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Sivil ulydighet på McDonalds

I disse terrorfyllte tider er McDonalds et yndig mål for spreng-kåte terrorister.
Dette monsteret av en kjede, manifestasjonen av den amerikanske kul-
tur- og kapital imperialismen, står for mang en terrorist som en naturlig
blink når amerikanske og vestlige interesser skal rammes. Vi har sett
McDonalds restauranter både i Asia, Midtøsten, og Latin Amerika bli offer
for den eksplosive vrede enkelte sitter inne med. Bomber er blitt sprengt,
og bigmacker, cola og freedom fries har skapt et ugjenkjennelig kaos av
fett, burgerkjøtt og hvitpisket cola. Her i Norge er heldigvis situasjonen en
annen. Selv om mange prinsippfaste og rebelske nordmenn har lite til
overs for McDonalds, har eksplosjoner og terrorhandlinger latt vente på
seg. Folk som misliker McDonalds går heller og spiser andre steder. Men
noen ganger er man under tidspress. Noen ganger er man så uhorvelig
sulten at prinsippene må vike for øyeblikkets ukontrollerbare lyster. Kom-
binasjonen sulten mage og liten tid går dårlig, og man ender opp på
McDonalds. Dette har skjedd med meg, og sikkert også skjedd med deg!
Men hva da? Du sitter på en McDonalds og propper i deg en kaloribombe;
en hamburger som vel egentlig minner mest om smakstilsatt skumgummi.
Du drikker din cola og spiser de heller usmakelige chipsene som visst-
nok er fritert i kufett. Vel, selv om du har sviktet dine prinsipper, kan du
fortsatt vise ditt rebelske jeg litt respekt. Hvordan? - Ved å ikke rydde opp
etter deg! La det røde plastikkbrettet og all burgerinnpakningen stå igjen
på sitt bord (gjerne smør litt ketsjup utover for å være ekstra rebelsk!)
vandre så litt nonsjalant og stolt ut av restauranten, og la hele denne akt
statuere den holdning til McDonalds du egentlig sitter inne med.

Millioner av mennesker spiser hver dag på McDonalds. Tenk hva som ville
skjedd på verdensbasis dersom alle disse saboterte McDonalds’ rydde-
moral?  Kunne dette skapt ubalanse i universet? Ville denne sivile ulydig-
het gitt globale konsekvenser? Rystelser helt inn i rumpefettet til sjefene i
McDonalds?

(Utregningene nedenfor er i sin helhet kvasivitenskapelige og lider sterkt
av det såkalte induksjonsproblemet.)

Daglig har McDonalds globalt mer enn 46 millioner gjester. Disse gjes-
tene fordeler seg på 30 000 restauranter i 121 land. Av alle disse daglige
gjestene, rydder cirka 25 millioner opp etter seg. Med utgangspunkt i at én
opprydning tar ett minutt, vil den samlede tiden gjestene daglig bruker på
å rydde, tilsvare 48 år. Dersom disse 25 millioner junk-food-spiserne slut-
tet å rydde opp etter seg, måtte McDonalds naturlig nok fått sine ansatte til
å utføre denne oppgaven (en viss standard må jo restaurantene tross alt
inneha!). Antar man at én McDonalds ansatt kan rydde opp etter 100
kunder i timen, trengs det 250 000 daglige arbeidstimer totalt for å rydde
opp etter 25 millioner gjester. Antar man videre at en gjennomsnittelig
arbeidsdag er på 8 timer, betyr dette globalt rundt 31000 ekstra årsverk for
å rydde opp etter en internasjonalt gjennomført rydde-sabotasje-aksjon.
Så; ved å ikke rydde opp etter deg, statuerer du ikke bare et eksempel,
men du gir også en hardtrengende verden etterlengtede arbeidsplasser!

For de som ikke er fullt så prinsipielt i mot McDonalds, men som bekymrer
seg over klima forandringene kloden for tiden gjennomgår, har jeg føl-
gende anbefaling; Spis Chicken McNuggets fremfor burgere.

Fortsettes side 17
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Insignifikans

Synes du at Blindern er stor, og du føler deg liten og ubetydelig? Da er du
ikke den eneste. Hver dag myldrer utallige studenter rundt på Blindern
som maur i en maurtue, og det er lett å føle seg som nettopp den mauren
du tråkket på når du var på vei til lesesalen. Selv om vi i likhet med maur er
sosiale dyr så kan det bli litt overveldende når man helt forsvinner i
vrimmelen. Men nok om maur. La oss heller konsentrere oss om problemet;
Hvordan føle seg viktig i en maurtue? Eller altså på Blindern. Det er to
måter vi kan angripe dette problemet på.

Først og fremst så har vi den velkjente ”livet-er-et-mirakel-i-seg-selv”
metoden. Dette er en godt utprøvd metode, som psykologer tjener tusener
av kroner på å formidle til pasienter som ligger snufsende på en sofa. ”Ja,
du er unik”, ”Det er et mirakel at du i det hele tatt eksisterer”, ”Ikke bry deg
om at kona forlot deg, hunden ble påkjørt og ansiktet ditt ble deformert i en
grusom telefon/strykejern ulykke”. Men det er jo faktisk noe i det, vi er
ganske unike og utrolige skapninger. Enkelte forskere mener at vi er
sammensatt av uhyre små dimensjoner som har lukket seg rundt seg
selv. Disse dimensjonene har vi gitt navn som kvarker, elektroner,
neutrinoer og liknende. Ingen vet hvorfor stoffene plutselig oppstod, men
enkelte av disse stoffene har etter en utrolig hendelsesrekke klart å
kombinere seg og forme liv. Dette er det største mirakelet i hele universet,
med unntak av markedskrysset, selvfølgelig. Du kan glede deg over å
være et av disse miraklene som vi, ved å legge godviljen til, har klassifisert
som intelligent. Dette skulle i seg selv være nok til å få hvem som helst til
å føle seg spesiell, selv en insignifikant student som deg. Men hvis du
mot all formodning fremdeles føler deg liten og ubetydelig kan vi prøve en
100% garantert metode som vil gjøre så du føler deg like viktig for verden
som Keynes. For å få dette til må vi se på ditt liv i sammenheng med
resten av universet.

I vårt univers finnes det en ubetydelig liten galakse som heter Melkeveien.
Denne galaksen inneholder 0,0000000000025% av massen til universet.
I en av spiralarmene til denne galaksen befinner det seg et lite og ubetydelig
solsystem som står for 0,0000000001% av massen til Melkeveien. Vår
planet har 0,00003% av massen til solsystemet og kroppen din består av
ca. 0,0000000000000000000001% av massen til planeten. Du er med
andre ord ikke mer enn et støvkorn i et univers uten mål og mening. Nå
kan man jo lure på hvordan dette kan få deg til å føle deg større og mer
viktig. Det gjør det jo selvfølgelig ikke, men poenget er at alle andre du
møter i løpet av en dag i det store og hele ikke betyr noe. Hele Blindern
med alle professorer, studenter og ansatte betyr ikke noe som helst. Ett
mulig unntak er flaskemannen. Han må komme fra en annen dimensjon,
siden han har evnen til å være alle steder samtidig.

Så hvis vi da ser bort fra flaskemannen kan du med sikkerhet bevege deg
blant dine medstudenter med den trygge viten at du er akkurat like viktig
som summen av resten av Blindern.

         Stig
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I august døde professor Tor Jakob Klette etter lang tids sykdom. Observator ønsker å minnes en dyktig og
inspirerende foreleser som dessverre altfor få av instituttets studenter fikk oppleve. Vi har fått tillatelse til å
trykke nekrologen som ble skrevet av noen av hans kolleger ved Økonomisk institutt og ved SSB, og som ble
trykket i Aftenposten fredag 22. august 2003.

Med professor Tor Jakob Klettes død er en av Norges fremste samfunnsøkonomer gått bort, bare 44 år gammel.
Klettes forskning var i verdensklasse. Han var opptatt av å trenge inn i vilkårene for økonomisk fremgang i moderne
samfunn. De vitenskapelige arbeidene hans dreide seg om teknologisk endring og innovasjoner – det Schumpeter
kalte kapitalismens essens. Klette forsket på sammenhengen mellom markedsstruktur og bedriftenes
innovasjonstakt, på incitamentene for å utvikle nye teknologier og innovasjonenes samfunnsøkonomiske betydning.
Han brant for å kombinere økonomisk teori med empiri for å forstå disse grunnleggende problemene.
Arbeidet ga ham internasjonal anerkjennelse. Han publiserte forskningsresultatene i prestisjefylte tidsskrifter og fikk
raskt internasjonale samarbeidspartnere. Han skrev viktige fellesarbeider med verdens ledende eksperter på om-
rådet, som Harvard-økonomen Zvi Grilliches. Klette møtte dessuten fast i det amerikanske National Bureau of
Economic Research og det europeiske Center for Economic Policy Research. Klette var viktig for hele det norske
forskningsmiljøet både som igangsetter av nye prosjekter, som inspirator og oppmuntrer og gjennom sin konstruk-
tive kritikk til andres forskning. Han insisterte på at vi måtte legge listen høyt. Halvgodt var halvgjort.
Tor Jakob Klette var først utdannet som sivilingeniør fra NTNU i 1983. Til tross for eksepsjonelt gode eksamensresul-
tater var han ved studieslutt sikker på at det var samfunnsøkonom han ville bli. Han tok så en mastergard i matema-
tisk økonomi og økonometri fra London School of Economics i 1985 og en dr. polit.-grad i samfunnsøkonomi ved
Universitetet i Oslo i 1990. Han ble ansatt som forsker i Statistisk sentralbyrå i 1985 og som professor ved Universi-
tetet i Oslo i 1998.
Klette var en fremragende foreleser. Faget skulle brukes til å forstå viktige samfunnsproblemer, og undervisningen
hans gjenspeilte det. Hans engasjement for studiereform var drevet av et klarsyn om å kombinere forskning og
undervisning, teori og anvendelse. Han hadde det beste rykte som en inspirerende veileder. Han stilte strenge krav,
men evnet å trekke sine studenter og dr. gradsstipendiater med i et engasjerende samarbeid. Han ble også brukt
som rådgiver av norske myndigheter, blant annet som medlem av offentlige utvalg.
I sitt arbeid oppnådde Tor Jakob Klette mye på kort tid. Som en utpreget sosial person hadde han dessuten mange
gode venner og en rekke utenomfaglige interesser. Hans kone og to unge tenåringsbarn var likevel viktigst. Da han
for vel ett år siden ble alvorlig kreftsyk, var han et faglig og sosialt midtpunkt. Han hadde dristige forskningsplaner og
de beste forutsetninger for å fullføre dem. Han kjempet mot sykdommen. Dersom noen kunne bli frisk av ren livsvilje,
hadde Tor Jakob klart det. Han etterlater seg et tomrom ingen kan fylle.

Kalle Moene, Ragnar Nymoen og Asbjørn Rødseth, Universitetet i Oslo
Ådne Cappelen, Torbjørn Hægeland og Erling Holmøy, Statistisk sentralbyrå

Tor Jakob Klette
8/5 1959-13/8 2003
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Da Gjedrem inntok Blindern

Marius Holm Rennesund mhrennesund@hotmail.com

I forbindelse med introduksjonsuken for de første
studentene på den nye studieordningen hadde
instituttet invitert sentralbanksjef Svein Gjedrem til å
holde foredrag om pengepolitikken. I følge institutt-
bestyrer Nymoen var sentralbanksjefen ikke
vanskelig å be og de understreket begge det gode
samarbeidet mellom instituttet og Norges Bank, noe
som også har kommet fram gjennom professoratet
Norges Bank har gitt instituttet. Svært mange
studenter hadde funnet veien til Sophus Lies
auditorium og etter applausen å dømme var de fleste
meget fornøyd med Gjedrems presentasjon.

Gjedrem har det siste året fått mye kritikk for rentepoli-
tikken Norges Bank har ført. Dette så vi blant annet i
debatten på Fagkritisk dag 26. mars, der det ble hevdet
at Norges Banks praktisering av sitt pengepolitiske
mandat har bidratt til å forverre den økonomiske situa-
sjonen i Norge. Det operative målet Regjeringen har
fastlagt for pengepolitikken er en inflasjon som over tid
er nær 2,5 prosent. Dagens inflasjon er så lav som
rundt 0,8 prosent, og når vi vet at det er et tidsetterslep
på opp mot to år i pengepolitikken, er det enkelt å se at
Norges Bank ikke har vært heldig i sine analyser av
den fremtidige økonomiske utviklingen. Fra den øko-
nomiske teorien vet vi at det er en rekke faktorer som
påvirker inflasjonen. Blant de viktigste faktorene er:

- Etterspørselspress
- Kostnadssjokk
- Endret produktivitetsvekst
- Importert prisstigning og valutakurs
- Forventninger

På spørsmål om hvilke faktorer som har bidratt til den
svært lave inflasjonen vi ser i Norge i dag pekte
sentralbanksjefen særlig på at verdensøkonomien har
utviklet seg svakere enn forventet. Videre har den sterke
kronekursen hatt en negativ innvirkning på industrien.
Den sterke kronekursen skyldes blant annet usikker-
heten i finansmarkedene rundt krigen i Irak som fikk
mange investorer til å kjøpe sikre norske kroner.

I følge det operative målet skal altså Norges Bank sette
opp renten hvis det ser ut til at inflasjonen med uendret
rente blir høyere enn 2,5 prosent. Ser den derimot ut til
å bli lavere skal den settes ned. Det er altså like viktig å
unngå for lav som for høy inflasjon. Ved avvik fra
inflasjonsmålet kan pengepolitikken brukes på to må-
ter. Den kan enten brukes kraftig for å raskt bringe infla-
sjonen tilbake til målet, eller den kan brukes mer grad-
vis. Ulempen i det første tilfellet er at dette kan føre til
store svingninger i realøkonomien. Brukes penge-
politikken mer gradvis vil vi få mindre utslag i real-
økonomien, men man må tillate at prisstigningen avvi-
ker fra målet over noe lengre tid. Dette er altså bak-
grunnen for at renten ved siste rentemøte ble satt ned
med ett prosentpoeng  til 3 prosent, som er et historisk
lavt rentenivå. I pressemeldingen fra Norges Bank he-
ter det allikevel at med en rente på 3,0 prosentpoeng
ser Norges Bank det som mer sannsynlig at inflasjo-
nen på to års sikt blir lavere enn 2,5 prosent enn at den
blir høyere. Noe som i klartekst sier at renten med stor
sannsynlighet skal videre ned i løpet av høsten.

Hvorfor er det så viktig med en lav inflasjon?For det
første sikrer lav inflasjon stabilitet i finans- og
eiendomsmarkedene. Dette skyldes blant annet at de
relative prisene blir tydeligere når vi har en lav og stabil
inflasjon. Høy inflasjon koster i første rekke gjennom
usikkerhet om priser og økonomisk utvikling som kan
føre til feilinvesteringer og større svingninger i økono-
mien. En fleksibel inflasjonsstyring er altså velegnet til
å jevne ut svingninger i produksjon og sysselsetting.

Svein Gjedrem
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Når renta settes ned for å øke inflasjonen fører dette til
en rentedifferanse mellom utlandet og Norge. Dette
gjør det mindre attraktivt å investere i norske kroner.
Resultatet er at den norske krona svekkes og dermed
økes den norske konkurranseevnen. Samtidig vil en
lavere rente føre til at flere investeringsprosjekter blir
lønnsomme og derfor vil gjennomføres. Dette vil føre til
at det blir sprøytet mer penger inn i det norske økono-
mien.

Gjedrem tok også for seg det såkalte finansierings-
gapet, altså differansen mellom statens netto kontant-
strøm og pensjonsutgiftene. Som de fleste vet kan vi

se for oss et scenario i årene fremover der oljeinntek-
tene kan avta forholdsvis kraftig, mens pensjons-
utgiftene samtidig vil øke. Dette er blant annet bakgrun-
nen for opprettelsen av oljefondet. De økte pensjons-
utgiftene skyldes særlig de store fødselskullene i årene
etter krigen. Denne generasjonen opplevde en høy og
uproblematisk vekst etter krigen da landet skulle byg-
ges opp. Da verdensøkonomien gikk ned i en bølgedal
på begynnelsen av 70-tallet fant Norge olje, noe som
sparte oss for mye av den økonomiske krisen som
resten av verden opplevde. Når nå denne generasjo-
nen går av med pensjon er det vi som skal betale de-
res pensjoner. Sentralbanksjefen advarte derfor mot å
høre på argumentasjonen fra spesielt denne gruppen
om økt bruk av oljefondet. En økt bruk av oljepenger i
dagens situasjon mente sentralbanksjefen ville få ne-
gative konsekvenser gjennom en større offentlig
sektor, økt press på ressursene, høyere priser og en
økt kronekurs. Dette vil slå hardt ut for de konkurranse-
utsatte bedriftene i det norske næringslivet.

Etter sentralbanksjefens redegjørelse var det tid for
spørsmål og innlegg fra salen. Gjedrem svarte inter-
essert og fyldig på alle spørsmål. Det kom overras-
kende mange velformulerte spørsmål fra salen, noe
som vitner om at det ikke står så dårlig til med studen-
tenes engasjement som mange vil ha det til.
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Observatorredaksjonen
in order of appearance

Redaktørene

Det er ikke lenger noen som husker når Stig Jørund
først beæret Observatorredaksjonen med sitt
nærvær, men selv mener han å huske at han har vært
med altfor lenge. Etter å ha vært IT-sjef i noen år tok
han over som overarbeidet underbetalt redaktør
sammen med Geir, og disse har nå ansvaret for å få
ut bladet i tide... hvilket kan forklare hvorfor dette
nummeret kommer så sent.

Geir har også vært med i Observator siden tidenes
morgen, men er nå på vei ut i arbeidslivet som ferdig
utdannet økonom. Vi får bare tro at han gjør en like
god jobb der som han har gjort i Observator. Vi håper
at han blir værende en stund til som ubetalt ekspert,
men selv vil han nok helst slå klørne i en fet lønns-
sjekk... fra staten.

Bakre rekke, fra venstre: Stig, Marius, Geir, Martin, Stefan
Fremre rekke, fra venstre: Tonje L, Tonje T, Guro, Linn
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Stefan er det nyeste tilskuddet til Observator red-
aksjonen, og har allerede rukket å lære de gamle
redaktørene nye triks i photoshop. Foto og IT er hans
sterke sider, og han vil garantert være med på å heve
bladet fremover.

Martin er et friskt pust inn i redaksjonen, og slår til
med “utsyn” som sitt første verk. Mange kommer
nok til å trekke på smilebåndene av hans innovative
og underholdende fortelling om McDonalds kuer.

Linn har lenge stått for å fylle baksiden av bladet,
men har nå lyst på nye utfordringer og brenner for å
ta tastaturet fatt for også å fylle innsiden av permene.

Tonje T. er det nærmeste vi kommer en profesjonell
reporter. Hun har stått for utallige intervjuer, og med
godt humør og et smil på plass får hun alltid intervju-
objektene på glid.

Marius ble på en utspekulert måte truet, skremt og
lokket inn i redaksjonen, men trives nå godt som
skribent. Han kommer stadig med gode artikler både
på engelsk og norsk.

Tonje L. har lenge skrevet gode artikler for Observator,
og har alltid stått på for bladet. Hun er også ekspert i
å fylle opp sidene når en artikkel er neeesten lang
nok.

Guro er damen som sørger for at de røde tallene ikke
blir altfor røde. Hun får også den utakknemlige jobben
med å fortelle oss at det utgår å bruke hele budsjettet
på øl. I tillegg bidrar hun stadig med nye artikler og
intervjuer.

Redaksjonen
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Min hovedoppgave

Tonje Thoresen tonjemt@hotmail.com

Geir Bringedal leverte sin hovedoppgave i august og
leser for tiden på muntlig eksamen i oktober. Han
begynte på oppgaven sin i månedskifte januar/februar
2003. Utgangspunktet for hovedoppgaven var i før-
ste omgang hans deltakelse i et gentrifiseringspros-
jekt som tok for seg planlegging og utvikling i bydel
Gamle Oslo. I dette prosjektet jobbet han blant annet
med to andre studenter, en fra sosiologi og en fra
samfunnsgeografi. Hans oppgave i prosjektet var å
se på om det hadde skjedd noen unormal prisstig-
ning i denne bydelen. Dette kan være en av indikato-
rene på at det har skjedd en gentrifiseringsprosess.

Og hva betyr gentrifiseringsprosess?
En måte å se på en gentrifiseringsprosess er gjen-
nom en sekvensiell prosess der kunstnere eller ”hip-
pie folk” ofte flytter til en bydel og gjør den litt mer attrak-
tiv, for deretter å bli etterfulgt av grupper som benytter
tilbudet som kunstnere skaper. Dette kan være studen-
ter eller andre unge mennesker som benytter seg av
tilbudet som følger av kunstnerenes inntreden, som for
eksempel kaféer, teater, utesteder og kino med mer.
Etter hvert følger andre med mer økonomisk kapital
enn kulturell kapital. Dette fører til at en bydel blir popu-
lær og at boligprisene etter hvert stiger. For eksempel
har boligprisene på Grünerløkka økt. For 10-20 år si-
den var det ingen som ville bo der, men nå er det mange.

I selve hovedoppgaven hans ser han på hvorfor noen
grupper mennesker flytter til visse bydeler i Oslo, som
i utgangspunktet ikke var særlig attraktive for denne

gruppen mennesker. Problemstillingen er: Gentrifiser-
ing og flokkmentalitet i bydel Gamle Oslo: En teoretisk
og empirisk analyse av beslutninger til unge mennes-
ker om valg av lokalisering. Han undersøker i oppga-
ven om det har funnet sted en flokkvandring til bydel
Gamle Oslo fra andre bydeler i Oslo eller fra andre
steder.

I oppgaven bruker han mye teori på flokkmentalitet, el-
ler flokkvandringer og hvordan individer koordinerer sin
atferd. Teoriene og modellene han ser på er egentlig
utviklet fra andre problemstillinger, men han valgte å
bruke dem for å analysere de beslutningene som lig-
ger bak valget av bosted. For å sjekke om det hadde
funnet sted en flokkvandring til bydel Gamle Oslo brukte
han innflytningsdata og befolkningsstatistikk. Som en
del av prosjektet fikk han sitte på Norges Byggfors-
kningsinstitutt hvor han hadde disposisjon til eget kon-
tor og tilgang på relevant data (det er noen som sitter
godt i det). Han fant ingen empirisk støtte for at det
hadde skjedd en flokkvandring og om bydel Gamle Oslo
skilte seg ut fra de andre bydelene i Oslo. Han under-
streker at det var noen svakheter ved dataene, blant
annet at studenter sjelden melder om flytting og derfor
ikke kommer inn i statistikken på samme måte som
andre grupper av individer. Studenter slår heller ikke så
mye ut på boligprisene i og med at de oftest leier. Han
kjørte også en liten regresjon, men i følge han ble den
ikke så bra. Den ble forkastet på grunn av for få obser-
vasjoner.

Hvordan synes du det var å skrive hovedoppgaven?
Både og. Jeg synes det var greit å gjøre et selvstendig
arbeid, men jeg må si at jeg liker bedre å jobbe sammen
med andre eller i prosjekter. Det går gjerne litt mye
unødvendig tid når man sitter for seg selv. Og ting kunne
ofte vært løst bedre hvis man hadde samarbeidet med
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andre. Det er selvfølgelig veldig nyttig å ha skrevet en
egen oppgave, men jeg er ikke så veldig glad i å sitte
alene og knote på noe for meg selv. Jeg liker å disku-
tere ting og komme fram til noe… men for all del, det
var en nyttig prosess.

Hvem hadde du som veileder?
Jeg hadde Jon Vislie og var veldig fornøyd med han.
Det var veldig uformelt og jeg kunne bare stikke oppom
kontoret hans når jeg lurte på noe uten å måtte sende
han en mail fem dager i forveien. Selvfølgelig er det
viktig å passe på at man ikke renner ned dørene der
oppe, men det tror jeg ikke jeg gjorde. I snitt møtte jeg
han kanskje annenhver uke. I motsetning til meg var
det mange andre som hadde litt problemer med sine
veiledere. Det virker som om det er stor forskjell på
veilederne. De som er veiledere må være klar over hva
de sier ja til.

Han sier videre at den største utfordringen ved å skrive
hovedoppgaven var å gjøre seg forstått slik at folk som
ikke kjenner til temaet skulle kunne forstå det. Teorien
synes han i grunnen var nokså grei og enkel, men det
var vanskelig å vite hva som kreves av en hovedopp-
gave. Hvor dypt skal man gå i tema, for eksempel.

Har du noen gode råd til fremtidige oppgaveskrivere?
Det kan være lurt å begynne å skrive så fort som mulig.
Man må selvfølgelig sette seg litt inn i teoriene man
skal bruke, men det kan være lurt å starte tidlig med
skriveprosessen. Husk gjerne hvem du skriver til. Det
kan også være greit, slik som jeg gjorde, å være med
på et prosjekt. Jeg tror ikke jeg hadde skrevet om dette
hadde jeg ikke vært med på prosjektet. Når en er med
på slike prosjekter lærer man mye om hvordan man
jobber og det er lett å få gode kontakter. Dette kan være
greit når man skal ut i arbeidslivet.

Observator takker for intervjuet og ønsker Geir lykke til
med muntlig eksamen i oktober. Lykke til!
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SAMFUNNSØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Økonomisk Forum

Medlemmene får tilbud om:
- kurs og seminarer
  (dels til redusert pris)
- forsikringsordninger
- generell informasjon om
  foreningens aktiviteter
- tidsskriftet Økonomisk Forum
  hjem i egen postkasse

Kontingenten inkluderer medlemskap
i studentforeningen Frederik. Betalt
bankgiro gjelder som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et
kalenderår 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

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening koster kr 250,- pr. år. 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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Observator ønsker nye medarbeidere

Studentavisa på samfunnsøkonomi ønsker nå nye medarbeidere siden mange i
redaksjonen ble ferdige med studiet i forrige semester. Vi er nå bare ni perso-
ner som holder hjulene i gang, og nytt blod i redaksjonen hadde vært ønskelig.

Vi trenger folk til mange oppgaver:
- Skribenter
- Datakyndige
- Illustratører
- Fotografer
- Journalister

Observator gir opplæring på alle områder, så man trenger ikke være en ekspert
for å bli med.

Som medlem får du mange fordeler:
- En god attest som vil være nyttig i det trange arbeidsmarkedet
- Muligheten for å bli hørt hvis du har noe på hjertet
- Bli kjent med nye mennesker
- Gratis inngang på samfunnsøkonomifester
- En sponset øl i ny og ne

Hvordan kontakte oss?
E-mail:
observator@econ.uio.no
Tlf: 22 85 61 19

Eventuelt kan vi treffes
på pauserommet i 12
etg. (ES), der vi har
møter hver torsdag kl. 17
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Behavioral and Neuro-Economics

Marius Holm Rennesund mhrennesund@hotmail.com

Homo economicus the rational economic agent that
only behave in self interest is now set to the center of
attention. Most economic theories minimize the
influence of human emotions and assume that how
people act follow rational principles. Homo
economicus has total self-control, can process all
available information, hate conflicts, never seek
revenge, free ride as often as he can and only follow
social norms when it is in his own interest. This is
hopefully not how you would describe your friends or
most of your fellow human beings. The new area of
behavioral and neuro-economics are challenging the
traditional way of analyzing human economic
behavior.

Homo economicus is more afraid of loosing something
than of the cost associated with achieving the same
thing. He is not very willing to take small risks, but may
gamble away large amounts of money on high-risk bets.
He works less when he should work more and more
when he should go home and relax. The early
economists like Adam Smith and Keynes actually made
room for such irrational behavior in their theories, but
as mathematics became a more and more used tool
in economics the theory of the rational agent became
increasingly important.

Neuro-economics has its origins in the two-person
bargaining experiments of Elizabeth Hoffman, Kevin
McCabe, Stephen Rassenti and Vernon Smith. Under
the primary leadership of Professor McCabe this
research has now been integrated with the evolutionary
psychology perspective, and brain-imaging research
designed to explore how the brain works in two-person
strategic decision settings. Their research has given
some very interesting results. Economic agents are

afraid of regretting their decisions. What other agents
tells us, whether it is truthful or not, affects our decisions
significantly. We systematically underestimate that
something associated with a high probability will
happen and overestimate that a low probability situation
will occur.

Studies of taxi drivers in New York has shown that they
set goals of how much money to make per day. When
they have reach that amount of money they go home.
This leads to a situation where they work little on busy
days, and long hours on days with few passengers.
This is the opposite of what a rational economic agent
would do. Homo economicus would work more on days
when it is easy to make money and less on days with
few passengers.

A typical experiment in behavioral economics is the ul-
timatum game, also called the take-it-or-live-it-game.
In the game a proposer offers a division of $10 to a
responder, who accepts it and ends the game or rejects
it, leaving both players with nothing. The prediction is
that responders who want to earn most money will take
any offer, a self-interested proposer who anticipates
this will offer the smallest possible amount. However,
this prediction turns out to be wrong. In laboratory tests
where the players are anonyms, experiments have
shown that offers are typically around 44% of the total
amount and that 50% of the low offers are rejected. To
analyze what happens in the brain during these bid
situations the researchers have been imaging the
participants’ brain. Subjects whose brain was imaged
while they were presented with an unfair offer ($1 to $2
out of $10 available) showed greater activity in the insula
of the brain, revealing that such offers created negative

Brain-imaging during exhange situations is much
used in neuro economics

Taxi drivers in New York work too little on busy
days, and too much on days with few passangers
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emotions. Those subjects with the strongest activation
of this part of the brain rejected a higher proportion of
“unfair offers”. Another part of the brain, the anterior
cingulate (ACC), a brain region that detects cognitive
conflict, also showed greater activity during presentat-
ion of an “unfair offer”. This suggests that this area
mediates the conflict between earning money and
feeling bad. These findings emphasize the importance
of emotional influence in human decision-making.

The ultimatum game has been played in twelve
countries on four different continents. The traditional
economic prediction has been rejected everywhere, but
there are large variations between different types of
societies. Especially are the variations bigger in small
poorer societies than in big rich ones. The reason may
be that the subjects are looking for situations in their
daily lives that are similar to the experiment. In areas
where people are dependent upon cooperation to get
food to survive, like in Lamelara in Indonesia where the
inhabitants hunt whales from small canoes and must
cooperate to get the food home to the village, the
proposed amount is generally higher.  In Lamelara the
proposer on average offered 58% of the amount. In
Machiguenga in Peru on the other hand, there are little
cooperation outside the family. Here the average offer
from the proposer was only 26%. The general trend is
that the more dependent upon cooperation the villagers
are the higher is the proposers offer.

The brain is always looking for patterns. If a situation is
repeated only two times, the brain is only waiting for it to
be repeated again. This has been applied to the stock
market to explain why stockholders are reacting so hard
to negative news. If a stock has risen fast in value a
couple of times, the brain is waiting for the pattern to be
repeated. If the pattern appear again the brain is filled
with anxiety and we are willing to do anything to get
ridge of the stock as fast as possible.

Game theory can link economics to other sciences
because it uses the same tools to model interactions
at many different levels like individuals, firms and na-
tional states. Originally rational game theory is based
on two assumptions. (i) Players are self interested and
(ii) reach an equilibrium in which everyone is choosing
(or planning) strategies that yield the best outcome,
anticipating that everybody else is doing the same thing.

“Behavioral game theory” replaces these assumptions
with precise alternatives that are more cognitive plau-
sible. One ingredient of behavioral game theory is a
model of “social utility”, showing how players’ utilities
for payoff allocations depend on how much others get,
as well as their own payoffs. This is illustrated by many
experiments showing that people routinely cooperate
in “prisoner’s dilemma” games, where “defection” is
always better for one player but mutual “cooperation”
makes everybody in a group better off. Prisoner’s di-
lemma cooperation is well established, but evidence
from newer experiments helps to calibrate precise
social utility functions that make fresh predictions.

A much used game is the “trust”. In a trust game one
player can invest money that is multiplied by a factor
(usually 3) to reflect the investments productivity. A sec-
ond trustee player can repay or keep as much of the
tripled investment as he or she likes. The baseline
game is played with anonyms strangers as a model of
investment with “country risk” and poor legal protection
for investors, or firms paying wages and trusting
employers to work hard. When the trust game is played
once, the first player usually invests about half and is
repaid roughly what he or she invested. Trustworthiness
correlates with trustee’s level of oxytocin after been tru-
sted, a hormone important in social bonding.  The level
of oxytocin rises when mothers breastfeed, when fathers
hug their children and during an orgasm. The players
with highest levels of oxytocin are the ones that give
most back to those that gave them the money in the first
place. When the trust game is played a fixed number of
times, players invest and repay in early periods, but
trust breaks down when repeated game’s end grows
near.Why do people cooperate in

prisoners dilemma games?

Peope are rarely able to make one or
two steps of itterated strategies
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A second ingredient of behavioral game theory is the
idea that players use only one or two steps of iterated
strategic reasoning. Experiments have showed that one
or two steps of thinking are typical, while skilled
undergraduates and game theorists use three or four
steps. The third ingredient is learning. Learning
strategies may be built into traditional models, but some
humans are more sophisticated and realize that others
are learning and choose strategies that build beneficial
reputations, like repaying early in trust games that are
repeated.

The analyses of these game theoretical approaches
have showed that different assumptions of the games
will be beneficial under different types of games.
According to Calmayer one can use three different
approaches to game theory. “Constrained by these facts,
game theory is trifurcating into three approaches: ratio-
nal game theory, useful for modeling firms and
countries that pool cognitive approaches and hire
consultants to analyze games carefully (for example,
bidding for telecommunication spectrum in auctions);
behavioral game theory, useful for explaining what nor-
mal people do and how they learn, which is important
for explaining strikes, divorces, incentive contracts and
litigation; and evolutionary game theory which explains
equilibrations in animal populations by natural

The Fathers of Behavioral Economics
 Nobel Price Vinners in 2002

selection, and imitations by humans.” He further says,
“Informing game theory is only one way in which
neuroscience will reshape economics. Other puzzles
that neuroeconomics can help to solve include the fact
that people find some trade-offs between health, time,
statistical lives, clear air and money difficult or offen-
sive; how advertising works; the fact that many people
do not plan lifetime saving optimally; or succumb to
ruinous temptations and addiction; and the fact that
financial markets and macro economies fluctuate so
dramatically”

The new field of behavioral economics may in some
areas reshape economics while it in other may be a
useful addition to the theories of homo economicus.
What is important is to find out whether or not human
behavior systematically differ from the rational approach.
What we today think is optimal ways to make institutions
and contracts may actually hurt the economy if our
predictions about rationality prove wrong. Economic
incentives may then not be the right way to get people to
behave the way we want them to.

Sources:
Camerer, Colin F., “Strategizing the brain”, www.sincemag.org, vol.300, 13. June 2003
Encyclopedia of Cognitive science, Experimantal Methods in (neuro)Economics
Hambro, Sarah, “Hjernen er virkelig alene”, Dagens Næringsliv, 24. May 2003
http://www.lse.ac.uk/clubs/hayek/5-2/smith.htm
http://www.ices-gmu.org
Moene, Kalle, “Psykologi og økonomi”, Dagens Næringsliv, 31. May 2003

Daniel Kahneman Vernon L. Smith

«for having integrated insights from psychological
research into economic science, especially concern-
ing human judgment and decision-making under
uncertainty»

«for having established laboratory experiments as a
tool in empirical economic analysis, especially in the
study of alternative market mechanisms»

Source: www.nobel.se
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Avdelingen for internasjonal økonomi ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt ønsker å engasjere 1-3
studentstipendiater. Studentstipendier tildeles godt kvalifiserte studenter som i en periode på normalt
½-1 år oppholder seg på NUPI for å skrive hovedoppgave eller liknende. Oppgaven må ligge
innenfor avdelingens arbeidsfelt, som f.eks. omfatter internasjonal handel og investeringer, teknologi
og konkurranseevne, økonomisk geografi,  internasjonal politisk økonomi, regional integrasjon,
økonomisk vekst, utviklingsøkonomi, internasjonal økonomisk kriminalitet og korrupsjon, samt
internasjonal politikk på disse felter. Studentstipendiatene får kontorplass på NUPI og mottar et
månedlig stipend på NOK 2800. Veiledning, tema for oppgaven etc. avklares i dialog med de som
ansettes. NUPI holder nå til i Grønlandsleiret 25, men vil fra årsskiftet flytte til C.J. Hambros
Plass 2.

Søknadsfrist: 1. november 2003. Tiltredelse: Etter avtale, snarest mulig. Søknad inkl. CV,
karakterutskrifter og informasjon om valg av tema for hovedoppgave sendes til NUPI, Avdeling
for internasjonal økonomi, Postboks 8159 Dep., N-0033 Oslo. For nærmere opplysninger, kontakt
avdelingsleder Arne Melchior, tlf. 22056520, eller Leo Andreas Grünfeld, telefon 22056568.

Annonse

SPENNENDE ARBEIDSPLASS FOR
HOVEDOPPGAVEN?
NUPI SØKER STUDENTSTIPENDIATER –
INTERNASJONAL ØKONOMI

Fortsettelse fra side 2, utsyn.

McDonalds er verdens største forbruker av storfe, og
storfe promper mye. Svært mye! Faktisk kan 16 % av
verdens totale ”menneske-skapte” metangass (CH4)
utslipp spores tilbake til prompende husdyr. Grunnen
er at disse drøvtyggernes firedelte mager virker som
svært effektive gassproduksjons anlegg. Protozoa bak-
terier i husdyrenes tarmsystem bryter ned maten dy-
rene spiser, og danner metangass som et bi-produkt.
Da metangass har 21 ganger sterkere drivhuseffekt
enn CO2, blir denne husdyr prompen en ganske
signifikant bidragsyter til drivhuseffekten. McDonalds
har til en hver tid rundt 15 millioner storfedyr ventende
på slakting. Hver av disse storfedyrene slipper ut ca
250 gram metangass i døgnet, eller rundt 90 kg i året
(omregnet i liter er dette hhv ca 400 liter per dag og
146000 liter promp per år). Med 15 millioner storfe i
stallen, blir det samlede stinkende bidraget fra alle
McDonalds’ kuer og okser på svimlende 1.4 millioner
tonn metangass. Tilsvarende det 4-dobbelte av
Norges årlige metangassutslipp! Med andre ord; ved å
spise Chicken McNuggets fremfor burger kjøtt fra storfe,
gjør du den norske vinteren litt kaldere. (forutsatt at
kylling ikke promper)

Hva er så budskapet med dette utsyn?
Vel, for det første så oppfordrer jeg alle til å la rotet stå
igjen ved neste McDonalds besøk! Å gå over til Chicken
McNuggets er heller ingen dum idé. Men dette er nå så!
Det viktigste av alt, som jeg implisitt prøvde å eksem-
plifisere ovenfor, er den makten vi konsumenter sitter
inne med. I den kapitalistiske verden vi lever i, der
markedskryss og profittmaksimering står i høysetet, er
det vanskelig for én enkelt person å påvirke. Alene er vi
en dråpe i havet, et pust i sivet som i det store og hele
intet betyr. Men står vi samlet har vi muligheter til å ryste
verden. Når massene settes i gang og samkjører sin
adferd, har vi kollosal makt til å forandre på ting. Dette
være seg konsum av miljøvennlige produkter, eller
boikott av firmaer med dårlig moral.
Med et stort håp om at refleksjoner, ettertanke og
adferdsendringer vil komme etter hvert, vil jeg avslutte
med en ny vri på en gammel slager av et slagord.

Konsumenter i alle land, foren eder!

Martin Sommerseth Jaer
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Observator har besøkt Petter Vegard Hansen, som
jobber i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå
(SSB), på Gruppe for energi og miljøøkonomi. Petter
var ferdig med studiene i juni i fjor, og begynte å jobbe
en måneds tid etterpå. Han er ansatt i en
førstekonsulentstilling, men er allerede godt i gang
med doktorgraden sin, som han altså skriver for SSB.

Petter er en meget velutdannet ung mann, han tok nem-
lig lærerskolen før han begynte å studere samfunns-
økonomi. Så hva fikk ham egentlig til å velge dette
faget? – Allmennlærerutdanninga var ok, den, men jeg
ville gjerne ha litt mer forståelse for hvordan hele sam-
funnet fungerer. Jeg likte matte, men syns fysikk var
forferdelig… Så en kombinasjon av samfunnsfag og
matematikk tenkte jeg kunne være bra. Petter forteller
videre at noe av det han liker best med faget, er måten
å angripe problemstillinger på: At man forenkler ting,
samtidig som man ikke tar bort hovedpoenget. Han
understreker også at man som økonom bør være klar
over at økonomien bare kan belyse én side av proble-
met, men at med dette som utgangspunkt er økono-
mien et veldig nyttig verktøy.

Gruppa som Petter jobber på, har forskning på
elektrisitetsmarkedet, utslipp og avfallsproblematikken
som noen av sine hovedområder. Petter jobber primært
med kraftmarkedet, og doktorgraden hans dreier seg
om markedsmakt på kraftmarkedet, noe han for øvrig
også skrev om i hovedoppgaven sin. Så hvordan er en
typisk arbeidsdag på SSB? - Siden jeg jobber mest
med kraftmarkedet, er det hele tiden relevante ting som
skjer, så jeg pleier å bruke litt tid hver dag når jeg kom-
mer på jobb på å orientere meg om de siste utvikling-
ene i markedet. Jeg leser nyheter og sjekker relevante
hjemmesider på nettet, f.eks. NordPool (den nordiske

Økonomer i arbeidslivet

Guro Børnes Ringlund gurori@hotmail.com

kraftbørsen, journ. anm.). Ellers bruker jeg en del tid på
å lese litteratur, jeg regner litt, ser på ulike løsninger, og
tenker litt rundt det jeg har funnet, rett og slett. Også
skriver jeg.

Siden Petter holder på med doktorgraden, står han til
en viss grad fritt til selv å bestemme hva han skal skrive
om, så lenge det er innenfor emneområdet. Sånn sett
står han friere enn en ”vanlig ansatt” i SSB. Men han
arbeider også med en del av SSBs prosjekter, spesielt
prosjekter knyttet til kraftmarkedet. Han mener at en av
fordelene ved å skrive doktorgrad ved en institusjon
framfor å gjøre det på egenhånd, er at man har ar-
beidskolleger som jobber med det samme temaet.

Petter jobber ved en av de klassiske samfunnsøkonomi-
institusjonene, og alle kollegene er samfunnsøkonomer.
Han mener at dette både har fordeler og ulemper. Som
nyutdannet så tror jeg at det er en fordel at man kjenner
seg veldig igjen i det kollegene snakker om og det de
diskuterer, man får praktisert det man har lært og blir
trygg på det, så man har et sikrere utgangspunkt før
man møter noen som kanskje er uenige i det man sier.
Det tror jeg er en fordel. Ulempen er jo at man kan
«glemme» at økonomi ikke er alt, det er viktig å være
klar over at utgangspunktet er at man ser på problemet
fra den økonomiske siden, mens andre kan se det fra
andre sider.

Så langt er Petter godt fornøyd med arbeidsplassen
sin: - Det er et bra miljø her, det er veldig gode arbeids-
vilkår når det gjelder å følge egne interesser, og for å
videreutvikle seg faglig. Lønnsnivået er ok, det er vel på
linje med de fleste andre typiske sos.øk. jobbene. Det
er dessuten godt å jobbe i en større institusjon, det er
ikke så mye albuer her, folk er ikke konkurrenter. Det er
ganske fint. Det at noen kommer seg fram, går ikke på
bekostning av andre. Dette bidrar til å skape bra stem-
ning.

Føler du at du har fått tilstrekkelig faglig ballast med
deg fra Økonomisk Institutt til å gjøre jobben?
- Ja, absolutt. Det blir kanskje litt spesielt for mitt ved-
kommende, siden jeg på en måte bare fortsetter der
jeg slapp, og videreutvikler meg. Jeg må jo ta flere kurs
som en del av doktorgraden. Men jeg hadde et opphold
i Berkeley, USA, underveis i studiene, og opplevde der
at jeg hadde en ok bakgrunn fra Blindern.

Petter mener at overgangen fra studietilværelsen til job-
bing ikke har vært spesielt stor. Siden han følger kurs
på Blindern bruker han fremdeles litt tid der, og han
holder dessuten kontakten med dem han studerte med.
Han tror han jobber mer nå enn da han studerte - i hvert
fall mer strukturert. Også merker han godt at feriene
ikke er så lange lenger.

Petter er veldig fornøyd med det store kontoret sitt
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Er det andre erfaringer enn de rent faglige fra studie-
tiden du drar nytte av nå?
- Studietida har gitt meg et sosialt nettverk jeg har fått
bruk for nå i ettertid. Det er flere jeg fortsatt har kontakt
med daglig. Som forsker er det viktig å ha kontakter
andre steder, ellers er det lett å bare bli sittende på
kontoret. Det er greit å «kjenne noen som jobber i de-
partementene», for eksempel kan det jo hende man
blir bedt om å holde foredrag.

Petter er i det store og hele veldig fornøyd med jobben
sin, men kunne godt tenkt seg å samarbeide litt mer
med andre. – Jeg liker godt å samarbeide med folk, så
man kunne alltids ønsket seg mer av det, men det kom-
mer jo veldig an på hva man gjør det til selv, på godt og
vondt. Det er ingen som presser en til å samarbeide,
man må selv sørge for å knytte kontakter.

Vi takker Petter for intervjuet, og ønsker ham lykke til
med en videre forskerkarriere.

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ifølge deres egen hjemmeside, lager Statis-
tisk sentralbyrå ”[…] offisiell statistikk og ana-
lyser om det norske samfunnet, informasjon
som er vesentlig for demokratiet og
markedssystemet”. SSB har en mengde
statistikkavdelinger som produserer statis-
tikk for det meste man kan tenke seg. Mye av
statistikken brukes direkte i SSBs egen fors-
kning.

Forskningsavdelingen på SSB består av åtte
grupper:

· Skatt, fordeling og konsumentatferd
· Energi og miljøøkonomi
· Makroøkonomi
· Arbeidsmarked og bedriftsatferd
· Offentlige finanser
· Kommunal og regional økonomi
· Økonomisk vekst og effektivitet
· Petroleum og miljøøkonomi

Det er gode muligheter for studenter ved in-
stituttet for å skrive hovedoppgave på SSB.
Hvis noen av Observators lesere er interes-
sert, anbefales det å sende en e-post. Se
SSBs hjemmeside www.ssb.no for mer in-
formasjon om institusjonen.

Pensumbøkene brukes fortsatt flittig

Gufs fra fortiden
Frederiks arrangementer er ikke som de engang var (hentet fra Observator 2-75)
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Semester
 samfunnsøk

Enkelte fallt ned på knærne og takket Gud for at
 det var pizza og ikke dagens vi skulle

spise i SIO kantina.

Paralympics er bare 1 år unna...

... men utover kvelden mistet Norge sitt store
gullhåp pga en spontan helbredelse

How you doin?!

Gitt at baren er åpen, promillen er over 2,5, latino-
musikken dundrer, dansegulvet syder av liv,

stemningen har nådd klimaks og jentetettheten er
så stor som vist på figuren over...

hvorfor er jeg da single?

DJ I´m-in-it-fo
funnet seg de
hvor drikkin
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Enkelte gir seg ikke selv om lysene
blinker. Redaksjonen hadde forlengst
kollapset på sofaen og hadde såvidt

energi til å knipse et bilde

Bildekvaliteten tapte seg noe utover kvelden... noen
som kjenner igjen en fot?

Hit me baby one more time

Sliten...eller bare uheldig med bildet?

Med Colgate-smilet kommer man langt

ets første
konomi fest

or-the-beer har
et eneste yrket

ng er påkrevet
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Etiske retningslinjer
for oljefondet?

et kort intervju med Alexander Cappelen

Tonje Lauritzen tonjel@student.sv.uio.no

I skrivende stund er det vel trygt å si at etikk i næ-
ringslivet er mer aktuelt enn det har vært på lenge.
Korrupsjonsanklagene mot Statoil er et av avisenes
heteste temaer. Vi i Observator har derfor valgt å fo-
kusere på en av instituttets egne ansatte sitt arbeid
på dette feltet. Vår egen post-doc og leder for Senter
for etikk og økonomi ved NHH, Alexander Cappelen,
har sittet i det offentlige utvalget som denne somme-
ren la fram et forslag til etiske retningslinjer for Sta-
tens Petroleumsfond.

Hvordan har dere lagt opp arbeidet?
Vi har hatt et pragmatisk utgangspunkt. Vi har sett hvilke
virkemidler det er vi har til å påvirke, hva vi ønsker å
oppnå og hva det er mulig og hensiktsmessig å oppnå
med de virkemidlene vi har tilgjengelig. Det har vært
bemerkelsesverdig stor enighet om det vi har kommet
fram til innad i utvalget.

Hvilke etiske ”hensyn” er det dere har valgt å legge til
grunn?
De grunnleggende utfordringene ved utformingen av
etiske retningslinjer for oljefondet er  ikke en avveining
mellom hensynet til etikk og hensynet til profitt, men
heller en avveining mellom to eller flere ulike etiske
hensyn. Vi har en etisk forpliktelse overfor kommende
generasjoner om å sørge for avkastning av oljefondet,
slik at også de kan ta del i den velstanden denne for-
muen gir. Samtidig har vi etiske forpliktelser overfor
andre folk og arbeidstakere i eget og andre land i dag.
Vi har tatt som utgangspunkt at vi bare kan basere oss
på stabile etiske grunnregler. Disse bør ha så univer-
sell oppslutning at de ikke vil endres særlig over tid.
Derfor har vi basert oss på ting vi mener det er stor grad
av overlappende konsensus over. (dvs. at man kan enes
om disse selv om begrunnelsene er forskjellige). Vi

har kommet fram til at det er noen ”stabile normative
hovedlinjer”. Disse vil i hovedsak påvirke investeringer
i selskaper som bedriver produksjon eller salg av vå-
pen, barnearbeid, alvorlige brudd på miljøforskrifter,
arbeiderrettigheter, menneskerettigheter og liknende.

Hvilke mål  har dere foreslått at fondet skal forfølge?
Det har vært viktig for utvalget å ha et realistisk forhold
til hva man kan utrette med de etiske retningslinjene.
Det er ting vi ikke kan påvirke eller ønsker å påvirke. For
eksempel spørsmålet om pengene burde benyttes til
u-hjelp eller utdanning i den tredje verden. Utgangs-
punktet er at dette er beslutninger som må tas over
statsbudsjettet, og at om man valgte å bruke penger til
dette, så ville man likevel sette av noe til et eget fond. Vi
har derfor bare sett på forvaltning av selve fondet.
Petroleumsfondet er, om vi verdivekter verdens børs-
noterte selskaper, investert i 90 % av disse. Vi er en
spesielt stor investor med svært langt sikt. Dermed har
vi liten interesse av kortsiktig gevinst på bekostning av
langsiktig, eller av høy avkastning i noen deler av porte-
føljen på bekostning av andre. Med en så bredt sam-
mensatt finansportefølje som oljefondet utgjør er vi av-
hengig av å sørge for en bærekraftig utvikling, dersom
vi vil ha langsiktig avkastning.

Hvordan foreslåes dette gjort i praksis?
Vi har foreslått en tredelt strategi. Vi foreslår å benytte:
eierskapsutøvelse (å benytte eierandelen i selskaper
til å påvirke direkte), negativ filtrering (rett og slett å ikke
investere i enkelte typer selskaper) og uttrekking av
selskaper.
Vi har foreslått at eierskapsforvaltningen fortsatt skal
forvaltes av Norges Bank. I tillegg foreslår vi at det opp-
rettes et eget etikkråd under Finansdepartementet, som
skal vurdere fortløpende om og når Statens Petroleums-
fond skal trekke seg ut av selskaper eller om de skal
rammes av negativ filtrering. Uttrekking kan skje der-
som selskapet begår spesielt grove forseelser og det
ikke er hensiktsmessig å benytte eierandelen for å
påvirke innenfra.
Negativ filtrering betyr i forslaget at man ikke investerer
i bedrifter som driver med produksjon av enkelte vå-
pentyper: Kjemiske våpen, biologiske våpen, anti-
personellminer, ikke-detekterbare fragmenter, brann-
våpen, blindende laservåpen, atomvåpen og klase-
bomber. Begrunnelsen for dette er at disse våpentypene
medfører særlig omfattende sivile lidelser ved antatt
normal bruk. Lista over produkter vi ikke ønsker å in-
vestere i er for øyeblikket ikke lenger enn våpen. Pro-
dukter som alkohol og tobakk har vært diskutert, men vi
har valgt å ikke foreslå dette.  Dersom dette er ønskelig
fra politisk hold, vil dette eventuelt bli tatt opp når forsla-
get skal opp i Stortinget

Alexander Cappelen
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Hvordan vil negativ filtrering og uttrekking ramme sel-
skaper som indirekte er med på, for eksempel, å pro-
dusere våpen?
Vi har valgt å foreslå at vi bare skal trekke oss ut av
selskaper dersom de produserer ”strategiske kom-
ponenter” til disse produktene. Det vil si at de lager ting
som utelukkende har dette formålet. Sånn vil vi unngå
at forslaget innebærer at vi må ekskludere en rekke
selskaper som i liten grad kan sies å være ansvarlige
for produksjonen.

Hvordan foreslår dere at man avgjør hvorvidt man
skal benytte eierskapsutøvelse eller uttrekking/filtre-
ring?
Norges Bank driver med eierskapsforvaltningen. Olje-
fondet er investert i så mange selskaper at man ikke
kan forvente at de er aktive i alle disse, men der det
virker hensiktsmessig og nødvendig. De vil ikke måtte
ta stilling til dette. Det etikkrådet vi foreslår at opprettes
under Finansdepartementet vil ha oppgaven med å

vurdere fortløpende hvilke selskap man bør  trekke seg
ut av. Finansdepartementet tar den endelige avgjørel-
sen om uttrekk og informerer Norges Bank om dette.

Hvordan tror du dette vil påvirke avkastningen på Olje-
fondet?
Vi regner med at effekten vil være liten. Det er ingen
grunn til å tro at eksklusjon av enkeltselskaper vil ha
noen effekt på fondets avkastning. Dersom mange
selskaper ekskluderes vil det imidlertid begrense fon-
dets mulighet til å spre risiko. Men i det begrensede
omfanget som vi har foreslått tror vi at også denne ef-
fekten vil være liten.
Ser det ut til at utvalgets forslag vil få noen innvirkning
på dagens praksis?
For øyeblikket er vi svært positive. Det ser ut til at forsla-
get vil bli behandlet i Stortinget i forbindelse med revi-
dert statsbudsjettet, og de signalene vi har fått til nå er
utelukkende positive. Om dette får gjennomslag er det
i tillegg mulig at vi kan bidra til å skape en viss prese-
dens, og at flere andre store fond, som f.eks.  pensjons-
fond,  kan ta vårt forslag som et utgangspunkt for å
starte en tilsvarende praksis.
Per i dag er det en regel at Statens petroleumsfond
ikke skal eie mer enn tre prosent av aksjene i noe sel-
skap. Dette setter begrensninger på hvor effektiv eier-
skapsutøvelsen kan forventes å være. Men dersom flere
andre store fond følger etter kan vi sammen utgjøre til
dels store aksjeposter, og på denne måten få større
gjennomslag i de selskapene vi er investert i.

Hvem andre har sittet i utvalget?
Kommisjonen har vært ledet av Hans Petter Graver,
professor i Europarett ved Universitetet i Oslo. En
kjempeflink fyr. I tillegg har det vært  Jarle Bergo (vise-
sentralbanksjef), Ola Löhman, en svensk konsulent
med erfaring med etiske problemstillinger fra svenske
pensjonsfond, Janne Haaland Matlary, professor i
statsvitenskap og tidligere statssekretær, Gro Nystuen,
leder for Petroleumsfondets Folkerettsråd og stipen-
diat ved Menneskerettighetsinstituttet, Bente Rathe,
selvstendig næringsdrivende med erfaring fra kapital-
forvaltning i Gjensidige, og nestleder i Petoro AS (tidli-
gere SDØE - Statens Direkte Økonomiske Engasje-
ment i petroleumssektoren), Lasse Ruud, admini-
strerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Per
Sandberg, overingeniør i Norsk Hydro, som og har en
doktorgrad i bioetikk og Anne Kristin Sydnes, spesial-
rådgiver i Statoil, og bistandsminister i Stoltenberg-
regjeringen.
Alle er kjempeflinke folk.

Du kan nå finne tidligere eksamensbesvarelser
på våre internett sider:

http://www.oekonomi.uio.no/observator/
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Nå i disse reform tider har også Observator kastet seg på
bølgen, og vil fra dette nummeret av presentere to
besvarelser av samme eksamen. Vi vil bruke en A og en B
besvarelse, og ha en liten sammenlikning av disse for at man
lettere kan se hva som kreves for å nå toppen. Dette gjør vi
fordi man nå kommer til å ha flere, men kortere eksamener.

Redaksjonen informerer
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Eksamensbesvarelsen
ECON1210 – Vår 2003

Gjengitt av:  Geir Soland
                       geiras@studen.sv.uio.no

Stig J. Reitan
stigjr@student.sv.uio.no

Besvarelse 1 – Karakter: A

Oppgave 1

a)

Vi kan dele miljøgoder inn i

1. Renovasjonstjenester: Å bruke miljøet som avfallsabsorbator / til avfallslagring. Dette kan skje produksjon av
materielle goder (X)

2. Rekreasjonstjenester: Friluftsliv, god luft osv.

3. Ekstraheringstjenester: Å trekke ut råvarer fra naturen. I modellen vi skal se på  regner vi ikke med at høy
materiell produksjon gir noen virkning på ekstraheringstjenestene.

På modellen over ser vi at det vil være en avveining mellom renovasjonstjenster og ekstrahering- og rekreasjons-
tjenester. Denne er konkav fordi på marginen vil en økning i renovasjonstjenestene gjøre større skade på de andre
miljøtjenestene hvis renovasjonstjenestene allerede er høye. Vi har også en fri renovasjonskapasitet, som er det
naturen klarer å absorbere helt, uten at det går utover ekstr./rek.- tjenestene.

Økt produksjon av materielle goder (X) vil føre til økt bruk av renovasjonstjenestene, og samfunnet står derfor
overfor en avveining mellom materielle goder og ekst./rek.- tjenster. Vi vil ha preferansen mest (X), mest (M), som
kommer fram i figuren under ved bruk av indifferansekurvene.
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Samfunnet vil ideelt sett innrette produksjon av materielle goder der hvor produksjons- og miljømulighetskurven
skjærer den diff. kurven som representerer høyest preferanse.

b)

Eksterne virkninger er sideeffekter av en handling som gir virkninger for andre enn den som utfører handlingen,
uten at den som utfører handlingen må betale for det.

En handling kan være bruk av et produkt. Dette er interessant i økonomisk sammenheng, fordi positive eksterne
virkninger av bruk av et produkt / en tjeneste, vil ikke komme brukeren til gode. Derfor vil disse varene/tjenestene
bli underprodusert i forhold til samfunnsøkonomisk optimalitet. Det motsatte er tilfellet for negative eksterne
virkninger slik som utslipp av karbondioksyd ved bilkjøring.

Utslipp av CO2 ved bilkjøring er en ekstern virkning som er negativ fordi hvis en person A kjører bil vil andre få
dårligere luftkvalitet, drivhuseffekt m.m. pga. A sin bilkjøring.

c)

Dette er et typisk eksempel på spill av typen ”fangens dilemma”. Vi ser at spillet er symmetrisk.

Nash-likevekt er der hvor ingen spiller ville ha endret strategi gitt den andre spillerens strategi.

Vi ser i spillet at begge landene har dominante strategier, nemlig (M) og (M). Dette er fordi uansett hva land A gjør
så vil det lønne seg for land å velge (M), og siden spillet er symmetrisk gjelder det samme for land A. Dermed
trekker man hverandre ned i en ikke-pareto-optimal løsning.

En pareto-optimal løsning er der ingen kan få det bedre uten at noen andre får det værre.

Vi ser i spillet at både land A og land kunne fått det bedre ved (L,L), som gir WA=100 og WB=100, fremfor WA=50 og
WB=50.

Hvordan skal man oppnå pareto-optimal løsning?

Man kan ha straffemekanismer overfor landet som ikke velger strategien (L), og hvis det er tidsinkonsistens, kan
straffemekanismen være automatisk, altså selvutløsende.

Man kan også se for seg en slags konstruktiv naivitet, hvor man regner med at den andre vil velge (L) så sant man
er snill og velger (L) selv. Dette skjærer med det realistiske verdensbildet.

En tredje løsning som bare virker ved fler-rundespill er at man gjør det klart at hvis den andre spilleren velger (M)
vil man velge (M) i alle andre runder, selv om man velger (L) første gang. Dette kan slå sprekker mot de siste
rundene av et spill hvis antall runder er determinert.
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Oppgave 2

a)

Konsumentoverskudd er differansen mellom marginal betalingsvillighet konsumenten har og prisen på produktet
ganget med antall solgte produksjonsenheter.

Produsentoverskuddet er differansen mellom marginalkostnaden produsenten har og prisen på produktet ganget
med med antall solgte produksjonsenheter.

Samfunnsøkonomisk overskudd er differansen mellom marginal betalingsvillighet for konsumenten og marginal-
kostnader for produsenten ganget med antall solgte produksjonsenheter.

Når jeg snakker om marginal betalingsvillighet og marginalkostnad mener jeg selvfølgelig for de produksjonsen-
heter som blir solgt, og betegnelsen for de tre begrepene er:

KO = Konsumentoverskudd
PO = Produsentoverskudd
SO = Samfunnsøkonomisk overskudd

b)

Fri Konkurranse:

I et perfekt frikonkurransemarked får vi det angitte konsumentoverskuddet KO og produsentoverskuddet PO. Det
samfunnsøkonomiske overskuddet er KO + PO.
SO = KO + PO
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For monopol:

KO = ABPK sitt areal hvor det er blitt mindre med arealet til trapeset PFKCBPK i forhold til fri konkurranse.

PO = Trapeset FEBPK sitt areal, hvor det har økt med PFKDBPK og minket med DEC. PO har økt i forhold til fri
konkurranse totalt sett.

SO = Trapeset FEBA sitt areal, hvor det har minket med ECB i forhold til fri konkurranse. ECB kalles dødvektstap
eller samfunnsøkonomisk tap.

c)

Etterspørsel = 700 - (1/2)X
Tilbud = 100 + X

Ved FK er markedslikevekt:

E = T
700-(1/2)X  = 100 + X
600             = 1,5X
X                 = 400

Setter X inn i E eller T (T her) og får pris = 100 + 400 = 500 pr. enhet.

X = 400
P = 500

For en monopolist som kjenner etterspørselskurven, vil høyest mulig profitt være oppnåelig ved å produsere frem
til der hvor marginalkostnaden skjærer marginalinntektskurven (MI)

MI er ved lineær etterspørselskurve dobbelt så bratt som etterspørselskurven med samme skjæringspunkt på Y-
aksen. Dette er fordi inntekt er pris*kvantum, altså P(X)X. Gitt en lineær etterspørselskurve er aX+b, vil inntekten
være (aX+b)X = aX2+bX som er 2aX+b altså dobbelt så bratt (pga 2a) og skjærer samme punkt på Y-aksen (pga b)



side 30

Produsert kvanta blir da:

700 - X = 100 + X
600 = 2X
X = 300
Prisen blir ved å sette X = 300 inn i E:
700-(1/2)300 = 550

X = 300
P = 550

Produsenten betaler bare X = 300 satt inn i T:
100 + 300 = 400 for siste produserte enhet.

SOFK ville ha vært:
(1/2)(700-100)400 = 120’000

Men ved SOM får vi et dødvektstap på:
(1/2)(XFK-XM)(PK-PP)

Som er:
(1/2)(400-300)(550-400) = 7’500

Og SOM blir derfor 112’500

I.   SOFK > SOM

II.  Dødvektstapet er på 7’500
III. Det vil i tillegg skje en fordelingsvirkning fra konsument til produsent som jeg kommer tilbake til hvis jeg får god
tid.

d)

I oppgave b) har jeg forklart hva som menes med samfunnsøkonomisk tap (dødvekts-tap, sosialt tap...) og i
oppgave c) har jeg regnet ut tapet i tilfellet fra c) oppgaven. Samfunnsøkonomisk tap ble 7’500.

e)

Grafisk først:
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Ved en maksimalpris vil ikke marginalinntektkurven oppføre seg på samme måte. Vi husker fra oppgavene over at
marginalinntekten fungerer som den deriverte av P(X)X, men P(X) kan aldri overskride 500. Produsenten har bare
å tape på å ikke produsere 400, for ved 300 vil gjennomsnittskostnadene være høyere, og viktigst av alt: Marginal-
kostnaden er fortsatt under marginalinntekt siden den (MI) følger maksprisen fram til marginal betalingsvillighet. er
mindre enn pristaket. I dette eksempelet fører det til at monopolisten tilpasser seg slik at SOM = SOFK. Det som bør
skje, det skjer.

Ved stykkprissubsidium blir marginalkostnadene 200 mindre pr. enhet. Dette er illustrert i figuren over. Vi regner
oss fram til at

MI = Ny MC blir ny monopolist tilpasning.

700 - X = -200 + 100 + X
700 - X = -100 + X
2X        = 800
X          = 400

Vi ser da at kvantum blir 400, hvilket gir samfunnsøkonomisk optimum. Produsentoverskuddet blir enormt (trape-
set ABCPFK), og 200X = 80’000 av dette er subsidiert.

Man kan derfor ta skatt av produsentens profitt etterpå for å unngå for store offentlige utgifter. Men hvis man ikke
krever inn hele de 80’000 vil det offentlige måtte betale.

Tillegg: Jeg vil legge til noe til noen av oppgavene...

1a) Dypøkologer / Økosofer tilegner naturen egenverdi som ikke kommer med i vår analyse.

1c) Et samarbeid i et spill kalles kollusjan etter latin cum ludos, altså med spill.

2c) KO blir 17’500 mindre ved monopol PO blir 10’000 større ved monopol. Noe går til økt gjennomsnittskostnad.



side 32

Besvarelse 2 – Karakter: B

Oppgave 1

a)

Økt produksjon av materielle goder (x) medfører forurensning, slik at samfunnets tilgang på miljøgoder (m)
reduseres.

Hvis man for enkelhets skyld antar at sammenhengen mellom materielle goder x og miljøgoder m er lineær, og at
maksimum produksjon mulig av materielle goder er 10 enheter, og maksimal tilgang på miljøgoder er 10 enheter
kan valgmulighetene samfunnet står overfor her illustreres i figuren under.

Med økt produksjon av materielle goder med en størrelse ∆x vil tilgangen på miljøgoder gå ned med ∆m som
illustrert over.

Hva samfunnet da må gjøre er å foreta en avveining mellom de produserte materielle godene og behovet for et
visst nivå miljøgoder.

b)

Eksterne virkninger: Dette er en virkning som vil affektere andre enn individet eller en produsent som utfører en
handling. Kostnaden eller gevinsten av handlingen av individet eller produsenten (aktøren, i vidt begrep) vil tilfalle
delvis eller helt andre enn aktøren selv.

Dette bryter med en av forutsetningene for fullkommen konkurranse. Eksempler på eksterne virkninger er for
eksempel i liten skala passiv røyking hvor et individ påfører et annet en reduksjon i miljøgoden ren luft uten at dette
individet har valgt det selv (negativ ekstern virkning).

Eksterne virkninger kan og være positive som for eksempel forskning. Forskning utført av et firma eller en institu-
sjon vil oftest kunne brukes videre av andre enn de som utførte forskningen. Dvs. gevinsten av handlingen tilfaller
ikke kun utøveren. Det vil da alltid være et underskudd av positive eksterne virkninger.

Utslipp av karbondioksid ved bilkjøring vil som annen forurensning være en negativ ekstern effekt siden utslippet
vil påføre andre enn individet (+ individet selv) en reduksjon i miljøgoden ren luft og økning i faren for global
oppvarming på grunn av økt utslipp av C02. Her er faktisk et minibidrag til en virkning som affekterer hele globen.
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c)

– Velferdsnivået til to land avhenger bla. av omfanget av bilkjøring.
– Utfallet til land A er WA (velferdsnivået)
– Utfallet til land B er WB (velferdsnivået)
– To valg:

o Lite (L) bilkjøring
o Mye (M) bilkjøring

Antar simultant bestemt strategi:
- Begge har full informasjon om konsekvensene av alle strategikombinasjoner for begge parter.
- Begge vil maksimere utfallet.

- Hvis B velger Lite (L) vil A velge Mye (M) for å maksimere utfallet av velferdsnivået som da blir 125 = WA.
- Hvis B velger Mye (M) velger land A også strategi Mye (M) siden dette valget er bedre (WA = 50) enn om det valgte
Lite (L) (WA = 25).

Det vil si at land A har dominant strategi å velge strategi Mye (M) bilkjøring for å maksimere velferdsnivået uavhen-
gig av hva land B gjør.

- Hvis land A velger Lite (L) vil B velge Mye (M) bilkjøring for å maksimere utfallet av velferdsnivået WB som da blir
125.

- Hvis A velger Mye (M) vil B velge Mye (M) for å maksimere WB som da blir 50 istedenfor 25.

Land B har og dominant strategi å velge Mye (M) bilkjøring.
Nash-likevekten er da (M, M) siden dette er det beste valget gitt den strategien de begge står ovenfor. Det ene
landet ville ikke valgt annerledes etterpå dersom gitt muligheten.

Denne likevekten er ikke Pareto-optimal fordi den maksimerer ikke det totale utfallet av valgmulighetene i denne
variabelsummatrisen. De eksterne virkningene på andre land på grunn av økt CO2 gjør og at (M, M) ikke er Pareto-
optimalt maksimalt utfall av summen av WA + WB er her gitt ved (L, L) = WA + WB = 100 + 100 = 200.

Samarbeider landene og iverksetter straffetiltak hvis det ene landet øker bilkjøringen, kan de sammen aktivt velge
løsning (L, L) lite bilkjøring noe som vil bidra til en nærmere Pareto-optimal likevekt.
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Oppgave 2

a)

Hva menes med konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd.

I figuren over er det tegnet inn en etterspørselskurve (hvor mange enheter vare konsumenten vil være villig til å
kjøpe for forskjellige priser) og en tilbudskurve (hvor mange enheter vare produsenter er villige til å produsere for
forskjellige markedspriser.

I fullkommen konkurranse klarerer markedet ved pris pc og antall xc hvor pc = markedsprisen. Konsument-
overskuddet KO er her lik arealet av den oppover til høyre skraverte trekanten i figuren over. Dvs for den første
enheten er konsumenten villig til å betale p1, men behøver ikke betale mer enn pc. KO for den første enheten er da
(pc1 - pc)*1 => så beregner man seg opp til (p - pc)*xc hvor p = pc for å få det totale KO.

Tilsvarende for produsenten. Produsenten er villig til å selge den første enheten til p3, men får markedsprisen pc,
den neste for p4. Det totale produsentoverskuddet blir da summen av hver (p - pc)*x opptil x = xc dvs arealet av den
nedover til høyre skraverte trekanten i figuren over.

Det samfunnsøkonomiske overskuddet er gitt ved summen av KO + PO.

b)



side 35

i)

I frikonkurranse er eksempelvis tilbudskurven gitt ved positiv helning illustrert i figuren over. Etterspørselskurven er
i figuren, kurven med den slakeste negative helningen.

Konsumentoverskuddet KO er her gitt ved arealet DBC i frikonkurranse. Produsentoverskuddet PO er her gitt ved
arealet  ABD.

Dvs. det samfunnsøkonomiske overskuddet er gitt ved trekanten ABC som er summen av KO (BDC) og PO (ABD).

ii)

I en monopolsituasjon vil monopolisten bestemme størrelsen på kvantumet produsert der den marginale kostna-
den er lik den marginale inntekten (dvs. når marginalprofitt er lik null).

I figuren over ser vi at skjæringspunktet mellom disse to kurver gir et antall xm < xc (xc marked klareringspris) og en
pris pm > pc. Dette fordi den marginale inntekten til monopolisten er fallende med økende antall (x) gitt

Marginal inntekt = d (P(x)*x)/ dx hvor P(x) er etterspørselen

Så i monopolsammenheng blir:

KO = arealet av FEC < enn ved frikonkurranse
PO = arealet av AGEF

Dvs. det samfunnsøkonomiske overskuddet er summen av disse to, KO + PO.

Vi ser i figuren at det samfunnsøkonomiske overskuddet krymper med arealet av trekanten GBE på grunn av
monopolsituasjonen.

c)

Etterspørsel gitt ved p = 700 – ½*x p = pris, x = kvantum

Markedets tilbudskurve ved frikonkurranse = grensekostnaden hvis tilbudssiden er et monopol.
p = 100 + x

Markedslikevekten ved fri konkurranse er når disse to kurvene kjærer hverandre dvs.

700 – ½*x = 100 + x  => x = 400 ved pris p = 700 – ½*400 = 500

Markedslikevekten i frikonkurranse er ved x = 400 for en pris p = 500.

En monopolisttilpasning er å sette grensekostnad lik grenseinntekt. Her er grenseinntekten til monopolisten

MR = d (P(x)*x)/ dx = d ((700 – ½*x)*x)/ dx = 700 – x

Settes denne lik grensekostnaden p = 100 + x

700 – x = 100 + x => x = 300  ved en pris p = 700 – ½*300 = 550.

En monopolist vil da velge nivå x = 300 i produksjon og ta pris p = 550 for produktet.

d)

Som nevnt i oppgave 2 b) vil det samfunnsøkonomiske overskuddet minske når monopolisten bestemmer
kvantum utfra hvor marginalkostnaden er lik marginalinntekten, og velger pris etter hvor dette antallet skjærer
etterspørselskurven.
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MR = grenseinntekt

I dette tilfelle vil det samfunnsøkonomiske tapet være arealet av den skraverte trekanten (forklaring i oppgave 2 b)).

Tap SO = Areal ABC = (xc – xmon)*(pmon – pc)/2
 = (400 – 300)*(550 – 500)/2 = 2500,-

Det vil si: det samfunnsøkonomiske tapet i en monopolistsituasjon sammenlignet med frikonkurranse er 2500,-.

i)

Et virkemiddel vet at myndighetene setter en maksimalpris på 500 vil gjøre at monopolisten tilpasser seg ved å
senke antall produserte enheter til x = 250, se figur over, ut i fra marginal inntektskurven.
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Dette vil gi en markedspris lik markedsklareringsprisen gitt disse betingelsene, men markedet vil oppleve et
produksjonsunderskudd på xL – xmax. Dvs. for få antall av varen vil bli produsert i forhold til hvor sort antall konsu-
menter er villig til å kjøpe ved en pris p = 500.

Slike maksimalpriser – pristak kan (ofte) virke mot sin hensikt og er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt siden det
samfunnsøkonomiske overskuddet krymper med skravert område i forhold til vanlig monopolsituasjon.

ii)

Et stykksubsidium på 200 per produsert enhet vil endre marginal grenseinntekt med tilsvarende.
Dvs:

Før stykksubsidium var
MR = 700 – x

Etter stykksubsidium vil (på 200 per enhet)
MR = 900 – x

(Eller vi kan si at grensekostnadene p = 100 + x går ned med 200 per enhet dvs. p = -100 + x).

Uansett vil monopolisten da legge seg på et produksjonsnivå på x = 400 lik markedsklareringsprisen. Sam-
funnsøkonomisk er dette bra ettersom ønsket antall blir produsert, men siden staten betaler ”tjener” ikke staten på
dette utover at flere vil være i arbeid for å produsere mer. Annet enn at ved flere i arbeid vil flere kjøpe mer osv. Pga
større antall med inntekt.
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Kommentar til besvarelsene

Robert Hansen robert.hansen@bi.no

Dette kurset ble arrangert første gang vårsemesteret
– 03. Eksamen var en tre timers skriftlig prøve uten
hjelpemidler, og besvarelsene fikk karakterer etter
det nye bokstavsystemet med A som beste og E som
dårligste bestått karakter. Dette betyr at den tidligere
tallskalaen fra 1.0 til 4.0 med tidels intervaller, altså
til sammen 31 ulike karakterer, har blitt erstattet av
en skala med kun 5 inndelinger. Dermed vil naturlig-
vis spennvidden i prestasjoner innenfor hvert inter-
vall kunne være relativt stor. Nedenfor kommenteres
to besvarelser som hver for seg ligger trygt plassert
innenfor sine respektive karaktergrenser, selv om
besvarelsen som fikk A nok har en større avstand til
neste karakter enn den som fikk B.

Besvarelse med karakter A

Oppgave 1

I oppgave (a) presenterer kandidaten en grafisk mo-
dell som viser hvilke avveininger samfunnet står over-
for dersom tjenestene som naturkapitalen yter deles i
to hovedkategorier, renovasjonstjenester på den ene
siden, og ekstraherings- og rekreasjonstjenester på
den andre siden. Dette er i og for seg en fornuftig inn-
fallsvinkel, selv om det ikke helt er det oppgaven ber
om. I oppgaveteksten bes det om en figur med materi-
elle goder (X) på den ene aksen, og miljøgoder (M) på
den andre. Problemet er likevel ikke først og fremst
knyttet til dette, men at kandidaten først forutsetter at økt
materiell produksjon ikke gir noen virkning på ekstra-
heringstjenestene, for deretter å lage en figur med til-
hørende forklaringer der det likevel argumenteres for
at økt produksjon av materielle goder fører til en reduk-
sjon i ekstraheringstjenestene.

I oppgave (b) gir kandidaten en grei definisjon av ek-
sterne virkninger, selv om presisjonsnivået gjerne
kunne vært noe høyere. Eksempelvis ser det først ut til
at definisjonen begrenses til kun å gjelde negative ek-
sterne effekter, men i påfølgende avsnitt omtales også
positive eksternaliteter, selv om dette gjøres nokså
omtrentlig og lite overbevisende. Imidlertid har kandi-
daten en god forklaring til spørsmålet i oppgaven om
hvorfor utslipp av karbondioksyd ved bilkjøring kan opp-
fattes som en negativ ekstern effekt.

Oppgave (c) er godt besvart. Likevel savnes en utdy-
pende forklaring (ved å bruke tallene i tabellen) til hvor-
for begge land har ”M” som sin dominante strategi, og
dermed til hvordan Nash-likevekten etableres. Forsla-
gene til hvordan en Pareto-optimal løsning kan reali-
seres er gode, selv om de er noe knappe og upresise.

Dette må likevel sees i lys av oppgavens naturlige
omfang. Dette noe åpne punktet i eksamenssettet fun-
gerte forøvrig godt til å skille de beste kandidatene fra
resten.

Oppgave 2

Hele denne oppgaven er svært godt besvart, og det er
(heldigvis) vanskelig å finne særlig svake punkter. Hvis
man anstrenger seg for å være en pirkete kverulant,
kan man henge seg opp i at den første figuren i opp-
gave (b) ikke gir tilstrekkelig plass til etterspørsel-
skurven, slik at konsumentoverskuddet ikke blir full-
stendig vist i figuren. Dette smålige ankepunktet  tilbake-
vises imidlertid allerede i den neste figuren, der  kandi-
daten viser at han har full kontroll med de ulike begre-
pene.

Om vi fortsetter å lete etter noe mer substansielt, kan vi
påpeke at oppgavens siste delspørsmål inviterer til en
samfunnsøkonomisk vurdering av virkemidlene mak-
simalpris og stykksubsidium. Også her gjennomfører
kandidaten en overbevisende analyse både grafisk,
regneteknisk og ikke minst ved verbale resonnemen-
ter. Likevel kunne vi kanskje ønske oss en nærmere
evaluering av den samfunnsøkonomiske effektivitets-
virkningen av disse tiltakene. Slik oppgaven er laget er
det nemlig slik at begge tiltakene realiserer samfunnsø-
konomisk optimum i det aktuelle markedet, men man
kan gjerne i tillegg drøfte om bruken av de ulike virke-
midlene skaper effektivitetstap på andre måter. Eksem-
pelvis kan man diskutere om selve finansieringen av
subsidiene gir opphav til effektivitetstap, eller om disse
finansieres slik at nye effektivitetstap ikke oppstår (ek-
sempelvis ved at myndighetene ilegger monopolisten
en (ekstra) skatt på overskuddet som nøyaktig tilsvarer
subsidieutlegget.)

Besvarelse med karakter B

Oppgave 1

I oppgave (a) presenteres en figur med riktig benev-
ning på aksene i forhold til oppgaveteksten. Kandida-
ten burde fått med at den grafiske sammenhengen
mellom hvilke godekombinasjoner som er oppnåelige
kalles produksjonsmulighetskurven, men det er mer
alvorlig at kandidaten begrenser diskusjonen til å anta
at sammenhengen er lineær. Et slikt tilfelle med en
konstant marginal transformasjonsbrøk (MRT) forutset-
ter at grenseproduktiviteten for begge godene er kon-
stant. Det ville vært mer tilfredsstillende om kandidaten
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også diskuterte tilfellet med en konkav produksjons-
mulighetskurve, der MRT varierte langs kurven.

I oppgave (b) gir kandidaten en god og dekkende defi-
nisjon av eksterne virkninger, og bidrar dessuten med
relevante og treffende eksempler på både positive og
negative eksternaliteter.

Forklaringen av dominante strategier og utledningen
av Nash-likevekten i oppgave (c) er meget god. Imidler-
tid mangler en presis definisjon av Pareto-optimalitet,
og forklaringen til at Nash-likevekten ikke er Pareto-
optimal er noe ufullstendig. Likeledes er behandlin-
gen av mulige tiltak for å realisere Pareto-forbedringer
knapp og noe upresis. På dette punktet er besvarelsen
svakere enn hos forrige kandidat.

Oppgave 2

Først en generell kommentar: Det er uheldig å benytte
seg av figurer med flere farger, og referere til farge-
bruken i besvarelsen, ettersom det kun er en av senso-
rene som får  den originale delen av besvarelsen. Den
andre sensoren må nøye seg med en kopi
(gjennomslagsarket), som er uten farger. (I Observator
er figurene selvfølgelig uten farger, og dette illustrerer
problemet som Robert Hansen nevner her. Av hensyn
til lesbarheten har vi fjernet alle referanser til farger i
besvarelsen. - red. adm.)

Figurframstillingene i oppgave (a) og (b) er riktige, men
vi savner presise verbale definisjoner av begrepene i
oppgave (a). Det er også uheldig at kandidaten refere-
rer til etterspørselskurven som betalingsvilligheten til
en enkelt konsument, og likeledes skriver at tilbuds-
kurven (ved fri konkurranse) viser ”hvor mange enheter
vare produsenten er villig til å produsere for forskjellige
markedspriser”. Det er viktig å få fram at markedets

etterspørsels- og tilbudskurver viser summen av hen-
holdsvis konsumentenes marginale betalingsvillighet
og produsentenes grensekostnader.
Utregningen i oppgave (c) er riktig.

I oppgave (d) skraverer kandidaten riktig areal for å vise
effektivitetstapet ved monopol, men utregningen er feil.
Istedenfor å regne ut og bruke grensekostnaden for
monopolkvantumet under beregningen av effektivitets-
tapet (punkt A i figuren), benyttes prisen ved fri konkur-
ranse (punkt B i figuren).

Første del av oppgave (e) er galt besvart. Ved en maksi-
malpris lik prisen ved fri konkurranse vil monopolisten
velge samme produserte kvantum som under fri kon-
kurranse. Kandidaten hevder at monpolistens valgte
kvantum reduseres i forhold til hva monopolisten tidli-
gere produserte, men dette er altså ikke riktig. Reson-
nementet knyttet til effektivitetsvirkningen av maksimal-
prisen blir dermed også feil. Sammenlikningen til slutt
med det uregulerte monopolkvantumet er dessuten lite
heldig.

Siste del av oppgave (e) er bedre besvart, selv om virk-
ningen av stykksubsidiet er noe uklart framstilt. Her
burde kandidaten bestemt seg for at det er grense-
kostnaden som påvirkes, og ikke grenseinntekten. Den
videre diskusjonen rundt effektivitetsvirkningen av dette
tiltaket, har med det sentrale poenget om at samfunnsø-
konomisk optimum nå realiseres, men skjemmes li-
kevel av en misvisende kommentar om at ”siden sta-
ten betaler ”tjener” ikke staten på dette utover at flere vil
være i arbeid for å produsere mer.” For det første er
myndighetenes finansielle stilling irrelevant i denne
sammenheng, og for det andre er det ikke nødvendig-
vis slik at selve finansieringen av subsidiet gir egne
effektivitetsvirkninger (se kommentaren til forrige be-
svarelse for en forklaring).

Neste nummer av Observator kommer allerede
1. november, da vil vi presentere en besvarelse

i ECON1310 - Hold utkikk på lesesaler og på
pauserommet i 12. etg.
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”Hvordan endte du opp her?”

Frode Rosvoll
1. sem 5-årig master

Jeg ønsket å ta en
høyere utdanning i
økonomi! Er utdannet
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Kom rett fra videregå-
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studere sos. øk. og fant
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came to Oslo because
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because of the
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Jeg var lei av realfag i
Bergen, så da dro jeg til
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Jeg jobbet i bank før jeg
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alle i banken at det måtte
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Du kan si at jeg ble
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