vet om det, eller skal Dinamo egentlig finne ut hva framtidas
studenter ønsker å høre om UiO, og kun framheve den delen av ”kjerneverdiene”?
At UiO skal informere omverdenen om hva man driver med her, er det ikke vanskelig å
være enig i. Glansede brosjyrer er allikevel ikke så effektivt som det mange tror, selv om
det er et veldig håndfast bevis på at man gjør noe med saken.

Mye av det som bestemmer studenttilstrømningen er utenfor både UiOs og Dinamos
kontroll. Vi kan nevne demografiske forhold, husleienivået, foreldre- og venners bo-
sted, fritidsinteresser osv. Jeg tror at UiOs målgruppe blir aller mest påvirket av erfarin-
ger som venner og familie har fra sin studietid. Dette er noe UiO har gode muligheter til
å gjøre noe med. I denne sammenheng har jeg en oppfordring til de ansatte: Vis at dere
bryr dere om studentenes ve og vel! Ingen trives der man får følelsen av å være sand i
maskineriet...
Når det gjelder kjerneverdiene til UiO regner jeg med, og håper, at debatten om disse
vil fortsette, innad på UiO og ellers i samfunnet. Selv tror jeg Dinamo har lite å bidra
med her.

Hvis UiO har veldig lyst til å gjøre noe med fasaden, burde de heller gjøre det i mer
konkret forstand. Det er nok av UiOs bygninger som kunne trengt en liten oppfrisking!
Det UiO kommer til å oppnå ved dette er at kontrasten mellom de fagre ordene og
realitetene trer enda klarere fram; for etter et par måneder vil Blindern framstå som
naken og grå for de fleste nye studenter samme hvor fargerike brosjyrer UiO spyr ut til
de videregående skolene.

Marte Blystad

OBSERVATOR
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Økonomisk Institutt har et stort problem. Det blåser kraf-
tig i samfunnet rundt oss, men vinden vil samfunns-
økonomi bakover. Studenttallene de siste ti årene viser
en dramatisk nedgang i antall studenter. Om man ser på
resultatene fra matematikk- kurset,hadde høstkullet 2001
laveste nivå både i antall og kunnskap. Dette er lite hyg-
gelig statistikk for instituttet, og for samfunnet i sin hel-
het. For vi må  vel regne med at vi gjør en god jobb der ute.
Dagens studenter ved instituttet kan kanskje dra nytte av
lav rekruttering, med tanke på at konkurransen om de
beste jobbene blir mindre, men over lengre tid vil lavt
studentantall naturligvis få konsekvenser for studie-
kvaliteten ettersom færre studenter betyr mindre bevilg-
ninger til instituttet. Observator snakket med en bestyrer,
en matematikkprofessor og en studentleder om disse
problemene.

Bestyrer ved Økono-
misk Institutt Vidar
Christiansen
-Hvorfor er det slik at
de unge håpefulle
ikke lenger vil bli
s a m f u n n s -
økonomer?
”Jeg tror ikke det er
slik at folk ikke vil bli
samfunnsøkonomer.
Problemet er mer
det at folk ikke vet hva
samfunnsøkonomer
gjør. Trenden er jo
slik at man skal tjene
mest mulig penger
raskest mulig, og at
det er i det private
næringsliv de mest
interessante utfor-
dringene ligger. Når
da vi samfunns-
økonomer kun blir assosiert med statlig lønnsdirektiv og
trygdereguleringer, blir bildet av oss grått og kjedelig. Sann-
heten er jo en helt annen, men det er ikke alltid like lett å
se.
-Er samfunnsøkonomer redd for å begi seg ut i rampely-
set?
Nei, men mye av  grunnen til det er at  samfunnsøkonomer
ikke synes så godt, er at de ofte blir dedikert med titler
som sjefsøkonom, makroanalytiker, direktør, økonomisk
redaktør osv. De færreste vet at bak disse titlene skjuler
det seg veldig ofte samfunnsøkonomer utdannet her hos
oss. Faget vårt er også utsatt for å være” ”motkonjunktur
sykliskt, slik at i dårlige tider tenderer folk å søke seg til
Økonomisk Institutt, mens i bedre tider er jaget om pen-
ger større og de som profilerer seg på den bølgen, som

f.eks BI, stjeler studenter fra Økonomisk Institutt.
-Det faktum at BI har et markedsføringsbudsjett på flere
millioner, mens Økonomsk Institutt sitt markedsførings-
budsjett er nærmere null, bidrar vel også til at de trekker
flere studenter?
Det er klart at for lite penger til markedsføring er et pro-
blem for oss, men vi bruker mer penger på markedsfø-
ring nå enn før, men da var jo det budsjettet lite(les- ”lik
null”).
-Kommer dere til å bevilge mer penger til markedsføring
i tiden framover?
Vi har ikke ønske om å øke bevilgningene nå. Vi kommer
til å fortsette slik vi gjør nå, med å legge stor vekt på å
oppdatere og forbedre hjemmesidene våre. Dette viser
seg å være svært kostnadseffektivt, ettersom det er billig
å drive en hjemmeside. Samtidig er det en av de viktigste

grunnene til at nye studenter velger faget.
Ellers forteller Christiansen oss at instituttet har valgt å
gå to veier for å øke rekrutteringen. Den ene går ut på å
bedre kvaliteten på studiet generelt. Dette vil i første rekke
bedre studiet for de som allerede går her, men det vil
forhåpentligvis også bedre ryktet og anseniteten til insti-
tuttet. Den andre veien går ut på å videreføre
markedsførings ideene. Foruten hjemmesidene, vil ut-
nyttelse av videregående skole-dagen, der studenter kom-
mer til fakultet for omvisning, bli prioritert. Et annet viktig
punkt vil bli indirekte tiltak ovenfor lærere i den videregå-
ende skolen, der instituttet driver litt lobby-virksomhet,
for å øke interessen og kunnskapen omkring faget
samfunnsøkonomi.

                Kjetil Stake        stake10@hotmail.com

Samfunnsøkonomi,
en skute i motvind?
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-Kunne det vært en idè å gjøre noe med grunnfaget?
Gjøre det mer attraktivt og virkelighets nært?
Vi ligger nok litt etter på dette området. Idèen om at stu-
dentene er en investering, og jo tidligere vi investerer i
teori og teknikk, jo lenger tid med avkastning kan man
vente seg, er utgått. Nå er vi i en situasjon der vi er i sterk
konkurranse med andre grunnfag om studentene. Dette
har vi ikke vært flinke nok til å ta i betraktning under utfor-
mingen av grunnfaget. Endringer vil komme gjennom den
store kvalitetsreformen. Vi kommer til å tilby kurs der ma-
tematisk kunnskap utover videregående opplæring, ikke
er nødvendig.

Matematikkprofessor Knut Sydsæter ønsker også
kvalitetsreformen velkommen, og tror den kan føre til økt
rekruttering til faget. Han har med gru sett hvordan
matematikkunnskapene har sunket de siste årene, spe-
sielt etter Reform -94, og tror at en omlegging til mindre
matematikk, spesielt på grunnfaget, vil friste flere til å
begynne. ”Troen på matematikk som allmennkunnskap
er en feil i det norske skolesystemet” hevder Sydsæter.
”Det er  feil at valg man gjør ikke skal få konsekvenser for
videre valg. Det at alle valg skal være åpne til enhver tid
og at alle skal
gjennom den samme mølla fører ikke i riktig retning”.
Sydsæter konkluderer: ”Det er ikke bra å plage folk som
ikke har interesse for matte med at de må ha det bare for
å ha det”, og kommer med et eksempel fra videregående
skole der kokker får svennebrev selv om de ikke kan de-
rivere. ”Matematikk er helt  nødvendig i samfunns-

økonomi, men ikke
den første tiden”.
Hverken Sydsæter el-
ler Christiansen øn-
sker å sette 2-eller
3MX som inntakskrav
for å kunne begynne
på samfunns-
økonomi. ”Vi er redde
dette vil gjøre at vi
mister flere
s a m f u n n s -
interesserte studen-
ter. Motivasjonen for å
lære matten i økono-
mien kommer så fort
studentene fanger in-
teresse for selve fa-
get”, hevder Christian-
sen.

Hva mener instituttet studentene kan bidra med for å øke
rekrutteringen til faget?
Studiemiljøet er veldig viktig for å trekke nye studenter til
faget. Derfor er det viktig for oss at vi har studentorgan
som Frederik, Fagutvalget og Observator. Studentene er
en ressurs det er viktig å benytte seg av. De bør enga-
sjere seg, komme med kritikk, være villige til å dra på
skolebesøk, stille opp på stands, benytte seg av sine
kontaktstudenter osv.

Hva mener studentene selv de kan gjøre for å øke rekrut-
teringen?
Avtroppende leder i Fagutvalget, Atle F. Bjørnstad: ”Lav
rekruttering er et større problem for instituttet enn for stu-
dentene, men vi er selvsagt opptatt av problemet. Vi har
sagt ja til alle forespørsler fra instituttet om å stille opp

Atle Bjørnstad studerer
samfunnsøkonomiøkonomi

Knut Sydsæter er professor ved
Økonomisk Institutt

Vidar Christiansen er professor
ved Økonomisk Institutt

når det trengs. Ellers ser vi det som en viktig oppgave å
ha et positivt og aktivt miljø blant studentene. Vi arrange-
rer blant annet aktuelle debatter med gode panel og bil-
lig pils. Vi er opptatt av at man skal være stolte av faget,
og ikke gå rundt å syte. Fagutvalget ser på det som ek-
stremt viktig at holdningen til studentene er god. Den
store andelen av studentene er fornøyd med faget, det er
bare så synd at de som klager får mest oppmerksomhet.
Vår viktigste oppgave er å sørge for at holdningene blant
studentene er gode”.  -Gjennomsnittslønna til samfunns-
økonomer er jo tross alt høyre enn blant siviløkonomer,
legger han til.
Da gjenstår det vel bare å se hva fremtiden vil med faget

vårt. Om det er lettere å snu vinden enn skuta er kanskje
tvilsomt, men kvalitetsreformen kommer i hvert fall høs-
ten 2003. Fram til da får vi håpe den ikke går på grunn.
Lite tyder på det.
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Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet la i 2000 fram Stortings-
melding om høyere utdanning, som nå
er vedtatt av Stortinget. Meldingen bæ-
rer det fengende navnet ”Gjør din plikt –
krev din rett. Kvalitetsreform av høyere
utdanning” *  Hvilke konsekvenser får
reformen for finansieringen av høyere
utdanning?

Reformens målsettinger
Visjonene for denne reformen males innledningsvis med
forholdsvis bred pensel: ”Regjeringens visjon er en rett-
ferdig verden uten fattigdom, i fred og i økologisk ba-
lanse, der menneskene er frie og likestilte og har inn-
flytelse på sine livsvilkår.” Intet mindre. Dette supple-
res med usedvanlig skarpe betraktninger over hva som
kjennetegner dagens samfunn: ”Moderne samfunn er
kunnskapssamfunn, basert både på forskning og ut-
danning”. Universitetenes rolle i denne vage verdenen
er å bidra til ”kompetansesamfunnet” (hva er det?),
samtidig som de skal være fleksible og tilpasse seg
krav fra studenter, samfunnet og arbeidslivet.

Bakgrunnen for denne reformen kort oppsummert kan
se ut som å være at studenttallet har økt kraftig de
siste årene, og i og med at høyere utdannings-
institusjoner får bevilgninger etter studenttall, har det
medført tilsvarende høyere utgifter for staten. Samti-
dig bruker studentene veldig lang tid på studiene sine,
og det er knapphet på arbeidskraft. I tillegg er det et
ønske om å heve kvaliteten på forskningen her i lan-
det. Derfor en reform for å forsøke å bruke mindre pen-
ger på høyere utdanning og forskningssektoren, få stu-
dentene kjappere ut i arbeidslivet, og få høyere kvali-
tet på forskningen, samtidig som man ivaretar hensyn
til langsiktig forskningsvirksomhet, at det skal være
bredde i fagtilbudene og at man også tar hensyn til at
enkelte fagområder er mer kostnadskrevende, og ikke
minst at det (fortsatt) skal være lik rett til utdanning.
Det virker ikke helt usannsynlig at denne reformen kan
få et ikke ukjent problem: for få virkemidler og for mange
målsettinger.

Finansiering av lærestedene
Universitetene i Norge finansieres av staten gjennom
statsbudsjettet. Det kommer en haug med penger som
Universitetet i Oslo skal bruke på lønn til professorer,
vaktmestre og kontordamer, til datamaskiner på pc-

stuene våre, til vedlikehold av brolegningen, til utstyr
til forskning og studentenes laboratorier, til reparasjon
av heisene når de stopper og til vann i fontenen på
Fredrikkeplassen. Systemet i dag fungerer sånn at
Universitetet får en bevilgning basert på fjorårets utgif-
ter. Bevilgningen endres hvis antall registrerte studen-
ter endrer seg.

Dvs at det er studenttallet som påvirker hvor mye uni-
versitetet har å bruke på forskning også. Studenten er
såkalt kostnadsbærer. I tillegg er det andre
finansieringskilder av forskning, gjennom Forsknings-
rådet og annet.

Innholdet i Kvalitetsreformen er at finansieringen nå
skal bestå av tre deler: en basistildeling, en resultat-
avhengig tildeling til undervisning og en resultatavhengig
tildeling til forskning. Dvs at finansieringen av forskning
og undervisning blir skilt fra hverandre. Bevilgningene
skal avhenge av resultater; for undervisningen vil det
for eksempel si at en institusjon med høy vekttalls-
produksjon får mer penger. Her ligger UiO litt dårlig
an, ifølge hjemmesidene deres har total vekttalls-
produksjon rast fra 436 940 i 1996 til 325 560 i 2000.I
samme periode har studenttallet sunket med 3403.
Det kan sies mye om studieforholdene ved UiO og
studieprogresjon, men det er ikke så usannsynlig at
viktige påvirkningsfaktorer også er boligmarkedet for
studenter i Oslo, i kombinasjon med de siste årenes

Av Guro Engstrøm Nilsen       guroen@student.sv.uio.no

* Eller som vi også sier på norsk: ”God dag, mann! –
Økseskaft”.

Svevende kvalitet?

Illustrasjon av Maria Volen
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gode arbeidsmarked. Dette vil UiO antageligvis bli  øko-
nomisk straffet for  i den nye finansieringsordningen.
Og det vil gå utover undervisningsbevilgningen.

Den resultatavhengige tildelingen til forskning er også
en joker her. For hvordan måler man egentlig god fors-
kning? Kvalitetsreformen innebærer at det skal utar-
beides en modell som måler mengden og kvaliteten
på forskning – men sier ingenting om hvordan. Det er
upresist  formulert noe om at  en kan utarbeide en
modell med kvantitative indikatorer.

Studiefinansiering
I Kvalitetsreformen slås det fast at hovedformålet med
studiefinansieringen er å sikre alle lik rett til utdan-
ning. Totalt lån og stipend med dagens ordning er jo
som kjent (på kroppen) så lavt i forhold til studenters
reelle levekostnader at lik rett til utdanning har vært
en saga blott i mange år. Kanskje ikke så dumt å
tørke støv av dette hedersprinsippet?

Derfor er forslaget å heve total utbetaling pr. år til ca.
80 000 kr (dvs 8 000 pr måned). Det er meningen at vi
skal forsørge oss selv i to av årets måneder, men de
fleste har jo bidratt mer til arbeidsstyrken enn dette.
Når grensen for hvor mye studenter kan tjene pr. år
foreslåes å økes til rundt 100 000 totalt (sommerfe-
rien inkludert), og stipendandelen i tillegg skal økes
til  39 prosent, så begynner framtiden for morgenda-
gens studenter å se atskillig lysere ut enn det vår
studiehverdag har vært. Allikevel er det slående at disse
tiltakene egentlig bare er et skippertak for å rette opp
gamle unnlatelser. Oppjusteringen av kronebeløpene
for lån, stipend og hvor mye studenter kan tjene uten

stipendfradrag har jo hatt et etterslep av dimensjoner.
Er det da grunn til å bli så veldig imponert over at dette
rettes opp (på overtid)?  Å lage en stor, fin reform med
fancy navn og innpakning er til dels en sleip teknikk
for å få mye goodwill ved å framstå som nytenkende
og  handlekraftig, når man i realiteten bare gjenvinner
tapt terreng. Dvs reformens tiltak her tilpasser seg kun
virkeligheten – årevis etter at studentene har måttet
gjøre det. Målsettingen om lik rett til utdanning er tross
alt veldig ambisiøs, og da kan man heller ikke regne
med å klare og oppfylle den hvis man slurver med opp-
følgingen.

Hvorfor reformere?
Det er mange grunner til å endre på utdanningssyste-
met. Mange av dem er kanskje ikke først og fremst
knyttet til kvaliteten på selve utdanningen. Er grunnla-
get for å reformere da godt nok? Å ha et offentlig høy-
ere utdanningssystem medfører at universitetene og
høyskolene mer åpenbart blir brukt til å nå politiske
målsettinger. For eksempel som nå: at man ønsker å
få studentene til å studere kortere og begynne å jobbe
før, fordi landet trenger å øke arbeidsstyrken. Da uni-
versitetene ble åpnet på midten av 90-tallet var vel en
del av årsaken et politisk ønske om å få ned den høye
ledighetsandelen blant ungdom? Dvs utdanningssys-
temet ble brukt på samme måte som nå: for å påvirke
arbeidsmarkedet. Dette er antageligvis helt uunngå-
elig, sikkert også i land med privat finansiert utdan-
ning. Kan reformer som ikke har som mål å skape et
godt utdanningssystem for utdanningens egen skyld
bli gode nok? Eller med andre ord: er de Kvalitets-
reformer?
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                       Marte Blystad   marte@sv.uio.no

Det er store ord som svirrer i lufta når debatten
om forskningens rolle dukker opp; kompetanse-
samfunnet, foretaksuniversitet, fremragende forskning
osv. Vi prøver her å se litt nærmere på forskningspoli-
tikken i Norge.

Myndighetenes rolle.
Det er allment akseptert at det frie marked ikke vil sørge
for et tilstrekkelig nivå på forskning og beslektede virk-
somheter. Dette tillegger man eksistensen av positive
eksterne effekter – altså det faktum at også andre enn
de som betaler for forskningen kan ha nytte av resulta-
tene.
Patentlovgivningen er et virkemiddel som skal sikre de
privatøkonomiske incentivene for slik virksomhet, sånn
at de som legger mye arbeid ned i utviklingen av en
oppfinnelse, en ny framstillingsmetode e.l, vet at de får
noe igjen for strevet (forhindre free-riding). På sin måte
fremmer dette forskning. Men på den annen side kan
muligheten til å ”kikke andre i kortene” (også kalt å
lære av andre) bli kraftig redusert. Denne typen ordnin-
ger kan derfor også sees på som en trussel mot fors-
kningen. Myndighetenes rolle bør derfor være noe mer
enn lovgivende, men også å finansiere forskning, di-
rekte eller indirekte.
Problemet er imidlertid hvordan dette skal gjøres.
Forskningsrådets administrerende direktør Christian
Hambro sammenfatter samfunnets utfordringer på
dette området slik:
”..Hvordan skal Norge innrette seg slik at investerin-
gene i forskning gir samfunnet mest mulig igjen for

innsatsen?” (Aftenposten 21.01.02)

Forsknings- og utviklingssektoren (FoU).
Norge bruker lite på FoU i forhold til endel andre OECD-
land, mens andelen som er offentlig finansiert er nokså
høy. (Se figur 1)
De viktigste finansieringskildene til norsk forskning er
næringslivet og det offentlige. I tillegg kommer uten-
lands finansiering og f.eks veldedige
organisasjoner.(Se figur 2)

De offentlige bevilgningene går enten direkte til motta-
keren eller gjennom Forskningsrådet. De direkte be-
vilgningene går stort sett til drift av universiteter og høg-
skoler. For universitetenes del, skal så de ansattes tid
deles omtrent likt mellom undervisning og forskning.
Universitetene står så nokså fritt når det gjelder hva
forskningstiden skal fylles med.
Instituttsektoren er samlingen av mer eller mindre uav-
hengige forskningsinstitutter, f.eks NUPI, NOVA eller

ECON. Disse tar i større grad på seg oppdrag, altså hen-
ter inn ekstern finansiering.

Forskningsrådet.
Styring av forskningen ble sett på som en viktig del av
gjenreisingen etter krigen. På slutten av 40-tallet ble der-
for en rekke forskningsråd opprettet, bl.a Norges teknisk-
naturvitenskapelige råd, Norges landbruksvitenskapelige
råd og Norges allmennvitenskapelig råd. Fire av de til
slutt fem forskningsrådene finansierte forskning innen-
for  brede sektorer av næringslivet, mens det allmennvi-
tenskapelige rådet stort sett tok seg av universitetene.

Denne organiseringen førte imidlertid til en fragmenter-
ing av forskningspolitikken. Dette var hovedgrunnen til at
alle forskningsrådene ble samlet under en paraply-
organisasjon i 1993 , og fikk navnet Norges Forsknings-
råd (også kalt Forskningsrådet).
Forskningsrådets oppgaver er todelt. På den en siden

Figur 1: FoU utgifter i utvalgte OECD-

Figur 2: FoU-utgifter i Norge etter finansiering og

Forskningen, politikken og
virkeligheten

Marte Blystad        martebl@student.sv.uio.no
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skal de sette i gang forskning, og på den andre siden
skal de gi råd om forskningspolitiske spørsmål til Re-
gjering, departementer osv. Medlemmene av styrene er
stortsett folk med erfaring fra forskningsrelatert virksom-
het, privat eller offentlig.

NFR utlyser prosjekter og stipendordninger innenfor fem
områder (Bioproduksjon og foredling, Industri og energi,
Kultur og samfunn, Medisin og helse, Miljø og utvikling
og Naturvitenskap og teknologi). Innenfor disse områ-
dene finnes det tidsmessig avgrensede
forskningsprogrammer der man prøver å styre prosjek-
tene til å passe inn i en større helhet, og gi resultater
man har bruk for. ”Helsetjenester og helseøkonomi” er
et eksempel på et slikt forskningsprogram innen medi-
sin og helse.
Styrene for de respektive områdene avgjør hvem som
skal tildeles midler.

Besværlig begrepsapparat.
Skillet mellom hovedinndelingene; grunnforskning og
anvendt forskning, er ikke absolutte. Om det er eksternt
eller internt finansiert, eller om det er private eller offent-
lige midler kan ikke brukes som kriterier.

”Det er vanskelig å skille klart mellom de to begrepene.
På flere forskningsfelt er det vanskelig å skille mellom
grunnleggende kunnskapsutvikling og anvendelse  av
denne kunnskapen”, sier Jens-Christian Smeby, forsker
ved Norsk institututt for studier av forskning og utdan-
ning (NIFU) til Observators utsendte. ”Hovedpoenget er
at universitetsforskningen må ivareta hensynet til den
langsiktige kunnskapsutviklingen”.
På spørsmål om finansieringskilden har noe å si for
denne kategoriseringen, sier han at det er en sammen-
heng, selvom den ikke er entydig. ”I vår undersøkelse av
universitetene var det  en overvekt av forskerne der som
beskrev sin forskningsvirksomhet som grunnforskning.
Det var imidlertid mange som ikke besvarte dette spørs-
målet, noe som kan tyde på at de ikke oppfattet dette
som relevante kategorier”.

I en kronikk i Aftenposten 28.01.02 beskriver Hans Skoie,
også forsker ved NIFU, skillet mellom grunn- og
oppdragsforskning slik:
”Selv ser jeg to tyngdepunkter i moderne FoU-virksom-
het: forskning som finansieres og utføres uten tanke på
en på forhånd utpekt nytteverdi, og tematisk orientert fors-
kning og utvikling med eksplisitt nytteverdi i tankene al-
lerede fra prosjektstart hos dem som finansierer virk-
somheten.”.

Trekk ved dagens forskning.

-”Det er en politisk målsetning å øke den eksterne finan-
sieringen ved universitetene”, sier Smeby. Og
fortsetter:”Dette er noe man ser internasjonalt også. En
grunn til dette er trange offentlige budsjetter, men også
at en ønsker økt samarbeid mellom universitetene og
næringslivet.

Mange i universitetsmiljøene er bekymret for at noe ve-
sentlig i norsk forskning vil forsvinne ettersom oppdrags-
forskningen brer om seg. Det er ikke sikkert at NFR alltid
vet best når det gjelder hva som bør satses på. Dessu-
ten er det en risiko for at forskeren blir styrt av
oppdragsgiveren.

Et annet utviklingstrekk er ønsket om mer evaluering av
forskning. Dette er ingen eksakt vitenskap. Verktøyene man
har er bl.a. å telle antall vitenskapelige publikasjoner og
antall siteringer i vitenskapelige utgivelser. I tillegg bru-
kes mer kvalitative metoder.

”Det legges opp til å legge mer og mer vekt på evaluering
av forskning i forbindelse med tildeling av midler”, sier
Smeby (jfr artikkel om Kvalitetsreformen).

 Hva er FoU?

 Forskning og utviklingsarbeid er definert som kreativ virk
somhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap -
herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn - og
omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye
anvendelser (OECD). FoU-virksomheten deles ofte inn i tre
aktivitetstyper:

 Grunnforskning

Eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært
utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underlig-
gende grunnlag for fenomener og observerbare fakta -
uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.

 Anvendt forskning

Virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe
til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er primært ret-
tet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.

 Utviklingsarbeid

Systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunn-
skap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet
mot

· å fremstille nye eller vesentlig forbedrede ma-
terialer, produkter eller innretninger, eller

· å innføre nye eller vesentlig forbedrede pro-
sesser, systemer og tjenester.

 Hvordan måles FoU?

Pengestrømmen inn i og gjennom forskningssystemet er
et uttrykk for ressursinnsatsen i FoU. Et mål på denne
innsatsen er de utgifter som de utførende enhetene har
ti l FoU-aktiviteter.
En annen ressurs er de mennesker som arbeider med
FoU. Antallet FoU-personer samt, de FoU-årsverk som
disse, utfører gir mål på den menneskelige ressurs-
innsatsen. Kilde: NIFU
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Gufs fra fortiden

6 i heisen fra 1997: Hva gjør en Sosial økonom?

Vi bringer her en interessant utgave av vår tradisjonsrike spalte 6-i -heisen fra nr.3 1997.
Svarene tyder vel på at  navnet sosial økonomi kanskje var mer villedende enn veilendende.

Observator ønsker nå å teste om navneendringen til faget har gjort  folk mer opplyste om hva
det er vi driver med. Derfor fant vi oss denne gangen en annen heis, nemlig heisen på HF-
fakultetet, og stilte tilsvarende spørsmål med det nye navnet vårt: Hva gjør en samfunns-
økonom? Resultatene kan kanskje tyde på at det har hatt en viss virkning…..Les selv på
baksiden!
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Vi har vel alle sett filmer som Mafiabrødre, Gud-
faren eller Donnie Brasco og har dannet oss et
bilde av mafiabossene. De er helst menn med
stripete dress, svart bakoverkjemmet hår og bred
aksent, og de bor som regel i New York eller
Chicago og er opprinnelig fra Cicilia. Filmskap-
erne tillegger deres karakterer en aura av mys-
tikk. Den tilsynelatende hensynsløse fremtreden
er en nødvendighet i en verden full av bestialske
mord, tystere og korrupsjon………

Handlingen foregår ofte i omgivelser som mørke og
skumle bakrom til en lokal cafè eller ved familiens
faste runde bord på deres yndlingsrestaurant (itali-
ensk selvfølgelig). Det er dessuten også alltid med
en feit type med bukseseler og gjerne en mystisk
fyr med sorte øyne som står i bakgrunnen og skjuler
et stygt arr i ansiktet som du helst ikke bør spørre
ham hvor han har fått fra (if you know what I mean).
De dreper for fote, med kniv eller maskingevær ak-
kompagnert av skingrende operafinaler eller til mu-
sikk av Verdi. Som regel er de i en feide med andre
mafiafamilier eller ymse forretningsmenn, og både
titt og ofte er det en eller annen  stakkar som må gis
et tilbud han ikke kan avslå [ P(†) = 0.99 ]. Til tross
for denne noget ukristelige oppførsel, er det allikevel
vanskelig å ikke like Mickey the Rat, Jimmy Scarface
og Danny the Cleaner eller hva de nå heter alle
sammen. Det hviler en slags magisk sjarm over de
dresskledde menn. At de ofte kommer i skikkelse
av Robert de Niro, Al Pacino eller Andy Garcìa hjel-
per jo selvfølgelig også litt. Hva så med den virkelige
verden? Du vet den som ikke foregår innenfor en
ramme av 28 tommer, med eller uten dvd og
suroundlyd. Hvor er så disse hårbalne menn som
bestikker, dreper og  tar dine penger -alt med en og
samme hånd? Er de bare en myte, eller eksisterer
det folk som dette der ute et sted? Vil det ikke være
å miste bakkekontakten (og frem med støtte-
kontakten) å påstå at film er som virkeligheten? Mis-
forstå meg rett. Jeg betviler ikke eksistensen av or-
ganisert kriminalitet eller bruk av uortodokse meto-
der som pressmiddel. Allikevel må jeg nok innrømme
at jeg selv har latt meg forlede til å glorifisere den
siden av økonomisk kriminalitet som går i baner av
det man kan kalle mafiavirksomhet. Mitt bilde er
neppe en gjenspeiling av sannheten, men hva slags
innpakning kommer mafiaen i  disse dager? Jeg tar
sjansen på å la illusjonen briste og tar en prat med
Jens Andvig på NUPI som har bedre kunnskap om
emnet enn de fleste av oss.

MEN  FØRST LITT HISTORIE...

I 1282 holdt franskmenn et solid grep om Cicilia og en
hemmelig organisasjon oppstod i et forsøk på å be-
kjempe den undertrykkende
makt. Deres slagord lød:
“Morte Alla Francia Italia Ane-
lia!” (italiensk for : død over
franskmennene er Italias rop!)
som forkortes til det mer kjente
MAFIA. De hemmelige organi-
sasjonene ble dannet ikke bare
for å motstå de franske her-
skerne, men også for å be-
skytte og brødfø de italienske
familiene i fjellene rundt
Palermo. Siden de fleste landsbyboerne var i slekt,
valgte hver landsby sin leder som var deres families
overhode. Disse ble kalt “capodecina”, eller “capos”.
Hver capo valgte med seg menn fra landsbyen som
han tok med seg opp i fjellene. Før de tok veien fatt
måtte hver og en av de utvalgte sverge sin troskap til
brorskapet. Deres ed lød som følger: “Jeg (navn) øn-
sker å gå inn i denne hemmelige organisasjon for å
beskytte min familie og mine brødre med mitt blod
og alle helgeners blod og mine barns sjeler. Jeg sver-
ger å ikke røpe denne hemmelighet og å adlyde med
kjærlighet og omertâ1 . Jeg trer inn i denne sammen-
svergelsen i live og vil kun forlate den ved min død”.
Dette dannet begynnelsen på et livsvarig medlems-
skap (som for de løsmunnede riktignok ikke var sær-
lig lenge). Mennene fra fjellene stjal og plyndret for å
brødfø sine venner og familie. De lyktes så godt med
dette at de endte opp med mer mat og varer enn de
trengte selv. Med en teft for business startet de han-
del med fastlandet for å få varer de ikke kunne stjele.
Dette var starten på mafiaens organiserte kriminalitet.

Mafiaen, en glorifisert myte?
Av Hege Bøhler      hbohler@student.sv.uio.no

Al Pacino: Capisce?

«I gave him an offer he couldn`t refuse».
1  Kort fortalt betyr det: hold ører og øyne åpne, men
   munnen lukket. Brudd på dette innebar død
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LITT SENERE....

Kjente “mafioser”

Charlie Luciano (1907-1962)

Nærmere bestemt 1897.  Stedet er Sicilia. I en
landsby kalt Lercara Friddi, blir Salvatore Luciania,
senere kalt Charlie ”Lucky” Luciano født.
I 1907 emigrerer Charlie og hans familie til USA. Det
viser seg snart at good ol’ Charlie ikke akkurat er
mors beste barn og allerede som 18-åring blir han
fengslet for narkotikahandel. Etter endt soning tar han
kontakt med noen av sine gamle bekjentskaper i gjen-
gen kalt ”the five points gang” , disse er bla Johnny
Torrio, Al Capone og Frankie Yale som alle senere
ville bli ledere for kriminelle gjenger. Etter noen år med
simpel raning og plyndring åpner mulighetene seg for
folk med kontakter i underverdenen gjennom alkohol-
forbudsloven fra 1919. Dette ble gode år for Charlie
med spritsmugling og bordellvirksomhet. Pengene
strømmet inn. Etterspørselen var høy og tilbyderne
få. Konkurrenter som truet markedsmakten ble raskt
og effektivt ryddet av banen. Luciano opparbeidet seg
et nettverk i det politiske miljøet og nøt godt av sine
advokaters aktive ”vennskap”. Som seg hør og bør
var han også sterkt involvert i underholdningsbransjen
og ble en populær mann i lokalmiljøet. Men med en
fortid som Lucianos får man også mange fiender og
en av disse skulle få Charlie i virkelig trøbbel.  I 1936
blir ”Lucky” stilt for retten og dømt til 30 til 50 års

fengsel for en bordellvirksomhet som visstnok skulle
ha omfattet hele New York city. Det så ut som sla-
get var tapt for cicilianeren som tross utallige forsøk
på å bevise sin uskyld ikke lyktes.
Så kom krigen og amerikanerne ble etter desember
1941 også med i slaget. I fengselet fulgte Luciano
nøye med på hva som skjedde utenfor murene gjen-
nom kontakter på utsiden og ved å lese aviser. Kan-
skje kunne noe av det som skjedde hjelpe ham til å
komme ut? Gjennom en kontakt, Landsky, fikk han
høre at den amerikanske marinen i New York i
økende grad var blitt engstelige for at  tyske ubåter
skulle komme seg inn i havneområdet og senke ame-
rikanske båter. Dette gav Luciano en idè. Han måtte
lage førstesidestoff, noe som gjorde folk så nervøse
at de ville snu seg til organisert kriminalitet for å få
hjelp. Sammen med Tough Tony og Albert Anasta-
sia planla han å senke et skip på vestsiden av Man-
hattan; luksuscruiseren SS Normandie, som skulle
gjøres om til et skip for de allierte. Innen 25 timer var
båten senket. Den amerikanske marinen satte alle
krefter inn for å forhindre at noe slikt skulle kunne
skje igjen. Overbevist om at det var tyske spioner
som hadde senket fartøyet, søkte den amerikanske
marinen febrilsk etter hjelp til å finkjemme havneom-
rådet rundt  Manhattan og sikre det mot flere an-
grep. I visse områder var det riktignok ikke like lett å
komme til. Dette var steder som var eiet og blokkert
av Tough Tony, et bevisst ledd i Lucianos plan for å
tvinge marinen til å komme til ham for hjelp. Luciano
gav marinen den nødvendige assistanse, mot en re-
duksjon i soningstiden. Han oppnådde det han ville
og ble løslatt før tiden, men fikk ikke lov til noen
gang å sette sin fot i USA igjen. Luciano reiste til-
bake til Italia hvor han levde sine siste dager.
`

Al Capone (1899-1947)

En av de senere mest
berømte mafiabosser vok-
ste opp i Brooklyn, New
York. I 1920 flyttet
Capone til Chicago for å
jobbe for Johnny Torrio.
Her startet han sin plan for
å organisere kriminalitet
som en monopol-
virksomhet fra Chicago til
New York. Han etablerte
et imperium av sprit,
gambling og prostitusjon.
Snart var Capone kongen
av ”underverdenen” og han
hadde stor innflytelse i samfunnet. Et eksempel på
hans utøvende makt kom  14. februar 1929 da hans
partnere skjøt ned og drepte syv medlemmer av
Moran –gjengen i det som er blitt kalt St. Valentine’s
Day masakeren. Politiet forsøkte flere ganger å ta
Capone, men for mye av hans virksomhet var knyt-
tet opp i lovlige aktiviteter og mange politikere og

Al Capone utsagn: «Man kom-
mer mye lengre med pene ord
og en pistol, enn bare pene ord»

      Kjernefamilien i operaen

«A you tåkin`omi?»
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andre var avhengige av arbeidsplassene Capone
gav dem. I 1931, ble han allikevel siktet og dømt
for skatteunndragelse og fengslet i 11 år. Han ble
på grunn av sin dårlige helse (han hadde bl a  sy-
filis) sluppet fri i 1939. Han trakk seg tilbake til sin
residens i Florida hvor han ble syk av lungebeten-
nelse og senere døde av slag.

Jens Christopher Andvig er utdannet dr. Oecon
(1986). Hans hovedemner innenfor forskningen
er rettet mot barnearbeid, korrupsjon og øko-
nomisk kriminalitet, og noen vil nok kjenne
igjen hans navn fra pensumlitteraturen i 3.
Avdelingskurset Økonomiske systemer. Han er
i dag ansatt ved NUPI.

Hva er egentlig organisert økonomisk krimina-
litet?

I ordet organisert legger man gjerne at det må være
flere enn en. Det må også være en kontinuerlig, ved-
varende prosess. At to stykker går sammen om et
brekk vil ikke falle inn under denne kategorien. Hand-
lingen må også selvfølgelig være ulovlig. Som regel
vil man assosiere organisert kriminalitet med
undergrunnsaktivitet. Man kan ha vanlige selskaper
som gjennomfører systematiske ulovlige handlinger
og har bestikkelsessystemer, men en legal bedrift
hvor slike ting av og til forekommer vil neppe bli opp-
fattet som et foretak som driver organisert krimina-
litet.

Kan du si noe om utviklingen av organisert kri-
minalitet. Er det lettere å drive svindel nå enn

i “gamle dager” ?

Alkoholforbudet i USA rundt 1920 gav jo helt klart opp-
hav til store kriminelle organisasjoner. I dag er det ho-
vedsakelig narkotika som gir grunnlag for kriminell
vekst.
Det faktum at vi lever i en mye åpnere økonomi gjør at
de landene som har komparativt fortrinn i organiserte
kriminelle handlinger har mulighet for å drive stordrift.
På den måten kan man si at det har blitt lettere å drive
i stor skala iom at hele verden er et potensielt mar-
ked. Men det er klart at størrelsen er avhengig av ef-
fektiviteten av politisystemet og rettssystemet innad i
hvert enkelt land og her er det store variasjoner. Mange
land har tradisjoner for korrupsjon og “mafiavirksomhet”
og man kan se klare tendenser til at holdningene overfor
problemet er relativt avslappet. Når de ideologiske fak-
torer er blitt betydelig nedjustert er det mye lettere å
la pengene avgjøre.
Utviklingen av ny teknologi har gjort at overføringe av
penger kan gjøres når som helst på døgnet og store
summer kan utveksles mellom konti ved hjelp av bare
noen få tastetrykk. Allikevel er det bakdeler (sett med
en lovbryters øyne) med kriminelle handlinger knyttet
til data fordi man legger igjen elektroniske spor. I mange
tilfeller er det dog ikke alltid like lett å følge disse spo-
rene eller tolke dem riktig. Å påvise kriminalitet der-
som dette er den eneste ledetråden man har kan være
ikke bare vanskelig, men kan også virke villedene og
gi feile konklusjoner. Det kan jo nevnes som et mor-
somt eksempel, at det er flere klare finasielle linker
mellom Bush og Binladen familien uten at man av den
grunn vil påstå at de driver noe form for organisert sam-
arbeid. Det viser jo bare at man skal være forsiktig
med å trekke konklusjoner utifra slike indisier sier
Andvig.

Hvordan vil du definere korrupsjon?

Mitt spørsmål blir møtt med en liten latter. “Vil du ha
den korte eller lange versonen?”. Jo takk, den korte er
du snill. Andvig tar av seg brillene og legger hendene
bak hodet. Korrupsjon, sier han, er noe man ikke kan
bedrive på egenhånd. En eller annen som står utenfor
en organisasjon prøver å få en som er innenfor til å
gjøre en handling som er i hans eller hennes inter-
esse og som strider mot organisasjonens formål eller
som er ulovlig. Hvis man ser på den offentlige sektor,
vil jeg generelt si at korrupsjon forekommer når mar-
kedet påvirker det offentliges beslutninger på en ulov-
lig måte. Korrupsjon er et usunt trekk ved et samfunn
og det undergraver demokratiet. Hvis man kan kjøpe
seg til en dommeravgjørelse er jo dette uheldig, men
det er ikke nødvvendigvis så lett å forklare utifra øko-
nomisk teori hvorfor korrupsjon ikke er optimalt.
Norge er på gli til å bli mer korrupt sier han. De siste
årene har det tatt seg opp. Det er mange som ikke
tror det, men det er sant. Andre land som man får i
tankene når ordet korrupsjon uttales er jo gjerne Ita-
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lia, og med rette. Her finner man et land med store
tradisjoner innenfor emnet. De har utviklet et mafia-
system som egner seg på mange måter til korrupsjon
og som har midlene til å tilse at politikere holder seg
til “kontrakten”. Eksistensen av partifinasierings-
systemene har nok vært en viktig pådriver. Mafiaen
hadde også tradisjonelle forbindelser til spesielle
utbygningsprosjekter som har blitt et naturlig naturlig
marked for politikere å la seg  kjøpe. Man antar at
omlag halvparten av mafiaens inntekter kom fra kom-
misjoner i  forbindelse med oppbygningsprosjekter.

Har vi noe mafiamiljø i Norge?

Vi har nok tilløp til mafia. Det har bl a blitt utviklet et
marked for torpeoer men i hvilken grad det er organi-
sert, er jeg ikke sikker på. Det finnes jo muligheter for
dem til å organisere seg mer gjennom MC-klubbene
Hells Angels og Bandidos og disse gjengene grenser
nok opp til hva man kan kalle mafia, ihvertfall i norsk
sammenheng.Tilførselsystem av narkotika til ungdom
er et økende problem som tas for lite alvorlig. Blandt
selgerne i disse gjengene finner man kanskje desen-
tralisert bruk av vold, men det ligger mer organiserte
elementer i forhandlingsprosessen. Vi vet at skole-
gårder blir systematisk brukt som leveringssteder i
Norge. Her ligger et potensiale for større organisert
virksomhet. Ett av de underliggende forutsetningene
for å bedrive ulovlig handel i samarbeid med andre er
hemmligholdelse.Tatt i betrakting at det som regel er
tilfellet at ungdom gjerne vil holde ting hemmelig, er
dette et utmerket sted for å drive ulovlig handel sett
med narkotikaselgernes øyne.Borte i gata her (han
peker utover mot Grønland) har du bordeller som er
organisert av kriminelle organisasjoner. De er avhen-
gig av et internasjonalt nettverk for å få tilførsel av  ar-
beidskraft. Det eksisterer et marked for deres tjenes-
ter samtidig som det er ulovlig, så de er nødt til å
holde ting hemmelig. For dem er det viktig med dis-
kresjon og at alle i nettverket har en underforstått ide
om hemmelighold i alle ledd. Forventet profitt av
korrupte handlinger er avhengig av at du ikke blir tatt
noe sted, eller at det ikke kan spores tilbake til deg
dersom noen skulle bli tatt. I organisert virksomhet
gjelder det å ha organisasjonen så liten som mulig.

Synes du at Norge bruker for få ressurser på å
bekjempe organisert kriminalitet?

Ja.

Hva burde man gjort annerledes?

Jeg synes at man skal legalisere (ikke liberalisere)
salg av narkotika. På den måten kan man selge nar-
kotika lovlig fra regulerte monopolutsalg, slik at det
illegale markedet kollapser.

Ellers syns jeg rent personlig at det bevilges for lite
penger til forskning på orgainsert kriminalitet her til
lands. (Han smiler skjevt og jeg undres om han ikke
muligens kan ha fått et avslag på et prosjekt i den
retning).
Jeg undres på om vi i dag har noen store profiler ala Al
Capone, med makt og penger innen de organiserte
miljøene.

Har vi sett den siste Gudfar?

På 20-tallet i USA hadde man store profiler i
undergrunnsmiljøene. I dag er det ikke så tydelige le-
derskikkelser, men det er klart at i Colombia og i for-
bindelse med deres internasjonale kokainmarked er
det nok enkeltpersoner som stikker seg frem, uten at
jeg kan komme på noen konkrete navn. Jeg tror nok
at mye av tradisjonen når det gjelder verdier som ære
og samhørighet er blitt delvis borte og at den gjen-
nomførte livsstilen som fulgte ledere på 20-tallet ikke
er til stede i så stor grad nå.

Jeg takker Jens Andvig for praten og rusler tilbake over
Grønland mens jeg kikker meg engstelig over skulde-
ren og lurer på hvor de omtalte bordellene befinner
seg. Jeg må innrømme at jeg ikke synes det er like
fascinerende med bordellvirksomhet i Oslo som med
et casino i Las Vegas. Litt skuffet må jeg nok bare
innse at mafiaen kommer i et annet format enn det jeg
hadde forestilt meg. Jeg syns på langt nær det er noe
spennende over det at Jarle Kvalheim begår moms-
bedrageri, ei heller er jeg imponert når Hells Angels
sprenger Bandidoskvarteret i lufta så drammensisen
regner over motorveien. Nei, ta dem alle sammen! Jeg
har gått over til å heie på ”the good guys”. Det var ikke
menn i slitt skinndress med logoen til den lokale MC
–klubben bakpå ryggen jeg hadde sett for meg som
Norges svar på mafiaen. Den stilen kan du dra på lan-
det med tenker jeg og skuler etter  en av gutta med
halvlangt fett hår (som knapt nok vaier i vinden), der
han suser forbi meg på sin nye motorsykkel. I det han
svinger av på vei hjem mot Hadeland, kan jeg skimte
slagordet bakpå ryggen ”Hels hemmat”!

The End!
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The word interdependence is used in many different ways
and can be interpreted as a positive as well as a negative
word. It refers to situations in witch actors or events in a
system affect each other. Keohane and Nye define
interdependence as mutual dependence. They further
refer to interdependence in world politics as a situation
characterized by reciprocal effects among countries or
among actors in different countries.1  It is important to
focus on two aspects of interdependence. The first aspect
is that interdependence in itself is neither good nor bad.
Secondly, we must remember that interdependence is a
gradual term. This may raise conflicts because the
dependence is not mutual or asymmetric. I will her focus
on economic interdependence through trade and how
this may affect the onset of conflicts and wars. It is theref-
ore important to look at the connection between power
and interdependence. Interdependence can be a source
of power, but also a source of weakness. Keohan and
Nye are focusing on interdependence as a source to affect
outcomes: “When we say that asymmetric
interdependence can be a source of power we are
thinking of power as control over resources, or the potential
to affect outcomes. A less dependent actor in a
relationship often has a significant political resource,
because changes in the relationship (which the actor
may be able to initiate or threaten) will be less costly to
that actor than to its partners”.2  The cost of
interdependence involves two aspects, namely sensitivity
and vulnerability. Sensitivity is seen in the short run as
how quick a change in one part of the system brings
about change in another part of the system. Vulnerability
on the other hand reflects the cost of changing the whole
structure of the system or in other words the possibility
and costliness of changing the rules of the game. To
clarify the difference between the two concepts we can
look at two countries, A and B, importing the same amount
of energy. The two countries may be equally sensitive to a
price raise on that commodity. But if country A can shift to
domestic sources of energy at a reasonable cost, while
country B doesn’t have this opportunity, then country B is

more vulnerable than country A. It is this sensitivity and
vulnerability, or rather asymmetry in these relationships
that is important in the discussion about interdependence
as a mean of power. As Nye states: “ Symmetry refers to
situations of relatively balanced versus unbalanced
dependence. Being less dependent can be a source of
power. If two parties is interdependent, but one is less
interdependent than the other, the less dependent part
has a source of power as long as both value the inter-
dependent relationship. Manipulating the asymmetries
of interdependence can be a source of power in interna-
tional politics.”3

The different schools of thought within international
political economy have different views on the relationship
between trade and war. Liberals argue that higher density
of trade among states reduces tension and thereby the
likelihood of war. They claim that economic interaction
provides a more efficient and less costly way for states to
gain access to recourses and markets than war.  They
also argue that trade foster dependence and as trade
increases states become more and more unwilling to
bear the cost of the interruption of trade that accompanies
war. This is due to the well-known argument from
neoclassical trade theory that a country will maximize its
economic welfare trough use of its comparative
advantages and free trade. Interdependence theorists
also argue that higher levels of trade among states
increases the costs associated with use of armed forces.
But they also state that the distribution of power may
influence the frequency of war. Mercantilists and
economic nationalists on the other hand view trade as
one of many areas of conflict in the international system.
They argue that trade relations shape power relations
among commercial partners and trade blocks. They
further claim that since the gain from trade is
asymmetrically distributed between states, higher levels
of trade can influence power relations and thereby the
likelihood of war. They therefore suggest that higher levels
of trade encourage more wars then lower levels of trade.

More and more people are talking about the world as a “global village”. This term captures
the growing cooperation and interdependence we see in the world to day. With the development
of new technology people can communicate with each other across nation boarders in real
time. Development of commercial air traffic means that virtually every place in the world is
just hours away. Trade between countries is more common and more important for countries
than ever, as it makes it possible for countries to explore their comparative advantages and
trough that attain higher economic growth. We must remember that this “global village” still to
a large extent consists of western countries, while the third world countries are left behind. I
will in this essay analyze the impact of increased trade leading interdependence on the
likelihood of conflict between states.

 Marius Holm Renne-

Is Trade an
Antidote for War?

sund      mrennesund@hotmail.com
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However many others argue that no systematic
relationship exists between commerce and war. Gilpin is
one on of the scholars with this view. He notes that “the
major point to be made in this matters is that trade and
other economic relations are not in themselves critical to
the establishment of either cooperation or conflictual in-
ternational relations. No generalization on the relationship
of economic interdependence and political behavior
appear possible…. In general, the character of interna-
tional relations and the question of peace and war are
determined primarily by the large configurations of po-
wer and strategic interest among both the great and small
powers in the system”4

Mansfield has in his book “Power, Trade and War” done
an empirical study on the relationship between trade and
the outbreak of war. He included non-overlapping five
years periods from 1850 to 1964 and 1855 is the initial
year t that is considered. This time period has been
chosen, because data on global trade could not been
found prior to 1850 and the effect on war of trade is lagged
by one year. Generalized least-square (GLS) models are
used in the analysis. He has divided his analysis in three
parts. He first analyzes the relationship between trade
and major-power wars, then between trade and all inter-
state wars and finally between trade and interstate wars
that does not involve major powers. His findings show
that there is substantial evidence that the level of interna-
tional trade, measured as the ratio of total global exports
to total production during the year t-1, is inversely related

to the incidence of major-power wars. That means that
wars involving major powers begin most frequently after
years when the level of trade has been relative low. The
analysis also show that trade has a large quantitative
impact on major-power wars. If we hold all other variables
constant, the affect of increasing trade from its lowest to
its highest value leads to a threefold reduction in the
predicted frequency of major-power wars. The findings
between the effects of international trade on all interstate
wars differ little from their influence of major-power wars.
Also in this case the level of global commerce has a
substantial effect on the predicted frequency of all inter-
state wars. GLS estimates of the parameter for non-ma-

jor-power interstate wars suggests that the relationship
between aspects of international trade and the incident
of war is much the same, regardless of whether wars
involving major powers or wars that do not involve major
powers are considered. Also here he finds evidence of
an inverse relationship between the level of global comers
and the frequency of non-major-power wars. Further, as
in the previous cases, he finds the trade variable has a
substantial quantitative impact on the incidence of war.
We have seen that there is an inverse relationship
between the level of international trade and the frequency
of all types of war and that the level of trade appears to
exert a large quantitative effect on war. These results may
reflect that as the level of trade increases so do the
opportunity cost of war. On the other hand one must note
that not all features of war are equally important on the
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outbreak of war. There is no evidence that whether the
system of trade is open or closed is related to the onset
of war. Secondly, there is evidence that the aspect of the
distribution of power help to explain patterns of warfare.
Polarity, on the other hand, has little importance in
explaining major-power-wars. But Mansfield finds that
multipolar and hegemonic systems are associated with
the highest frequency of non-major-power interstate
wars.5

These findings give support to the liberals view on the
connection between trade and war. The main argument
for the inverse relationship between the level of trade and
war is that the opportunity cost of war increases with
increased trade. The opportunity cost is defined as the
best alternative use of the capital in a given case. In this
case the opportunity cost have two sources. First, it is the
actual cost of participating in a war, or rather the best
alternative use of that money. This cost is associated
with buying and use of weapons, soldiers, etc. The other
source is the loss of revenue that the interruption in trade
relations cost. It is of course the second factor that affects
the relationship between trade and war. This loss of re-
venue may come as a direct result of transferring of money
from trade related sectors to military purposes or through
loss in trade due to market mechanisms. It is also argued
that higher level of trade and interdependence creates
better understanding between people across boarders
and thereby reduces the likelihood of war.
Even though the likelihood of war is reduced with
increasing trade, does this mean that we can expect the
likelihood of conflict between states to be reduced as
well? It is clear that the high level of trade may increase
the number of other less severe conflicts like trade wars
and other disputes over trade barriers. This is largely
dependent on the system of trade and the efficiency of
the trade organizations. With a well-developed trade sys-
tem with clear rules and organizations to enforce these
rules, disputes over tariffs and trade restrictions may not
be a severe problem. In lack of such a regime this could
lead to serious conflicts and use of both positive and
negative power. The trade balance between particular
countries is a very sensitive political issue because it
can affect the availability of jobs in countries. We saw this
between The US and Japan in 1987. In the 1980’s the US
trade deficit skyrocketed, while Japan enjoyed a
substantial trade surplus. Labor groups and politicians
in the United States was alarmed by this and they charged
that Japan had unfairly prevented access to American
manufactured goods. This led to that the Reagan
administration slapped trade sanctions on Japan,
accusing it of having dumped microchips illegally on the
American market, thus unfairly undercutting American
microchip producers. 6

The growing interdependence may also be used as a
weapon to punish other states trough economic
sanctions. “An economic sanction is the coercive use of
economic means to deny resources to an opposing go-
vernment, to punish a country for something it has done,
to deter a nation from taking an object ional action, or to
force a nation to reverse an object ional policy”.7  Economic
sanctions may include measures like trade embargoes,
disinvestments, boycotting, cutting of foreign aid, or
freezing of assets. These actions are not always effective,
but are still popular in use. When the world is growing
more interdependent, we may expect to see more use of
such sanctions.

Trade may also be a source to conflict as the gains are
unevenly distributed between the participants on the world
market. We see that it is the developing countries in the
third world that is left behind. This is because their indus-
tries often not are competitive enough to compete on the
world market. These countries have two options. The first
is to try to compete on the world market and improve their
efficiency through participating in trade. The danger with
this solution is that their economy may get a downturn in
the short run and this may cause social unrest and conflict
within the country. The other option is to take protective
measures and try to develop a competitive economy
without foreign interference. In this situation it can be
difficult to develop a competitive industry, because the
lack of competition may lead to a lack of initiatives. The
best solution for the developing country seems to be a
mix of these two strategies, by opening up their economy
gradually.

We have seen that empirical findings is supporting the
liberals` view that higher levels of trade lead to reduced
likelihood of war. The main reason for this seems to be
that increase of trade between countries increases the
opportunity cost of a war. We also see the growing
interdependence give opportunities to use other means,
like economic sanctions, to punish countries. This is often
less costly and more affective than war. On should keep
in mind that this interdependence may raise new types of
conflict both within and between countries, and it is the-
refore important to develop regimes that can take care of
these conflicts.
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Hva ser du på som fordelen med en trainee-stilling?
- Hvis man vet nøyaktig hva man vil jobbe med, ser jeg ikke
noe poeng i å søke på jobb som trainee. Fordelen med
traineestillingen er at man får erfaringer fra ulike områder. I
Storebrands traineeprogram har man tilsammen fire stopp
på et halvt år hver. Etter min mening er et halvt år hvert
sted det optimale. På den måten kan man finne ut av hva
man liker å jobbe med.
- Mitt første stopp er i Storebrand Livsforsikring der  jeg
jobber i Avtaleetablering for individuelle livsforsikringer.
Mitt ansvarsområde har vært å utrede og implementere
økonomiske forhold til bruk under risikobedømmelsen, øko-
nomisk underwriting. Etter et halvt år blir man plassert et
nytt sted, ut i fra erfaringer, evner og ønsker. Snart skal jeg
over i Storebrand Bank. Som trainee er man ikke flue på
veggen. Man får være med under hele prosessen, og målet
er læring gjennom ansvar. Arbeidsdagen vil variere veldig
etter hvilken fase i arbeidet du er i, og hvor man jobber. For
mitt vedkommende, var det perioder  med mye  kontorar-
beid og forskning i forbindelse med analyse og utredning
av økonomisk underwriting. Men jeg hadde hyppige
styringsmøter med fagpersoner og ledere for å diskutere
fagområdet, og holdt viktige presentasjoner for å infor-
mere berørte parter om ulike prosjekter som en konsekvens
av implementeringen av økonomisk underwriting. Det ar-
rangeres også kurs og seminarer for traineene som tar for
seg alt fra konsernets  selskaper til forhandlingsteknikk og
presentasjonsteknikk. I tillegg får man god personlig opp-
følging og veiledning med egen mentor og fagleder på
hvert stopp.

Hvor relevant er din bakgrunn for deg som trainee?
- Først og fremst gir samfunnsøkonomi-utdanningen en
viktig evne til økonomisk og analytisk tankegang. Jeg be-
gynte med matematikk på mat-nat, men merket  etter hvert
på høyere nivå at dette var for abstrakt for meg. Jeg vur-
derte også sivilingeniør, men et matematikk- og økonomi-
kurs ga meg smaken på økonomi. Jeg begynte derfor på SV
med å ta mellomfaget i Sammfunnsøkonomi, og  fortsatte
ved å fullføre andre avdeling på samfunnsøkonomi. Deret-
ter tok jeg MSc-graden (Master of Science) i Økonomi på
LSE i England. Jeg er nå 24 år og har med andre ord kjørt et
turbo-løp gjennom utdannelsen. Det har ikke blitt mye tid
til  mange verv. For min del tror jeg det ga positivt utslag at
jeg hadde studert utenlands. I tillegg vektlegges sosial
intelligens, analytiske evner, og selvfølgelig karakterer.
Storebrand ønsker at traineene skal utgjøre en mangfoldig
gruppe. Her er det både jurister, sosiologer og statsvitere.
Men de fleste er siviløkonomer.

- Jeg tror samfunnsøkonomer kan bli flinkere til å markeds-
føre seg selv ovenfor det private næringslivet. På BI blir
man oppdratt til selvsikkerhet, mens på Universitetet blir
man oppdratt til selvkritiskhet. Man bør i større grad tørre
å kaste seg ut i den offentlige debatt. Økonomiprofessorer
fra Universitetet må komme mer fram i media. Jeg synes

ikke innholdet i samfunnsøkonomi-studiet bør endres. Stu-
diet skal være lagt opp til at man skal kunne drive fors-
kning. Man må bare gjøre seg mer synlig.

Hvorfor Storebrand?
- Av de traineestillingene jeg søkte, var Storebrand høy-
este ønske. Jeg synes Storebrand har en tett og bra opp-
følging og et bra program med tanke på antall stopp og
lengden på dem. Lønnen er også bra til å være trainee-
stilling. Innad i konsernet er traineene respektert. På
intervjurunden i fjor, var flere fra konsernledelsen blant
intervjuerne. Det viser at Storebrand ser på traineene som
en viktig ressurs. Dessuten er Storebrand et dynamisk og
spennende konsern.
- Når traineeperioden nærmer seg slutten, blir  informasjon
om traineene distribuert til sentrale ledere i konsernet, og
man vil  kunne velge mellom flere ulike stillinger. Det er
vanskelig å si  hvor jeg har lyst til å jobbe etter trainee-
perioden, for løypa er ikke lagt. Men jeg regner med, og
håper på en framtid innenfor Storebrand.

Økonomer i arbeidslivet
Intervju med: Olav Chen, konserntrainee i Storebrand

Av Marie Bjørneby   marieby@hotmail.com
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FESTE
Årets første samf.øk. fest ble holdt på U1 torsdag 7. feb. Redaksjonen var raskt
fremme med kameraet og fikk tatt disse bildene til minne om en begivenhets-
rik kveld. Dette slik at  dere som var (ånds-) fraværende også kan få et glimt av
noe som skjedde.  Desverre var det ikke mulig å fange stemningen på noen få
bilder, men vi gjorde et ærlig fosøk. Noen poserte villig, mens våre
paparatzifotografer måtte jobbe hardere for å fange inn andre, mer beskjedne.

Ennå en

Flamenc

inspirer

Her diskuteres rollen til velferdsstaten i en alt mere globalisert

verden. Redaksjonen tar gjerne imot artikler eller leserinnlegg om

emnet fra intereserte og berørte.
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Noen ga alt på dansegulvet.....

....mens andre pusset på ølbrillene sine

Det er alltid like im-
ponerende å se
alle de nye
«moves» som
spontant kommer
frem når klokka
nærmer seg 2.00!

EN
n som lar

nco dansen

ere
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Går du på samfunnsøkonomi er det mulig du har opp-
levd dette sjøl. Alle møter opp på eksamendagen, litt
spente,  ganske nervøse, men likevel letta. Tilfeldighe-
tene har vært på vår side, ingen vekkerklokker trengte nytt
batteri og kollektiven er ikke mer forsinka enn normalt..
Pulsen slår i 200 mens du venter på at oppgavene blir
levert ut. Så trekker de fleste et lettelsens sukk, oppga-
ven virker overkommelig.

Men så går det et kvarter, 20 minutter,en halvtime… sta-
dig flere klør seg i hodet. Forsiktig rekker noen en hånd i
været. -Unnskyld men kan du få tak i en foreleser, jeg tror
det er noe feil i oppgaven. Nok en gang trekker en del av
studentene et lettelsens sukk. Det var ikke bare du som
ikke fikke modellen til å stemme helt. Eksamensvakten
gjør snart alle oppmerksomme på at noen har spurt om
en oppklaring. Noen begynner på den andre oppgaven,
noen prøver å leite etter en feil de kanskje burde oppda-
get selv, noen blir bare sittende å vente. Etter en stund
kommer det en professor, han titter på oppgaven. Joda,
det er feil. Noen trekker enda et lettelsens sukk, noen
begynner å tvile på seg selv fordi de ikke hadde skjønt at
det var feil, en av de som brukte tida til å leite etter feil
rekker hånda i været. Professor kommer bort. 2 minutter
senere. -Det er flere feil. Professor går.

Nå har det gått mer enn nok av eksamenstiden. Mange
vil ut; noen må på do, noen er røyksjuke, noen trenger
frisk luft og dagslys for å klare tankene, noen alt dette.
Når de fleste eksamensvaktene er ute med sine
repektive kandidater får vi nytt besøk.  «Da det er oppda-
get feil i oppgaven, har vi vedtatt at dere skal få en time
ekstra». –Flott, tenker noen. Men ikke de som er ute for å
lufte seg. De går ganske enkelt glipp av denne beskje-
den med mindre kandidaten til høyre eller venstre for
dem var oppmerksomme nok til å få med seg at de var
borte og samvittighetsfulle nok til å få noen til å gi be-
skjed (takk Tyra). Klokka begynner å tikke mot tre. Alle
stresser, men noen stresser tydelig mer enn andre.
Klokka tre er det noen som leverer og går. De blir stå-
ende utenfor eksamenslokalet i håp om at flere enn dem
selv er øltørste.
Klokka blir 15.15.
Den første av de andre leverer og går. –Hva, fikk dere ikke
beskjed om at alle fikk en time ekstra?

Tror du dette er en skrekkhistorie? Eller et mareritt jeg
hadde natta før eksamen? Feil. Dette var eksamensda-
gen for oss som tok makro 2.avd. i høst. Ja, vi fikk en
oppgave med feil (plenum), og det er ikke første gangen
dette skjer. Det er ikke mer enn et år siden fagutvalget tok
opp rutinene rundt eksamen med instituttetstyret etter at
det samme skjedde på mikro 2.avdeling.  De etterspurte

bedre rutiner, men fikk som svar at rutinene var bra nok.
Så viser det seg altså at det ikke er tilfellet.

Hvor er det det svikter? Skal ikke oppgaven skrives av
flere professorer i samarbeid? Er det ikke noen som le-
ser korrektur på oppgavene, eller jobber igjennom dem
for å sørge for at dette ikke skjer? Skrives ikke sensor-
veiledningen før eksamensdagen? Og i så tilfelle, hvor-
dan kan da dette skje igjen og igjen? Eller er tilfellet at det
slett ikke er svikt i rutinene, men at dette er første ledd i en
ny offensiv rekrutteringskampanje på faget: ”vi må opp-
justere karakterene så ofte her, så ingen trenger  å be-
kymre seg for å stryke” ?

Ja, dere tok konsekvensen og ga oss litt ekstra tid og
dere justerte sikkert opp karakterene, men det var et dår-
lig plaster på såret:
-For det første er det uakseptabelt at dere ikke sørger for
at ALLE kandidatene får en så viktig beskjed.
-dessuten måtte noen begynne forfra igjen, mens resten
hadde begynt på den andre oppgaven. De som fant fei-
lene sparte altså de som ikke hadde kommet så langt
ennå for mye problemer.
Det er heller ikke til å se bort fra at eksamen er en veldig
stressa og nervøs tradisjon, og noen takler denne typen
ekstra stress svært dårlig.
-det er heller ikke alle som har muligheten til å sitte en
time ekstra, f.eks. fordi de har barn i barnehagen.
Ting slår altså veldig ujevnt ut.

Samfunnsøkonomi er et krevende fag der det stilles store
krav til studentene. Da må vi også kunne stille krav til
dere. Det første kravet må være at dere viser oss den
respekten vi fortjener og sørger for at vi slipper å oppleve
dette igjen. Årsaken må lukes ut, enten den er slurv, al-
vorlig svikt i rutinene eller den evigvarende unnskyldnin-
gen: -dere veit, dissa datamaskinene...
La ikke moralen i denne lille historien være at det er dumt
å ta seg pauser under eksamen, sånn at folk må møte
opp med blærekontroll og nikotinplaster. Eller at det er
nødvendig å holde av hele kvelden i tilfelle noe skulle gå
galt.

Gi oss muligheten til å vise hva vi kan, og la oss føle at
karakterene våre har troverdighet.
Såpass fortjener vi!

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

Må vi skyte slurv med kanoner?
-et åpent brev til instituttet.
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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 31 79 90 Fax: 22 31 79 91

SAMFUNNSØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Økonomisk Forum
Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening koster kr 250,- for 2002.

Det samme koster et studentabonnement på Økonomisk Forum.

Innmelding og abonnement kan gjøres fra våre hjemmesider på www.samfunnsokonomene.no
eller kontakt oss på e-mail: sekretariatet@samfunnsokonomene.no
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Inkludert i Ruhrgas-stipendiet ligger også mulighet for
ytterligere midler for et to måneders språkkurs ved
Goethe-Instituttet på et selvvalgt sted i Tyskland. Her
tilbys språkkurs for alle nivåer. Fordelen med å stu-
dere i Berlin er at kursene tilbys vekselvis både på
tysk og engelsk. Studenter uten forhåndskunnskaper
i tysk vil da kunne søke. Språkkurset burde gi grunn-
lag for å komme igjennom tysk byråkrati og dagligli-
vets utfordringer uten de store språklige misforståel-
sene og det er nok kurs til å gjennomføre alt på en-
gelsk.

UNIVERSITETET
Selve Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

tilbyr i utgangspunktet kurs innenfor både bedriftsø-
konomiske og samfunnsøkonomiske fag. Som
utenlandsstudent kan en velge hvorvidt en ønsker å
studere som programstudent eller ta del i det
internasjonale masterprogrammet. Som program-
student står en fritt til å velge blant alle kursene som
hauptstudium (hovedfag) ved universitetet har å tilby;
en trenger derfor bare å sørge for å få disse godkjent
som 3. avdelingskurs hjemme. Ved deltagelse i
masterprogrammet blir det i tillegg lagt  krav på at
en må oppfylle et spessielt antall kurs innenfor
forskjellige fagområder og skriving av en oppgave
innenfor et av disse.

Masterprogrammets erklærte målsetning er å gjøre
Berlin til et av de mest attraktive steder for
utenlandsstudenter i økonomi. Av informa-
sjonen som blir gitt av de ansvarlige blir en
fortalt at en er godt på vei med å lykkes med
nettopp dette: søknadsmassen er stor og
opptakskravene høye. Problemet som opp-
står med programmet er imidlertid at
utenlandsstudentene har høyst forskjellig
bakgrunn og at instituttet er underfinansiert.
For oss fra økonomisk institutt er førstnevnte
egentlig ikke noe problem. Avsluttet 2. av-
deling gir akkurat nødvendig bakgrunn for å
ta del i makro og mikro kursene her nede;
men noe forunderlig føles det å løse differens-
likninger i konjunkturteorien sammen med
studenter hvor begreper som Pareto forbe-
dring og Keynesiansk multiplikatoreffekt er
ukjente. At instituttet er underfinansiert gjør
studietilværelsen mer ineffektiv enn hva som
er tilfelle i Oslo. Det er blant annet få steder

Ruhrgas-komitéen har over lengre tid bevilget stipender for de som har hatt ønske om å ta
deler av økonomiutdannelsen sin ved et tysk universitet. Tidligere har disse stipendiatene
hovedsaklig valgt Mannheim og Kiel som reisemål. Det nye ved siste årets stipendiater er
at det også har blitt mulig å studere ved det tradisjonsrike Humboldt Universitet i Berlin.
Umiddelbart vil vel, iallefall med tanke på sted, de to første alternativene blekne i forhold
til det å tilbringe to semestere i Tysklands nylig gjennforente hovedstad; det har iallefall
vært tilfelle med oss tre fra samfunnsøkonomi ved UiO som alle har valgt Berlin som vårt
reisemål.

STUDENTOPPHOLD VED
HUMBOLDT UNIVERSITETET

I BERLIN

Av Jørn Inge Halvorsen                 joerningehalvorsen@hotmail.com

Alexander Platz med TV-tårnet
(sett fra motorveien)
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hvor det er mulig å ta utskrifter, mangel på leseplas-
ser, lang vei til bibliotek og generelt mangel på infor-
masjon. Kvaliteten på kursene som tilbys her nede er
høyst variable. Høyest nivå holder makrokursene som
blir tilbydt av M. Burda og H. Uhlig, mens kursene
innenfor bedriftsøkonomiske områder som
organisasjonsteori og informasjonsteknologi bør i følge
de deltagende studentene unngås.
Forskjellig faglig bakgrunn og ulik nasjonalitet bidrar
iallfall ikke til å gjøre den sosiale del av student-
tilværelsen problematisk. Berlin er i tillegg en by som
fyller de nødvendige betingelser for å gjøre den so-
siale studenttilværelsen innholdsrik. Prisnivået er blant
de laveste av Vesteuropas storbyer, det finnes et mang-
fold av puber (kneiper), restauranter med tradisjons-
rikt utvalg av tysk øl og mat, og byen har et av Euro-
pas største kulturtilbud.

BERLIN SOM BY
Siden gjennforeningen er ambisjonsnivået som tyske
poltikere har satt til den gjenforente hovedstaden vært
enorme: byen skulle fungere som et økonomisk, poli-
tisk og kulturelt knutepunkt mellom Øst- og Vest-
europa. Dette skulle bidra til nyinvesteringer, skaping
av nye arbeidsplasser og tilflytting av politikere, forret-
ningsfolk og kunstnere; visjonen var at byen skulle
være Europas kulturelle og økonomiske hovedstad.
Med disse forventningene til grunn ble det lagt planer
som gjorde byen til Europas største byggeplass på
90-tallet. I dag er de fleste av de politiske byggepla-
nene avsluttet eller i ferd med og avsluttes
(ambasader, regjeringsbygg, museer og opprustning
av Øst-Berlin). Den politiske tanke var nå at den pri-
vate næringsutvikling ville kunne påskynde byens ut-
vikling videre, og bidra med skatteinntekter for å tilba-
kebetale de offentlige investeringene; sistnevnte har
ikke vært tilfelle. Dette må vel oppgis som en viktig

grunn til at byen i dag praktisk talt er konkurs.
Med tanke på byens tidligere tapte politiske visjoner
som sentrum i Hitlers stor-Europa, utstillingsvindu for
planøkonomien i øst, føyer sistnevnte seg bare inn
som en i rekken, og gir sitt bidrag til å forme byen. Av
den grunn blir byen nettopp et sted verdt å besøke:
den forteller mye om hva som tildigere har vært på-
tenkt, og kanskje hva som vil komme.
En rask måte å få et innblikk i mye av byens historie
er å ta en halvannen times spasertur fra Kurfyrsten-
dam i vest og østover fram til Alexander Platz. Da vil
en måtte gå igjennom Tiergarten, passere Potsdamer
Platz og hovedgata Unter den Linden.
Kurfyrstendam er en handlegate som tidligere var
vestens utstillingsvindu for luksusartikler; kronet med
varemagasinet KaDeWE (Kaufhaus des Westens).
Ruhrgas stipendet strekker ikke akkurat til for å ta så
stor del i forbruksgledene som butikkene har å tilby.
Men fornøyelig er det alltid å observere eldre forret-
ningsmenn arm i arm med moteriktige og velkledde

kvinner bli dratt mellom etagene
på jakt etter det nyeste.
Kontrastene kan være store, for
bare etter 15 minutters gange fra
Kurfystendam på vei til Potsdamer
Platz befinner en seg midt inne i
en av Europas største parker, Tier-
garten. Visuelt sett bidrar den
iallefall til å fjerne inntrykket av å
befinne seg i en storby. Et problem
er imidlertid motorveien (17. Junii
Straße) som skjærer parken i to
nesten like store deler, bilmotor-
lyder melder seg av den grunn på
når en spaserer igjennom parken
på de underligste steder.
På vei ut av Tiergarten blir en møtt
av Europas mest moderne bysen-
ter, Potsdamer Platz. Plassen hu-
ser hovedkvarteret til Daimler-
Chrysler og Deutche Bank i to ny-

lig oppstilte imponerende skyskrapere, disse funge-
rer som en inngangsportal til et område hvor blant annet
Sony-Center tilbyr all form for moderne media under-
holdning.
Best bevart under kommunisttiden og først restaurert
etter gjenforeningen er hovedgaten Unter den Linden.
Beplantet med nettopp lindetrær, og en gate bestå-
ende av blant annet den enorme russiske ambassa-
den, teater, kirker og konserthus spredd mellom de
forskjellige butikkene, representerer gaten det gjenfo-
rente Berlins vindu utad.
Så meget omtanke har det ikke vært knyttet til Ale-
xander Platz. Men for en økonomistudent en studie
verdt siden det er den delen av Berlin hvor overgangen
fra  planøkonomi til  fullstendig markedsøkonomi har
gått raskest. Store tv-skjermer, utallige fargerike
reklameplakater fyller i dag de tidligere grå blokkene
og det høye Hotel Forum som omkranser betong-
plassen.

Veien fra Unter den Linden til AlexanderPlatz
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Ved Diderik Lund,
 eksamensansvarlig ved Økonomisk institutt

KULTURTILBUDET
Selv om ambisjonene om å gjøre Berlin til et økono-
misk og politisk sentrum er uoppnådd har byen lyk-
kes i å bli Tysklands største kulturby. Mange av betin-
gelsene lå allerede klare før gjennforeningen siden
kulturtilbudets kvalitet og mangfold ble benyttet som
målestokk for byenes fremgang. I motsetning til øst-
Tyskland hvor en stor del av kulturinstutisjonene ble
lagt ned etter gjennforeningen har Berlin opprettholdt
sin finansiering. Mange arbeidsløse kunstnere og
kulturarbeidere fra øst ble derfor tvunget til å oppsøke
det knallharde arbeidsmarkedet i Berlin. Dette bidrar
til at nivået på mye av det som blir presentert her er
høyt.

Potsdamer Platz med det
nye hovedkvarteret til
Daimler-Chrysler og
Deutsche Bank

Turistbrosjyrene rapporterer om at Berlin innehar tre
operahus, 150 teatre, 170 muséer 265 kinoer. Som
utenlandsstudent i 2. semester vil en kunne ta del i
mye, men ikke alt; det hele blir et spørsmål om å
velge riktig. Med utgangspunkt i egne interesser bør
iallefall konserter med Berliner Philharmoniske orkes-
ter eller kammermusikk i Schauspielhaus velges. Det
nylig åpnede Jüdisches Museum, samtidskunst i
Hambuger Bahnhof og kunsthøyskolen Bauhaus er
blant de mest innholdsrike muséene å besøke.
Foretar en riktig valg av kurs så skulle et opphold ved
Humboldt Universitetet være et av de stedene i Eu-
ropa som gir den beste kombinasjonen av faglig og

oppholdsmessig berikelse. Mens frustra-
sjonen i møte med tysk byråkrati og en
studiehverdag med for mange
uforutsettlige hindringer forhåpentligvis
går over til minner. Disse vil sikkert ut-
gjøre de humoristiske episoder som en
har størst glede av å fortelle når en kom-
mer hjem.

I Observator nr. 4, november 2001, er det en lederar-
tikkel om eksamensdatoene ved instituttet.  Artikke-
len ønsker at oppholdet mellom undervisning og ek-
samen skal være lengre enn omtrent en uke, som vi
har i dag.  Dessuten er det misnøye med at eksamen
i de kursene som ikke undervises, kommer til slutt,
og med at høstsemesteret er kortere enn vår-
semesteret.  Dette er et svar på vegne av instituttet.

Noen av rammene omkring dette er lagt fra universite-
tet sentralt eller fra fakultetet.  Det er vanskelig for
instituttet å gjøre noe på egenhånd for å jevne ut leng-
den av de to semestrene, men fakultetet arbeider med
dette.  Fastlegging av eksamensdatoer skjer i samar-
beid mellom fakultetet og instituttet.  Her har vi mulig-

heter for å påvirke noe, f.eks. rekkefølgen av eksame-
ner og kanskje spredningen av eksamener over fakul-
tetets eksamensperiode.  For øvrig viser høstens over-
sikt fra fakultetet at de andre instituttene begynner
eksamen tidligere enn oss.

Vi har hittil hatt som målsetting at studentene i størst
mulig grad skal ha minst en dag mellom hver eksa-
men de skal opp til.  Dette er ikke enkelt å oppnå med
den grad av valgfrihet vi har i dag.  Blant annet blir det
et problem når noen velger å melde seg opp i seks -
åtte eksamener på tredje avdeling i samme semester.
Skal vi holde på disse tomme dagene, er det vanske-
lig å korte ned på den samlede eksamensperioden.
Når fakultetet avslutter midt i desember, som i år, må

Eksamensdatoer
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første eksamen dermed komme tidlig.
Rekkefølgen skyldes hensynet til å tilby brukbare ar-
beidsforhold for sensorene.  Det er ikke lett å skaffe
eksterne sensorer (som loven pålegger oss å bruke),
og de største bunkene bør ikke sendes til sensorene
så seint som 14. desember.  Vi er avhengige av at
sensuren er avsluttet like over nyttår for å bli ferdige
med muntlig før vårsemesteret.  For å få dette til leg-
ger vi derfor eksamen i kurs som ikke er undervist
samme semester, der det er få kandidater, til slutt.

Ønsket om lang tid mellom siste undervisningsdag og
eksamen er forståelig, men det kan også ha uheldige
utslag.  Det er ikke bra for studiet om en forskyver
mye lesing til etter at undervisningen er avsluttet.
Kanskje er en uke omtrent den optimale lengden på
denne leseperioden.

Min konklusjon er at den ordningen vi har, kanskje er
det beste kompromisset mellom kryssende hensyn
slik rammebetingelsene er.  En annen sak er at
rammebetingelsene snart kan bli endret.  Det fins uten-
landske universiteter der eksamensperioden er kor-
tere, uten tomme dager, og der en til og med kan ha
flere eksamener på samme dag.  Dette kan også
komme her hjemme i forbindelse med “Kvalitets-
reformen.”  I Stortingsmelding nr. 27 (2000-2001) he-
ter det i avsnitt 5.3.3:  “Undervisningsperioden ved flere
studier er begrenset og kommer ofte sent i gang ved
begynnelsen av et semester og slutter tidlig før eksa-
men.”  Departementet (med tilslutning fra Stortinget)
stiller seg kritisk til at undervisningen slutter tidlig før
eksamen.  Målet er å utvideundervisningsperioden, og
vi kan vente at eksamensperioden blir kortet ned.

Studentene må derfor vurdere hva de ønsker å priori-
tere når nye forslag kommer opp.  Hvis vi skal ha en
mye kortere periode fra undervisningen slutter, til siste
eksamensdag, kan en bli nødt til å velge enten lese-
dager før eksamen eller en lesedag mellom hver ek-
samensdag.

Vi i redaksjonen er naturligvis glade for at instituttet
leser bladet vårt, og at de syns det er verdt å skrive
innlegg her. Det er også fint å få klargjort en del fakta
fra instituttets side. Så det er sagt først. Vi vil gjerne
benytte sjansen til å komme med noen kommentarer
til Diderik Lunds svar.

Hovedkonklusjonen i innlegget er så vidt jeg oppfatter
at instituttet er underlagt fakultetets rammebetingelser,
og at det derfor er vanskelig å gjøre noe med tingenes
tilstand. Dette er etter min mening en dårlig begrun-
nelse. Hvis kvaliteten på studiet er for dårlig, hvordan
skal instituttet klare å gjøre noe med uten å endre på
administrative og andre rammebetingelser? Tror noen
at det er mulig å gjøre studiet bedre for studentene
uten å ta noen beslutninger med politisk innhold?

Begrunnelsen for at eksamen i kursene som det ikke
undervises i det aktuelle semesteret blir lagt senest,
ligger også innenfor denne rammen. Jeg skjønner at
det må tas hensyn til behovet for å skaffe sensorer.
Det er en avveining instituttet må gjøre, om det eller å
gi studentene gode studievilkår bør veie tyngst. Alle er
kanskje ikke enige i den prioriteringen som er gjort.

Å ha (for) tidlig eksamensavvikling fordi alle andre gjør
det samme er åpenbart en god begrunnelse for å be-
holde en dårlig ordning. At de andre instituttene be-
gynner tidligere enn oss, som det hevdes i innlegget
er en sannhet med knapp margin. Så vidt meg be-
kjent begynte 3.avdelingseksamenene 23. november.
Det var ikke så mange andre eksamener lagt før dette,
2-3 stykker i høyden. Og det var  stort sett lavere grads
eksamener.

Det er også - påståes det – et problem for instituttet
at studentene melder seg opp i for mange kurs. Men
det er jo sånn, at den lille semesterregistreringslappen
– som også er eksamnesoppmelding – den må de
fleste studenter ha for å gjøre en rekke ting som de
gjør lenge før semesteret starter eller endelig plan over
kurs og forelesere er lagt fram; for eksempel å få pen-
ger så vi har noe å leve av, å trene eller å kjøre tog og
buss. Instituttet kan da ikke skylde på at studentene
tilpasser seg feil? Jeg mener dette er argumenter som
sorterer i kategorien “universitetet hadde vært så mye
enklere å administrere uten studenter som lager rot i
systemet”.

Innsyn i nr. 4 2001 “Hjertesukk om eksamensdatoer”
er skrevet som en kommentar til en del praktiske kon-
sekvenser av, og innenfor rammen av, dagens studie-
ordning. Hvordan eksamensavviklingen foregåer under
andre studieordninger, faller etter min mening utenfor
den problemstillingen jeg prøvde å sette fingeren på.
Det ligger forutsetninger i hvordan utdanningen/under-
visningen er organisert og “utøves” som påvirker hvor-
dan eksamenssystemet fungerer (med det mener jeg
for eksempel at antall vekttall pr. eksamen har en del
å si). Hvordan dette kommer til å slå ut med alle de
endringene som vil komme med Kvalitetsreformen er
en helt annen debatt.

  Guro Engstrøm Nilsen   guroen@student.sv.uio.no

Kommentar til Diderik
Lunds innlegg
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Oppgave 1:
a)
En lumpsumskatt er en skatt som kun innebærer en ønsket inntektseffekt for de som blir skattelagt, og der
er dermed ingen uønskede substitusjonsvirkninger av skattleggingen.

Eksempler på lumpsumbeskatning er militærtjenesten i Norge for gutter, en skatt som kun inndras
fra folk med rødt hår (ser bort fra at det er mulig å ”farge håret bort fra å være rødt”) og lotterier som
trekker på navn eller personnummer hvem som må betale skatt og ikke. Andre eksempler er oldtidens
koppskatt (skatt per hode), som delvis ble gjeninnført i Storbritannia under Thatcher. De fleste vestlige land
har likevel gått bort ifra denne typen skattlegging fordi den ikke har noen god fordelingstanke i seg. Alle blir
skattlagt like mye absolutt, hvilket resulterer i at de fattigste blir skattet relativt mest.

Felles for alle de ovennevnte måtene å skattlegge på, er at det ikke går an å substituere seg bort fra
skatten. Enten er du gutt i Norge, eller så er du det ikke (ser bort ifra muligheten for siviltjeneste, men i
disse tilfellene blir det også inndratt skatt fra gutter i form av samfunnstjeneste/siviltjeneste) og enten
vinner du i lotteriet eller så taper du, og må betale skatt.

GRAFISK FRAMSTILLING AV LUMP-SUMSKATTER:

       Figur 1:

Her lar jeg konsumenten stå ovenfor et valg mel-
lom fritid og konsum. Videre antar jeg at det er
mulig for myndighetene å inndra noe av tiden
for individet framstilt her. Et eksempel på dette
kan være militærtjeneste som jeg har nevnt før.

Vi ser at budsjettbetingelsen skifter pa-
rallelt innover i diagrammet, og effekten av
skattlegging blir dermed en ren inntektseffekt,
ingen mulighet for å substituere seg bort fra
skatten, fordi verken prisen (skyggeprisen) på
fritid eller på konsum (konsumprisindeksen) en-
dres. Kun mulig (oppnåelig) inntekt, eller total
tid som kan brukes til arbeid og fritid endres.

Den gode egenskapen disse skattene har
er som nevnt at det ikke finnes uønskede
vridningseffekter av skattleggingen, og dermed
er den eneste effekten inntektseffekten. Inntekts-
effekten er en ønsket effekt, myndighetene ønsker å inndra skatter for å finansiere tilbud av offentlige
goder. Disse godene har særlig karakter av kollektive goder, og produksjonen av dem må motiveres av
myndighetene, eller myndighetene må selv produsere dem for å unngå underproduksjon eller ingen produk-
sjon.

Hvis lumpsumbeskatning var mulig, pga. at det fantes full informasjon, ville det også være mulig å få
til den fordelingen man ønsket i samfunnet. Da faller altså min kritikk mot koppskatten bort, fordi ved full
informasjon kunne da myndighetene dele ut midler til de som trengte det mest, hvis det var politisk vilje til
dette. Hvis myndighetene hadde full informasjon om alle individer, og særlig alle individers evner, ville altså
fordeling kunne gjennomføres uten vridningen på den måten som var ønsket av politikerne/myndighetene/
stemmegiverne i et demokrati.

Gjengitt av: Tonje Lauritzen
tonjel@student.sv.uio.no

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

Eksamensoppgaven
Karakter: 2,4



side 30

Dette leder oss over til hvorfor lumpsumskatter ikke er særlig anvendelige. Full informasjon om alle
enkeltindivider finnes ikke. Når det gjelder ønsket om å skattlegge folk med gode evner relativt mye, og folk
med mindre gode evner eller muligheter til å skaffe seg høy inntekt, mindre, er det beste man kan gjøre å
skattlegge mer jo høyere inntekt. Dette kan gjøres ved hjelp av lineær inntektsbeskatning eller ved hjelp av
progressiv inntektsbeskatning. Ved lineær inntektsbeskatning skatter alle relativt like mye, men de med
høyest inntekt skatter mer i absoluttverdi. Ved progressivt system skatter de med høy inntekt relativt
mer. Problemet med å skattlegge inntekt istedenfor evner, er at det er mulig å vri seg unna denne skatten,
ved å ta mer fritid. Jeg skal vise dette grafisk under b).

Moms er et eksempel på en skatt som ser ”lite vridende ut”, siden lik skattesats legges på (nesten)
alle varer. Men det man da glemmer å ta hensyn til er fritidseffekten, folk vrir seg unna varekjøp og tar mer
fritid. Moms kan derfor ikke kalles lump-sumbeskatning.

Hvis en kun bruker lump-sumbeskatning, vil en befinne seg i det som kalles ”første-beste-optimum”.
Jeg har gjennom hele drøftningen snakket om at en unngår uønskede substitusjonsvirkninger ved å bruke
lump-sumbeskatning. Dette betyr at man kan ha vridningseffekter, som for eksempel vridning bort fra en
miljøskadelig vare ved Pigou-skatt, og likevel befinne seg i en først-best situasjon. Dette kan skje hvis Pigou-
skatter og andre lump-sumskatter alene er nok til å finansiere de ønskede kollektive godene.

For å oppsummere drøftingen om lumpsumbeskatning, kan jeg si at den er gunstig fordi vridnings-
effektene/substitusjonseffektene (uønskede) er null. De er alltid mulige som koppskatt eller ulike former
for lotterier, men da må man godta at man ikke får lov til å ta hensyn til fordeling. Hvis man har et ønske
om lik fordeling (eller yt etter evne, få etter behov), vil man ikke kunne benytte lump-sumbeskatning, i alle
fall ikke i stor grad, fordi man møter på informasjonsproblemer.

      Figur 2:
b)
hvis man i et land har et ønske om å tilby of-
fentlig produksjon av varer og tjenester og/
eller drive fordelingspolitikk og lumpsumskatter
ikke er mulig, og eventuelle Pigouskatter ikke
gir store nok inntekter til å dekke det offentli-
ges utgifter, må en fjerne seg fra først-best-
situasjonen. Man må da ta i bruk skatter som
er vridende, og som fører til en uønsket
substitusjonseffekt. Det beste da er å prøve å
oppnå en nest-best situasjon, som jeg kommer
tilbake til seinere.

Figuren illustrerer en representativ konsuments
tilpasning, både ved lump-sum (punktet B) og
ved vridende skatter (punktet C). Punktet C gir
samme skatteinngang til myndighetene, men
individet har i punktet C et lavere nyttenivå (U0)
enn ved lumpsum (U1). Differansen mellom disse
illustrerer ”kostnaden” ved vridende skatter.

Substitumalen framkommer ved å tegne
budsjettbetingelsen med ulik grad av vareskatt (for
eksempel moms).

Figur 3:

Når myndighetene må bruke vridende skatter i
stedet for  lumpsum, må de derfor tilpasse seg
både på substitumalen og på den tidligere budsjett-
betingelsen med lumpsumskatter i figur 1. Dette
er punktet C i figur 2.
Hva vi forstår med vridende skatter, er at konsu-
menten har mulighet til å vri seg unna skattene til
en viss grad, og gjør det. Det oppstår da et avvik
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mellom marinal betalingsvillighet/marginal nytte og grensekostnad ved å produsere varen. Dette kalles en
skattekile. Jeg sammenlikner her med tilfellet med fullkommen konkurranse som er en av forutsetningene
for å befinne seg i en først-best situasjon. Altså får konsumenten den ønskede effekten på personlig nytte
(fra A til B), men denne føres ut igjen til konsumentene og kalles derfor ingen kostnad ved beskatningen,
men i tillegg får de en kostnad (fra B til C), fordi deres betalingsvilje for de beskattede varene er høyere enn
kostnaden ved å produsere disse.
MB-MC=t.

Marginal betalingsvillighet – marginal kostnad = skattesats.

En annen måte å vise tapet ved vridende skatter, er å finne EV, som uttrykker tapet. La den kompenserte
etterspørselsfunksjonen:

V(p+t,a)=V(p,a-EV)

P:produsentprisen på den skattlagte vare
EV:ekvivalent variasjon
t:skattesatsen
a:lumpsuminntekt

Videre ved å bruke levekostnadsfunksjonen:

A=e(p+t,V(p+t,a))

a-EV=e(p+t,V(p,a-EV))=e(p,V(p+t,a))

EV=e(p+t,V(p+t,a)) - e(p,V(p+t,a)) = p∫
p+t xc(q,a)dq = arealet under den kompenserte

(Hicks) etterspørselsfunksjonen.

Figur 4:

Vi ser at bruttokostnadene for individene er T+B, men T
er myndighetenes skatteinntekt og regnes derfor ikke
for tap. Arealet B er derfor vridningskostnaden ved denne
skatten.

Årsaken til at vi bruker den kompenserte
etterspørselsfunksjonen og dermed EV i stedet for
konsumentoverskuddet, er at konsumentene jo blir kom-
pensert ved at myndighetene bruker skatteinntekten for
å forbedre individenes nytte. Inntektstapet ”gis altså ut
igjen”.

Vi forutsetter derfor her et overordnet organ, hvis eneste formål er å maksimere individenes nytte. Det er
altså ikke slik, som vi noen ganger får inntrykk av i samfunnsdebatten og den politiske debatten, at staten
”tar” inntekten til individer, og dermed senker individenes nytte. Vi forutsetter bort at myndighetene skaffer
seg egne privilegier i en maktposisjon.

Jeg har altså forklart at ved vridende skatter vil det være optimalt å tilpasse seg i en nest-best løsning. Da
kan en utforme såkalte Ramsey-skatter.
Ramsey-betingelsene uten fordelingshensyn er som følger:

(∑tjSjj) / xj = - θ
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Ramseybetingelsene forteller at en intensivering av beskatningen skal gi den samme relative etterspørsel-
endring langs de kompenserte etterspørselskurvene.
Videre bør beskatningen avhenge av Slutzky-elastisitetene eller substitusjonselastisitetene: forenkler: Sij=0
for i≠j.

(tjSjj) / xj = - θ ⇒  tj / pj =  θ / -εjj

den relative skattesats skal bestemmes av den inverse av Slutzkyelastisiteten.
Jo mer elastisk etterspørsel, jo mindre skatting.
Dette kan føre til at varer med uelastisk etterspørsel skattlegges mest. Men det vi vet om varer med
uelastisk etterspørsel, er at de ofte er nødvendighetsvarer. Vi ser derfor om vi tar hensyn til Ramsey-
betingelsene uten å dra inn fordelingshensyn, kan skattene komme til å ramme de fattigte relativt mest.
Det er derfor også nødvendig å trekke inn fordeling i utforming av skattene. Dette gjøres ved å lage en
fordelingsindeks for de ulike varene, og da blir den relative etterspørselsendring avhengig av hvilken vare vi
snakker om.

c)
µ/λ kalles ofte brutto skattefinansieringskostnad.(brutto marginal cost of funds)
Hvis vi forholder oss til denne bruttostørrelsen, blir den interessante diskusjonen om den er større enn
eller lik en. For lumpsumbeskatning er µ/λ =1.
Vi ser at hvis lumpsumbeskatning er mulig er private kroner = offentlige kroner.

µ / λ  = (nytte/[offentlige krone]) / (nytte/[private krone])
          = private kroner / offentlige kroner

Da fører altså ikke beskatningen til noen ekstra kostnad.

(µ/λ -1) kalles nettoskattefinansieringskostnaden.

Hvis vi forholder oss til denne er det interessante spørsmålet om denne er større eller mindre enn 0.
Hvis vi er i en nest-best-løsning taler alt for at µ/λ >1.  Jo større µ/λ, jo større skattefinansieringskostnad.
Jeg vil likevel bemerke at Agnar Sandmo nevnte at det kanskje er galt å alltid nevne dette som en kostnad.
Hvis en har et ønske om å ta fordelingshensyn, så har man jo en gevinst ved skattesystemet, nemlig en
fordelingsgevinst, mens kostnadene består i vridningen. Hans syn er at µ/λ >1 ikke bare er en kostnad,
fordi man godtar dette for å oppnå et annet mål.
Vi er interessert i disse størrelsene fordi vi ønsker å vite hvor mye det ”koster” samfunnet å finansiere
offentlige utgifter. Det er vanlig å anta i nytte-kostnadsanalyse at nettofinansieringskostnaden, dvs  µ/λ -1,
er ca. 20-25%. Altså blir bruttoverdien av marginal cost of funds ca 1,2. Det er viktig å regne denne
kostnaden inn, når en skal kalkulere om en bedrift bør subsidieres fra det offentlige eller drives statlig
(eksempler ved naturlig monopol)

Jeg har nevnt at når vi er i en nest-best løsning, er det mye som taler for at µ/λ >1. Dette er pga.
avstanden mellom  U1 og U0 i figur 2, eller arealet B i figur 4.
Vi kan regne oss fram til MCF ved skattlegging av et såkalt rent gode og et såkalt skittent gode, altså et
gode som skaper forurensning.

Vanlig tilfelle: t2 = 0

R = ∑tjxj I ,R: er total skatteprosent

δR / δti = ( xi +  ∑tj[δxj/δxi] )I ⇒  δti / δR = 1 / I( xi +  ∑tj[δxj/δxi] )

Videre har vi en velferdsfunksjon:
W=Iv(p1,p2,z,e,y)
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ΙΙΙΙΙ er antall individer
v er den indirekte nyttefunksjonen som er lik for alle individer
Pi =pi+ti pris på vare en der pi er eksogen,
z er offentlige goder
e er forurensning gitt ved e=Ix2(P2)
y er en lumpsuminntekt

Skal finne (δW / δR) / -λ som er finansieringskostnadene ved skatting. Dette er velferdsend-
ringen ved en skatteøkning målt i realinntekt.

δW / δR = I( [δv/δp1][δp1/δt1][δt1/δR] ) = (-x1λ) / ( x1 +  ∑tj[δxj/δp1] )

setter [δxj/δpi] = 0 for i ≠ j.

⇒  (δW / δR) / -λ = 1 / ( 1 + [t1/p1]ε11 ) > 1, siden ε11 antas å være negativ.

Marginalkostnaden ved å skattelegge når lumpsumbeskatning er umulig.

Så over til det miljøskadelige godet: t1 = 0.

δW / δR = I( [dv/δp2][dp2/dt2][dt2/dR] +  [dv/de][de/δt2][dt2/dR] )
   = I ( [-λx2 + veI(dx2/dp2)] / I [x2 + t2(dx2/dp2)] )

setter inn for: m = (veI) / λ

(δW / δR) / -λ = (1 + [m/p2]ε22 ) / (1 + [t2/p2]ε22 )

Nå kan vi se at det kan argumenteres for at ved forurensning kan finansieringskostnaden være mindre enn
1, men bare så lenge marginal miljøskade er større enn skattesatsen. Dette er et spesialtilfelle. Det
vanlige er at µ/λ >1, at vi befinner oss i et nest-best tilfelle, og at skattefinansieringskostnaden må regnes
som (en del av) kostnaden ved å ha poster på det offentlige budsjettet.
Grunnen til at jeg setter en del av i parentes er at skattlegging også krever administrasjonskostnader.
Dette kommer i tillegg til vridningseffektene, som er vist i figur 2 og 4, men ligger inkorporert i de 0,2-
0,25 % som legges til i en nyttekostnadsanalyse.

Oppgave 3*) Delvis svar på (b).

I denne oppgaven skal jeg foreta drøftinger innenfor en enkel 2x2 modell som bygger på Heckher – Ohlin
modellen for langsiktig likevekt. Modellen bygger på følgende forutsetninger.

(1) Vi analyserer en liten ekstremt åpen økonomi hvilket betyr at produkt priser er gitt fra verdens-
markdet.

(2) Økonomien kan deles inn i to produksjonsektorer som begge bruker de tilgjengelige innsatsfaktorene i
økonomien, henholdsvis høyt utdannet og lavt utdannet arbeidskraft. Produksjonssektorene er delt inn
etter hvilken innsatsfaktor de enkelte bedriftene/produksjonsenhetene er intens i bruken av, og ikke nød-
vendigvis etter hvilke produkter de produserer.

(3) Det er konstant skalautbytte i produksjonen, hviket betyr at enhetskostnadene er lik grensekostnadene.
Dette betyr at innenfor hver bransje er det avtakende utbytte mhp en av innsatsfaktorene.
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*) For meg var det naturlig å ta utgangspunkt i den enkle 2x2 modellen for besvarelsen av denne
oppgaven, og derfor overlapper jeg noe i besvarelsen av a) og b).

(4) Det er full sysselsetning i økonomien, altså full ressursutnyttelse. Dette betyr at all tilgjenglig arbeids-
kraft utnyttes, og tilgangen på arbeidskraft er ikke avhengig av lønnen. Vi ser dermed bort fra lønnsforhand-
linger og fagforeninger som kan resultere i at lønnen fraviker likevektslønnen og ikke all arbeidskraft utnyttes.

(5) Modellen er tilbudssideorientert fordi bransjene står ovenfor en perfekt elastisk etterspørsel. Dette
fordi landet og tilhørende produksjonsaktører er så lite/små at de ikke kan påvirke prisene. Dette henger
sammen med forusetning (1) som sier at prisene er gitt på verdensmarkedet.

(6) Alle land har den samme produksjonsteknologi. Modellen bygger videre på fullkommen konkurranse og
frihandel som innebærer blant annet at det ikke finnes transportkostnader.

(7) Innsatsfaktorene er ikke mobile mellom land mens varene (jf (6)) er fullstendig mobile mellom land.

Det er viktig å presisere at drøftingen bygger på en rekke forutsetninger som ikke nødvendigvis er oppfylt.
Dette skal jeg komme tilbake til i drøfingen, men jeg vil her kort nevne momenter.

Ad 1
Få land i verden oppfyller dette kravet. Det kan likevel ha en viss relevans fordi en del land blir mer og

mer ”åpne”, og særlig da innenfor visse sektorer. Andre modeller foretar analyser ved å beskrive land med
en konkuranseutsatt og en skjermet sektor. Det skal jeg imidlertid ikke gjøre her, jeg skal kun anta at begge
sektorer er konkurranseutsatte.

Flere sektorer kan kanskje kalles konkkuranseutsatte en tidligere. Norge drøfter jo om vi bør sende
eldre til Spania for å ikke skape inflasjon innenlands.

Ad 2
En annen inndeling etter varer (produksjon) kunne foretas, men det som er interessant i denne

analysen er hvilken faktorsammensetning sektoren har.

Ad 3
For hver enkelt bedrift, er konstant skalautbytte sannsynligvis ikke noen god tilnærming, men siden

vi ser på en bransje, kan tilnærmingen være god, fordi vi åpner for nyetableringer. Forsøk gjort på industri-
sektoren i Norge, har faktisk vist at konstant skalautbytte kan være en god tilnærming.

Ad 4
Full sysselsetning og arbeidskrafttilgang som er uavhengig av lønn, strider mot mye av det vi obser-

verer, iallefall i vårt land. Mens avkastning på kapital kanskje i større grad kan passe med beskrivelsen?
Jeg skal ikke gå videre inn på dette her, bare i det følgende anta at (4) holder, helt til besvarelsen av c).

Ad 5
 Dette kan være en god tilnærming for en del sektorer, men for mange små land er det likevel slik at

de har store markedsaktører i markedet for noen varer. For Norges vedkommende vil dette kunne være
fiskeri og olje.

Ad 6
Vi vet at ikke alle land i verden har den samme produksjonsteknologien. Likevel kan en vel si at

forutsetningen i større grad gjelder i dag enn for 50 eller 100 år siden. Det går likevel et skille mellom U-
land og I-land.
Victor Norman presiserer at modellen derfor passer best innenfor OECD-området.
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Ad 7
Økt immigrasjon har før til at også innsatsfaktorer er mer mobile mellom land enn tidligere. For

eksempel ”importerer” jo Norge nå sykepleiere, eksempelvis fra Polen. Likevel kan en vel slå fast at varer
i mye større grad er mobile enn arbeidskraft.

a) Etter en lang innledning om hvilke forutsetninger jeg bygger min analyse på, skal jeg nå drøfte følgende
påstand:

”Substitusjonsmulighetene mellom høyt og lavt utdannet arbeidskraft er større i økonomien som helhet
enn i den enkelte produksjonssektor i økonomien”.

Modellen jeg her tar utgangspunkt i, støtter påstanden. Nøkkelen til hvorfor den gjør det er blant annet
forutsetningene (1) og (5). Perfekt elastisk etterspørsel og priser gitt på verdensmarkedet, gjør at landet
kan sette sammen den sektorkombinasjon de ønsker utfra tilgangen på innsatsfaktorene.

I tillegg har jeg nevnt at det er konstant skalautbytte, hvilket betyr at produktfunksjonen er homogen av grad
1 mhp de to innsatsfaktorene. Dette impliserer at innenfor hver av sektorene er det fallende grense-
produkt av en faktor.

Jeg skal nå begynne disse utsagnene innenfor en mer formell analyse ved denne modellen, for så å kort
drøfte hvordan konklusjonen blir noe anderledes innenfor en mer kortsiktig modell, kalt Ricardo – Viner, og
så prøve å se på påstanden hvis økonomien er lukket.

Modell

Kaller de to sektorenen X og Y
Kaller de to innsatsfaktorene H og L, med tillhørende faktoravlønning v og w.

(1) px = cx (w,r) pris lik grensekostnad i de to sektorene

(2)     py = cy (w,r) Faktorprisenen bestemmes her, disse kan altså ikke
variere med mindre prisene varierer.

Dette kommer av antakelsen om konstant skalautbytte.

Cx =  Cx (w, r, X) = cx (w,r) X ⇒  δCx / δX = cx (w,r)

og tilsvarende for Y-sektoren.

(3) Lo = Lx + Ly = clxX + clyY
(Shepherds lemma)

(4) Ho = Hx + Hy = chxX + chyY

der clx = δcx(w,v) / δw osv.

Tilgangen  på arbeidskraft er lik summen av arbeidskraft i de to sektorene.

Når jeg nå skal drøfte substitusjon av arbeidskraft i hele økonomien, vil jeg tolke dette som:
- dLo = dHo

Antar her at sektor X er lite utdanningsintensiv, mens sektor Y er utdanningsintensiv, dvs. at sektor Y
bruker relativt mer av høyt utdannet arbeidskraft her enn sektor X.
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Figur 5:

Utgangspunktet er i A. Så skjer skiftet grunnet økt
tilgang på H. I punktet B er lønnsomheten per lavt-
utdannet arbeider i begge sektorene økt pga flere
høyt utdannede, men lønnsomheten har økt mest i
den relativt utdanningsintensive sektoren. De vil da
overføre lavt utdannet arbeidskraft til sektor Y, hvil-
ket innebærer at pyf’y skifter posisjon mens pxf’x skif-
ter negativt. Skiftet i Y er imidlertid større i absolutt-
verdi enn skiftet i X, fordi den bruker mer L per H. Vi
lander dermed i punktet C i første omgang og så
fortsetter tilpasningen til D. Der er faktorprisen den
samme som før, slik den må være. Punktet B tilhø-
rer kortsiktsmodellen (Ricardo –Viner), mens D til-
hører den enkle 2x2 modellen. Y-sektoren har økt
mens X-sektoren har minsket.

Figur 6:

Om figuren er noe uklar, skal jeg
prøve å forklare den verbalt: Ut-
gangspunktet er A, skift grunnet min-
dre tilgang på L øker w, hvilket resul-
terer i at lønnsomheten i begge bran-
sjer synker, men mest i den arbeids-
intensive bransjen X. I punkt B så
overføres H til Y og denne skifter lite
positivt (pga H intensiv) mens X skif-
ter mye negativt (pga L intensiv). Be-
vegelsen er altså A til B til C til D. I D
er lønnen den som svarer til ligning
(1) og (2) og sektor X har minsket
og sektor Y har økt.

Substitusjonen fra lavt utdannet arbeidskraft i en økonomi er altså mulig i langsiktsmodellen ved å øke
størrelsen på den utdanningsintensive sektoren, men minske den andre sektoren.

Skal vise dette med ligninger. Jeg forenkler her og analyserer kun at dH0 > 0 og holder L0 konstant .

dL0 = 0 =  clxdX + clydY Þ dX = - (clx / cly)dY clx og cly endres ikke fordi faktorprisene
blir bestemt av (1) og (2).

dH0 = chxdX + chydY = (-(chy / cly) cly + chy)dY

⇒ dY =   Ly  Hy _ Hx  
 -1

dH0    Y   Ly    Lx  

Altså: hvis sektor Y er utdanningsintensiv, vil sektor Y øke. Motsatt hvis Y er lite utdannningsintensiv. Altså
med mitt utgangspunkt fra tidligere

Y øker , X synker.

Vi vet og at dL0 = - dH0 ⇒ Y øker ytterligere
X synker ytterligere.
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Dette var altså substitusjonsmuligheten i økonomien, men hvis en ser for seg at H0 øker og man substitu-
erer H for L i hver sektor. Da vil grenseproduktiviteten av H synke i hver sektor og lønnsomheten i begge,
hvilket ikke er gunstig.

På kort sikt er det dette som skjer. Da er ikke arbeidskraften mobil mellom sektorer, da substituerer man
den innenfor sektorene.

Min konklusjon er at substitusjonsmuligheter på sett og vis er like gode innenfor bransjer som for økono-
mien som helhet, men da fraviker man faktorprisutgjevningsteoremet. Det er ikke like lønnsomt å  substi-
tuere innenfor bransjer som inni økonomien, slik at det som skjer (iallefall i H-O modellen) er at man isteden
ekspanderer en sektor og minsker en annen. Altså substituerer innad i økonomien.

Lukket økonomi: X – L intensiv
Y – H intensiv Figur 7:

Vi ser at i en lukket økonomi, kan en også til en viss grad ekspandere Y – sektoren og minske X – sektoren,
men effektene blir ikke like store pga priseffekten kommer inn pga etterspørselsiden.

(X / Y) er i utgangspunktet i A. I åpen økonomi vil den endres til C, mens i en lukket til B.

b) Forutsetningene er allerede drøftet.

For meg var det logisk å ta utgangspunkt i den enkle 2x2 modellen for å drøfte påstander under a). Derfor
har jeg i stor grad allerede svart på b).

Ligning (1) og (2) er to ligninger i to ukjente. v og w bestemmes her. Rubsszynski teoremet sier at ved
endret faktortilgang endres faktorsammensetningen i et land. Den sektoren som er intensiv i bruken av den
faktoren som det er blitt mer rikelig tilgang på øker, mens den andre sektor blir mindre.
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Faktor-prisutgjevningsteoremet

Som sagt bestemmes w og v utfra px og py i tillegg til produksjonsteknologien som er uttrykt i kostnads-
funksjonen cx og cy. Faktortilbud påvirker derfor ikke faktorprisene. Så lenge teknologien og prisene er de
samme i ulike land vil faktorprisforskjeller utgjevnes mellom land, uavhengig av faktortilgang. Dette fordi
varene er perfekt mobile mellom land, og handelen er kjennetegnet ved frihandel.

Intuisjonen bak faktorprisutgjevningsteoremet er sterkt knyttet til drøftingen under a).

Når et land får økt tilgang av en produksjonsfaktor, kan man velge et av to altervativer:

1) Øke bruken av denne faktoren i begge sektorer
2) Endre sektorsammensetningen

Som nevnt vil 1) føre til at grenseproduktiviteten synker og 2) er derfor det beste alternativet.

Man endrer sektorsammensetningen på en slik måte at faktoravlønningen blir uendret.

c) Tilbudet av høyt utdannet arbeidskraft har økt de siste tiårene, samtidig som det har skjedd en vekst i
tjenesteytende næringer som er intensiv i bruken av høyt utdannet arbeidskraft. Slik sett kan en si at dette
passer sammen med teoremene her hvis det hadde vært tilfellet at lønnsforskjellene også var små i
verden forøvrig. Økt tilgang på H → ekspandere tjenesteytende næring → ingen effekt på v.

Men vi vet at forskjellene er mye større i land som USA og England. Disse landene har møtt konkurranse
fra lavkostindustri innen for eksempel tekstil, og dette kan være noe av forklaringen på hvorfor lønnen i lite
utdanningsintensive bransjer har økt eller blitt redusert ( jf. Stolper – Samuelsonteoremet som sier at
px ↓ ⇒ w ↓ hvis sektor X er lite utdanningsintensiv).

Dette må bety: enten at Norge konkurrerer på lite utdanningsintensive produkter med land med små
lønnsforskjeller, eller at forklaringen på små lønnsforskjeller må ligge utenfor modellen.

Hvis forklaringen ligger utenfor modellen, kan en kanskje tenke seg at Norge har økt intensivitet av høyt
utdannet arbeidskraft i alle sektorer og dermed gjort grenseproduktiviteten av høyt utdannet arbeidskraft
mindre. Eller en kan tenke seg at forklaringen ligger et helt annet sted, for eksempel i hvordan lønns-
dannelsen skjer. Noen teoretikere peker på at graden av sentralisering i lønnsforhandlingene er viktig for
hvor store lønnsforskjeller blir. Norge har et sentralisert forhandlingssystem, med store arbeidstaker- og
arbeidsgiverorganisasjoner. Noen vil nok hevde at svaret på de små lønnsforskjellene i Norge ligger her.
USA har i større grad desentraliserte lønnsforhandlinger, som mange mener skaper større lønnsforskjeller.

Eller, hvis det er lov å gå litt utenom de direkte økonomiske sammenhengene, kan en jo tenke seg at
nordmenn i stor grad går med en ”solidaritetstanke” eller en rettferdighetssans som sier at alle bør tjene
ca like mye for lik arbeidsinnsats.

Notasjonsfeil på eksamensoppgaven gjenngitt i Observator 4-2001:

Vi beklager at det i forrige nummer oppsto visse problemer i trykkingen av eksamens-
oppgaven. Disse medførte at notasjonen var noen steder uforsårlig og rotete. Problemet lå
hos trykkeriet som manglet noen fonter vi hadde brukt.

Nedenfor følger en liste over de gale symbolene og hva de skulle ha vært:

ð skulle vært π Ä skulle vært ∆ ì skulle vært µ â skulle vært β
å skulle vært ε ñ skulle vært ρ ã skulle vært γ
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Kommentarer til eksamensbesvarelse i mikro-
økonomisk teori, 2.avdeling høsten 2001.

Oppgave 1.

I del a. blir det spurt om hva rund-sum skatter er. Forklaringen var grei, men kanskje med for mange ord og
gjentakelser. Jeg savnet en setning som at en rund-sum skatt er en skatt som er slik at skatteleggingen
ikke påvirker skattegrunnlaget. Skattlegging av rødhårete (nevnt av kandidaten) er eksempel på en skattleg-
ging hvor skattleggingen kan påvirke skattegrunnlaget (farging av håret).

Det sies at en lineær skatt ikke er progressiv. Det kan den være. Derimot vil en proporsjonal skatt (ikke
konstantledd i den lineære funksjonen) ikke være progressiv.

I spørsmål b. skal en forklare hva vridende skatter er. Forklaringen er akseptabel, men i siste del av svaret
på dette spørsmålet gjengis noen resultater om Ramsey-skatter. Fremstillingen inneholder ingen utledning
av resultatene. Tolkningen av Ramsey-regelen om at de varer og tjenester skal beskattes minst som vrir et-
terspørsel/tilbud mest, er ok. Den indirekte nyttefunksjonen kalles feilaktig for den kompenserte
etterspørselsfunksjonen.

I del c. gis det en ok forklaring på de størrelser som inngår i uttrykket for marginal skattefinansierings-
kostnad. Igjen er presentasjonen preget noe av husk av formler mer enn av utledning av disse. Svaret på
dette spørsmålet c. er likevel mer fullstendig enn på de to foregående spørsmålene.

Oppgave 3.

Svarene på spørsmål a. og b. er omfattende og utgjør den beste del av besvarelsen. Noen små pussigheter
er der som at øverst på et ark sies det at dH0>0 og at L0 er konstant, mens det lenger nede på siden sies at
dL0=-dH0. Svaret på c. var ok.

Karakteren på besvarelsen var 2.4. Karakteren kunne ha blitt bedre dersom svarene på oppgave 1hadde
inneholdt mer utledninger og vært mer presise.

   Ved Steinar Strøm  steinar.strom@econ.uio.no

38 år gammel økonom søker eventyrlystne studenter av begge kjønn for midlertidig forhold. Om du
røyker, drikker eller er personlig kristen spiller ingen rolle. Alt jeg forlanger er din oppmerksomhet et
par timer i uka (og gjerne mer om du har lyst). Jeg er tradisjonsrik, men åpen for nye idéer. Av utse-
ende er jeg kanskje litt A4, men innvendig er jeg sprudlende, engasjerende og full av meninger. Du har
sikkert sett meg liggende på lesesalen.  Jeg jobber hardt i perioder, men tar meg gjerne en velfortjent
fest. Finnes det  plass for meg i livet ditt? Jeg trenger støtte for å realisere meg selv.

Lyst til å møtes ?
Venter spent i 12.etg. mandager kl 16

Bill.merk.   observator@econ.uio.no
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