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Politicians and their sticky fingers... If one takes a look at the tax reform proposal
in next year’s State Budget, one may witness some clear examples of how
politicians can wildly mess with Economics.

Following the Sem statement, the current multiparty government’s list of
objectives for this term, a huge tax-cut will be introduced from next year.
Several tax figures will be affected, being the accumulated net effect on public
receipts (tax cuts minus tax increases) a fall of 3,28 billion kr.

Cutting or increasing taxes may say little by itself. What is important from the
economic point of view is to analyze which taxes will be affected and how.
As far as we know, the major cuts will be on the personal income tax, the
capital income tax and the net wealth tax; while the main increase will come
through higher prices as all VAT (Value Added Tax) rates will go up one
percentage point.

The tax cut in the personal income tax (reduction of the top marginal rate and
increase of the basic tax allowance) is economically justified: After-tax wages
should be high enough to incentive working against staying at home or receiving
unemployment benefits.
What is not so justified is the distribution of those tax-cuts benefits: While top
earners will get around 4,14 billion kr, the tax relief for those with low earnings
will be under 3,6 billion kr. This goes against what recent research has proved,
namely that top earners’ labor supply (the number of hours they want to work
for a given hourly wage rate) is on average much less sensitive to tax changes
than the one of low wage workers, so the whole thing might end up with not
enough new income generated in order to offset the cuts and a fall of personal
income tax receipts on the long-run, as it happened in the USA in the 80’s.
If this is what politicians where looking for, OK, let the voters judge their decisions.
But if they think they can satisfy their voters’ desires of lower tax-bills without
jeopardizing the current level of public services, they should then carefully
reconsider their proposal.

Unfortunately, political mistreatment of Economics does not stop there. It is
also been proposed that the tax on the return to owner-occupied and leisure-
time housing will be removed, although taxation of this type of capital is
especially appropriate for two reasons: It cannot “flight” to other low-taxes
countries, as financial capital in a globalized world does; and it does not
represent a substantial tax bill but for those especially wealthy.
In addition, house-loan interests will remain deductible and interest rates are
forecasted to be low in the near future so altogether may strongly encourage
demand for housing, inflate prices and make the formation of new households
(like the ones we, students, are about to create not so far away from now) even
trickier!

After all this, I don’t know you, but I really wonder how much politicians should
be able to decide about key economic issues, when it is clear they care more
about how “sexy” their party is for next elections than coherence in economic
policy…

                        ENRIQUE
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BBBBBSESESESESERRRRRvvvvvaaaaatttttorororororO
Flygeledere som bryter sammen fordi de kanskje skal flytte om fire år, eller
heismontører som streiker fordi deres polske arbeidskamerat tjener 170 kroner
timen. Ærlig talt!! I hele høst har heisene på Blindern vært et stort problem.
Tidvis har heisene stått helt stille, andre ganger har en og annen heis fungert,
og da skapt heiskøer man ellers kjenner fra Eifeltårnet.

Å sprinte opp tolv etasjer er i og for seg ikke det verste. Man kjenner den deilige
følelsen av svette som sildrer og gjør kroppen klam og våt og dunster inn den
herlige dampen av egen og andres kroppslukt. Seminarer i tolvte etasje blir som
et tyrkisk dampbad, og for de single, er det bare å lukke øynene og lukte seg frem
til rett partner. Røykende professorer havner i den bisarre situasjonen der en
røykepause blir bra for den ellers så skrantende helsa; trappevandringens
positive effekt oppveier for røykingens negative. Ved vedvarende streik
kan også Holdens dominans som trappesprinter stå for fall.

De gangene en og annen heis fungerer, slipper man unna med noen uskyldige
sommerfugler i magen. Man trykker på 12-knappen, biter tennene sammen, og
håper inderlig på at lyden av vaiere og skrapende metall ikke er et tegn på en
heis i fritt fall mot avgrunnen.
 

Problemet med heiskonflikten, og i og for seg også flygelederkonflikten fra
tidligere i høst, er de ekstreme negative virkningene disse konfliktene har på en
tredjepart. Når 50 000 solhungrige og høstbleike sjeler blir holdt på Gardermoen
i timesvis, blir de uskyldige offer i en sak de ikke har noe med. Dessuten, hva
slags sak snakker vi om egentlig? En mulig flytting av
luftfartsovervåkningsstasjonen på Røyken om fire år. Er dét virkelig en god nok
grunn til å la så mange ferier gå i vasken?

Det samme gjelder de bevegelseshemmede studentene her på Blindern som
ikke kommer seg opp til sine respektive fagmiljøer. Dette svekker ikke bare
deres muligheter for en god eksamen, men bidrar også til en utestengelse fra
alle festivasene på U1. Er virkelig heismontørenes krav verdt alle disse
kostnadene som samfunnet påføres? 600 heismontører, svært godt betalte,
med nærmest monopol i tilbudet av sine tjenester. Har de virkelig rett til å
misbruke sin makt i så stor grad?

Hvordan kan man forsvare at ett krav om noen titalls millioner kroner påfører
samfunnet tap i 100-millioners klassen? Er det riktig at så godt organiserte
arbeidsgrupper skal kunne få hele samfunnet nærmest til å stoppe opp?

Med hensyn til heismontørenes svake streikeargumenter ovenfor, er det
nærliggende å tro at det ligger noe mer bak. Kanskje helseminister Dagfinn
Høybråten, Fedon Lindberg og heismontørene har dannet en hemmelig
sammensvergelse, og at dette er en del av Høybråtens store plan om et sprekt
og slankere Norge til jul.

MARTIN
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Observator runder 40 år!
manudes@student.sv.uio.no

Det første nummeret av Observator kom ut i 1964,
for litt over 40 år siden. Det ble utgitt i regi av den da
nystartede studentorganisasjonen Frederik. Men
allerede fra 1947 hadde studentene på
Sosialøkonomisk institutt hatt et eget tidsskrift ved
navnet ”Stimulator”. I 1957 gikk det over til å bli et
fagtidsskrift, Sosialøkonomen, og det gjorde at
studentene mistet sitt forum for debatt og
underholdning. Det skulle gå enda noen år til før
Observator skulle bli studentenes nye talerør.

Arven fra Stimulator
Sammenlignet med Observator, var Stimulator i mye
større grad et “seriøst” blad. Det  ble utgitt av  Særutvalget
og Sosialøkonomisk Institutt, med støtte fra
Socialøkonomisk Samfund. Særutvalget og Instituttet
valgte hver sin redaktør, slik at den ene var student  mens
den andre ferdig kandidat. Hensikten med bladet var
både å styrke miljøet og ’være en stimulator til faget.’
Innholdet i Stimulator bestod av en god del fagstoff.
Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo var aktive
skribenter, men også Eli Heckscher og professor Arne
Næss fikk trykket sine bidrag.

På begynnelsen av 50-årene sank studenttallet, og
leserkretsen ble redusert. I 1957 bestemte et utvalg at
Stimulator skulle omdøpes til  Sosialøkonomen og
fungere som et samfunnsøkonomisk fagtidsskrift.
”Stimulartor”  fortsetter i dag i form av Økonomisk Forum,
som blir utgitt av Samfunnsøkonomenes Forening.

Men vi i Observator kan i hvertfall gjøre krav på noe av
den arven som klinger igjen i navnet. Forresten, det
sies at det var selveste Frisch som foreslå navnet

“Observator”. Den 1. mai 1964 kom det første nummeret
av Observator. Bladet hentet i oppstartsfasen mye av
sin inspirasjon fra Stimulator og var fremdeles i stor
grad preget av ”Frisch-idealisering.” Layout og
papirkvalitet var av dårlig standard, og bladet ble
stensilert det første året. I 1965 gikk Observator over til
trykking. Det satt mange dyktige medlemmer i
redaksjonen, blant annet noen av de nåværende
professorer på instituttet, som sørget for at Observator
fikk solid fotfeste.

Teoretiske økonomer
På 60-tallet foregikk det en debatt om hvorvidt
sosialøkonomer skulle være teoretiske eller praktiske
økonomer. I 1964:2 svarer Frisch at hensikten med
studiet ”er å se de tingene i sammenheng  - de ofte
skjulte sammenhenger – som den ”praktiske”
forretningsmann ikke ser.” Man skulle altså konsentrere
seg mest om det teoretiske og lite om det praktiske,
som enhver kunne tilegne seg ved erfaringer. Det
forklarer kanskje ryktet om ’unbiased economists’, som
er resten uforstålige for de fleste.

Men sommeren 1965 avsluttet Frisch sin karriere som
professor ved Sosialøkonomisk institutt i Oslo.
Avganger ble betraktet som et stort tap for instituttet.
Observator var nå uten en av sine ivrige bidragsytere.
Noen år senere ble instituttet underlagt SV-fakultetet
og flyttet til de nye bygningene på Blindern, noe som
preget miljøet på økonomistudiet. Kjellerånden som
fantes på de gamle lokalene i Fredriksgate ble borte.
Allerede fra de første årene har eksamensoppgaver
med fullstendige løsninger og kommentarer blitt
gjengitt i Observator, noe som har utvilsomt økt
lesetilbøyligheten, særlig i forkant av visse deler av
semesteret.

De Radikale
Instituttet i 60-årene ble preget av et borgerlig flertall,
og et prøvevalg i 1966 ga følgende resultat: Høire: 41%,
Venstre: 25%, AP: 16,2%, SF: 11,1%. Men ett tiår senere
var situasjon noe helt annet. Studentmiljøet på 70-tallet
ble splittet i to politiske leire: de konservative mot de
radikale, Høyre mot  AKP. I denne kampen stod gjerne
Observators redaksjon sammen med de ivrigste blant
de sistnevnte.

De fleste nummer i 1970 var temanummer. Det dreide
seg om miljøvern, marxistisk økonomi, europeisk
samarbeid kontra internasjonal solidaritet og ikke minst
kvinnekampen! I 1947 var sosialøkonomi det mest
mannsdominerte studium på Blindern, med bare seks
prosent jenter. Til og med teologien hadde syv! Men i
1976 ble Observator «okkupert» av 10 jenter fra
Kvinnegruppa på instituttet. Tidsskriftet for
sosialsøkonomistudenter ble dermed en høyborg for
feminisme. Disse jentene brukte faget sitt til å rette
søkelyset mot problemer som kvinner sto overfor i
samfunnet. Det handlet om lønnsforskjeller, prosti-

  Forsiden 1.nr.,1. årgang, 1964

Manudeep Singh
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lengre heismontørkonflikter kan selv ’seks i trappa’ være
et godt alternativ.

Økt internasjonalisering
90-tallet kan sees på som en stadig framgangsperiode,
der Observator hadde en god del kreative mennesker
med i redaksjonen. Det ble prøvd med alt fra grafiske
animasjoner, ulike fonter, nye stilmaler og forbedret
innhold i form av jevnlige temanummer. Dette skapte et
slags bilde av det moderne Observator.

De siste fem årene har Observator i større grad vært
preget av ’vinden fra de fjerne hav.’ I de siste nummerene
kunne man for eksempel lese om den økonomiske
utviklingen i Latvia sammenlignet med Norge, og om
Kinas hurtige vekst. Mer utsøkt var kanskje
introduksjonen til ’Zen-filosofi og japansk forvaltning’.
Det har også vært utgitt leserinnlegg skrevet av studenter
som har tilbrakt semestere i Berlin, Singapore og
Toulouse. Jeg vil neppe ta feil hvis jeg hevder at
Observator har utviklet seg til å bli et talerør for
internasjonalisme. I år har Observator en hel skare av
internasjonale studenter som velger å skrive på engelsk,
med i redaksjonen. Kanskje det vil gjøre livet litt enklere
for det økende antall ’exchange students’ som velger å
begynne med økonomistudiene ved instituttet? Iallfall
håper vi at Observator skal nå nye høyder de kommende
år.

Men det er for mange eksogene variabler til at vi kan si
noe om den faktiske framtidige utviklingen. (Kanskje
Frisch kan hjelpe?)

Forsidene fra 1972-årgangene: “Kamp mot EEC” stå i fokus gjennom 1972.

“Hva er sosialøkonomi?” - Baksiden nr. 3-4/1986

tusjon, selvbestemt abort og selvfølgelig kvinner og
sysselsetting.

Marxisme og kampen mot ECC
Den radikale trenden i 70-årene nådde sin topp allerede
i 1972, da spørsmålet om norsk medlemskap i datidens
EF dukket opp. Redaksjonen hadde allerede åpenbart
seg politisk ved å si at de sto ”til venstre for
Arbeiderpartiet.” I 1972:1 ble sagt  at ”det endelige målet
for vårt arbeid er et sosialistisk Norge. […] Derfor er
kampen mot EEC det viktigste for oss i dag.” Det var
uenighet innad i redaksjonen om hvordan målet konkret
skulle nås, men det var full enighet om at norsk EF-
medlemskap skulle forhindres. EF var synonymt med
internasjonal, undertrykkende kapitalisme, og var det
verste for så vel Norge som resten av verden.

Men EU-spørsmålet har også blitt  tatt opp senere - i
1984 og 1994. I 1984:2 hører vi at ”når man ser på EF i
dag, kan man få inntrykk av at organisasjonen er et
eneste stort rot.” Men likevel, kritikken var betydelig
mildere og redaksjonen oppfordret til saklig
argumentasjon. I 1994:4 møter vi representantene for
Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom, som forteller hver
sin historie om EU-medlemskap.

Engasjementet som fantes på 70-tallet er nå en sjelden
vare. Det var ikke bare EU-saken som studentene
hisset seg over: alt som kunne knyttes til politiske eller
ideologiske systemer ble debattert. Det fantes studenter
som var villige til å bruke tid og krefter på ting utenom
pensum. Politiske grupperinger stilte kandidater til
fagutvalget, det fantes egne studiegrupper for
marxistisk økonomi! Også feminister hadde sine
studiegrupper. Det ble drevet fagkritikk på tverrfaglig
basis. Og dette påvirket Observator. I 1974 kom det
eksempelvis et temanummer om marxistisk økonomi.

Ny epoke
Utover i 80-årene lettet det politiske presset. Det ser ut
til at redaksjonen fant mindre tid til å være aktive
debattanter og konsentrerte seg mest om å ha det moro.
Årgangene fra denne perioden inneholder mindre høyt
ideologisk snikk-snakk og dreier seg mer om de
sosiale aktivitetene på instituttet.

Trykket ble erstattet med kopiering og redaksjonen
gjorde flere nye forsøk med layout for å kunne gi bladet
et nytt fjes. 70-tallets reklamer fra IBM-computers på
baksiden, ble erstattet med ’fem i heisen’ som dukket
opp for første gang i 1986:3-4. I 1987 gikk Observator
over til A4-format, og et par år senere fikk vi ’seks i
heisen.’ Det skulle visstnok være mer litt mer
nærgående, særlig i en tid der det å eksperimentere
med heiser og sex kunne være nokså dristig. Men, det
viste seg å være levedyktig. Selv om i perioder med
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- Allerede før forrige nummer av Observator var gått i
trykken, glitret det i en ny ”all time high”-notering på
Oslo Børs. Vedvarende høy oljepris og optimisme i
markedet løftet hovedindeksen opp til 228 poeng, og
alle jublet. Siden den tid har hovedindeksen korrigert
nedover. På det meste var korreksjonen på 6,5% , ned
til 213 poeng. Markedet har de siste ukene fått tilbake
noe av optimismen og ligger nå på 220 poeng.

En av de store makroøkonomiske begivenhetene siden
sist er oljeprisfallet. Oljeprisen har sunket med nesten
10 $ og ligger i skrivende stund på 44 $ fatet. Dette er
fortsatt et høyt nivå sett i et langt tidsperspektiv, men
kortsiktig er det en stor prislettelse for verdens
oljeimportører. En av hovedgrunnene for oljeprisfallet
er overraskende høye lagertall fra USA, samt at Kina
har hevet renten. Det kan virke som om kineserne
mener alvor med å senke veksten i sin overopphetede
økonomi, og dette vil i så fall dempe landets olje-
etterspørsel. Oljeprisfallet berører oljeprodusenter som
Statoil og Norsk Hydro negativt, og dette blir styrket av
den negative effekten en svekkelse av dollarkursen har
på disse eksportørselskapene. Men samtidig som
oljeprisen faller, daler også faren for en nedgang i
verdensøkonomien. Dow Jones indeksen i USA har
med dette lagt på seg 6 % siden oljeprisen snudde, og
dette virker positivt på det norske markedet. Valg-
kampresultatet ga også markedet en liten ”drive”. Ikke
bare fordi de fleste investormiljøer støtter Bush, men
også fordi aksjemarkedet ble lettet over at vinneren ble
kåret raskt. Dette ga et såkalt ”relief rally”. Ellers ble
statsbudsjettet lagt frem med kanskje ikke de helt store
overraskelsene. Økningen i momsen kunne kanskje
gitt selskaper som opererer innenfor detaljhandelen,
slik som Orkla, et  spark nedover, men dette skjedde
ikke. Renten holdes fortsatt uendret.

Siden forrige Observatorportefølje, har hoved-indeksen
på Oslo Børs steget 1,4%. Samtidig har Observator-
porteføljen steget med 7,3%. Den ene millionen vi
investerte for litt over én måned siden har dermed gitt
en avkastning på 73 000 kroner. Vi har derfor 1 073 000
kroner å investere denne gangen. Ingen dårlig start!

Hovedsakelig er det Q-Free og Opera Software som
har trukket porteføljen opp. Q-Free steg med hele 36%
grunnet et bra kvartalsresultat og nye kontrakter. Opera
Software fortsetter å tegne nye intensjonsavtaler med
mobilprodusentene, og fikk dermed et realt løft. Yara
leverte gode kvartalsresultater, men ga uttrykk for en
forventning om svakere resultat i 2005. Dette amputerte
investeringen noe. DNO og Smedvig har begge steget
på tross av synkende oljepris. Dette kan forklares med
nye kontrakter for Smedvigs del, og oljefunn i Yemen
for DNO.

Til neste gang har vi med fem aksjer hvorav tre nye.
Q-Free selges for å sikre gevinst, samtidig som vi mener
at potensialet i aksjen er tatt denne omgang. DNO tas
ut grunnet fallende oljepriser mens Yaras guiding  om
reduserte inntekter fremover, gjorde aksjen litt kjedelig.
De tre nye, Orkla, Frontline og Tomra er alle likvide
blue chips-aksjer. Dog har Frontline en tendens til å
være ganske volatil, så her er det en viss risiko.

- Etter at andelene i Calsberg ble solgt i vår, sitter Orkla
med en enorm pengebinge. Observator forventer at
det i løpet av de kommende måneder vil skje en større
transaksjon i forvaltningen av disse. Sansyneligvis et
oppkjøp. Dette vil stake opp den fremtidige kursen for
Orkla, og kanskje redusere den konsernrabatten
selskapet for øyeblikket prises med.

- Frontline har vært en gullkanted aksje de siste årene,
og tankratene fortsetter sin himmelferd. Ubalanse
mellom tilbud og etterspørsel har gjort at Frontlines skip,
som opererer i spotmarkedet, er blitt rene
pengemaskiner. Frontline er fortsatt lavt priset mht.
tidens inntjening. VI tror Fronline vil fortsette opp.

- Etter at regjeringen i Tyskland endelig godkjente
forslaget om å innføre flaskepant i Tyskland, ser det ut
til at ventetiden er over for Tomra. De siste årene har
flaskepant-saken i Tyskland satt Tomras aksjonærer
på pinebenken. Men gjennom regjeringens
godkjennelse, står et marked på 7 milliarder kroner ett
skritt nærmere Tomras virkelighet. Observator tror dette
blir starten på en ny opptur for Tomra.

Av: Martin Sommerseth Jaer
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Sjette oktober i år la regjeringen fram sitt forslag til
statsbudsjett for 2005. Sjokkreaksjonene lot
selvfølgelig ikke vente på seg, men som ukene har
gått har det hele roet seg betraktelig ned, og vi får
neppe flere førstesider før i disse dager da de
offisielle forhandlingene begynner. Her følger en liten
oppsummering av de viktigste punktene i budsjettet.

Det er en øvelse i disiplin å utarbeide et budsjett for
den norske økonomien. Takket være det fossile
brennstoffet under havet i Nordsjøen, har Norge penger
til alle ønskelige og tenkelige formål. Petroleumsfondet
er i dag verdt omtrent tusen milliarder kroner, samlede
utgifter på statsbudsjettet er ca 630 milliarder kroner.
Og i år skal det overføres ytterligere 160 milliarder til
oljefondet. Med unntak av Fremskrittspartiet er det
politisk enighet om at inntektene fra oljeindustrien er
av en annen karakter enn øvrig eksportinntekt, og at det
eneste fornuftige er å spare oljepengene slik at også
framtidige generasjoner kan ha glede av landets
naturressurser. Økonomer er også redde for kraftige
konjunktursvingninger om man skulle bruke av
oljeinntektene direkte i statsbudsjettet. Med tanke på at
oljeinntektene utgjorde i fjor om lag en tredjedel av
statens samlede inntekter, og at oljeprisen er såpass
skiftende som den, er det innlysende at inntektene på
et eller annet vis må sluses inn i norsk økonomi. Det er
til dette formål at handlingsregelen ble vedtatt:
Inntektene fra oljevirksomheten skal ikke inngå i det

offentliges inntekter, men plasseres i et eget fond, og
kun den forventede avkastningen fra fondet (ca 4 %)
føres tilbake til de offentlige budsjetter.

Dette ligger til grunn for alle budsjettforhandlinger de
siste årene. Jeg skal komme tilbake til diskusjonen

om handlingsregelen senere.

Skatter og avgifter
Av opposisjonen på alle kanter kalles budsjettet for
usosialt, og særlig kritiseres regjeringa for å gi
skatteletter til dem med høyest inntekt. Skattelettene
omfatter

- fordelsbeskatningen på bolig som fjernes helt
- toppskattens innslagspunkt som økes fra 354 000 til
  381 000
-minstefradraget økes 47 000 til 56 000
-frikortgrensen økes til 30 000

Disse lettelsene
utgjør totalt 3,3 mrd
og sammen med
de siste to års
s k a t t e l e t t e r
summereres det
tilt 21,6 mrd kroner
under Bondevik II.
Lettelsene blir
mest merkbare for

dem med høy inntekt, men også for oss under
gjennomsnittet bemidlede, er det lettelser: Heving av
minstefradrag og frikortgrensa kan hjelpe mange
studenter til å betale litt mindre skatt. Fra

sosialdemokratisk hold forkastes
lettelsene som uakseptable gaver til de
som allerede har mest. Finansministeren
understreker at reduksjonen i toppskatten
er en del av en større reform, som med
høyere skatt på høy eieravkastning, skal
gjøre skattesystemet mer rettferdig og
effektivt. Denne økte
eieravkastningsskatten er planlagt fra
2006. Innstramningene hevdes fra
opposisjonshold å være pålagt de svakere
gruppene. Viktigst på innstrammingssida
er momsøkningen med 1 prosent til 13
og 25 prosent på henholdsvis matvarer
og andre varer. Med det øker statens
inntekter med vel seks mrd. kroner.
Finansminister Per Kristian Foss forsvarer
denne økningen på to måter. Han ønsker
med økningen å flytte byrden fra inntekt til
forbruk. I tillegg mener han at tidspunket
er det best tenkelige, etter at inflasjonen
over tid har vært lavere enn sentralbanken

har ønsket. Det er slik Foss ser det, det best mulige
tidspunkt for en økning i beskatningen av forbruket.
Renta er lav, folk har store private lån, og det private
forbruket kan godt strammes inn noe. Det innrømmes
fra departementet at endringen vil stramme noe inn på
økonomien til de ti prosent fattigste, men at denne

STATSBUDSJETTET

Erling Servoll erlingks@student.uio.no
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gruppen betaler svært lite skatt fra før, og at
skattesystemet ikke under noen omstendigheter er
effektivt for å hjelpe disse gruppene.

Egenandelen på medisiner øker 8 prosent og
maksgrensen for egenandeler heves til 2500 kroner
mot 1500 kroner før. Fra Fremskrittspartiet til SV enes
man om at dette er en økning som rammer noen av de
svakeste gruppene i landet. Selv om
minstepensjonister og folk med særlig høye
helseutgifter skjermes, kommer dette til å redusere
disponibel inntekt betraktelig for mange, særlig kronisk
syke. Denne siste gruppen frykter også konsekvensene
av en reform i sykelønnsordningen som overfører mer
av kostnadene ved sykefravær til arbeidsgiver.
Mennesker med kroniske lidelser er redde for å bli
skviset ut av arbeidsmarkedet. Regjeringa på sin side
påpeker at reformen er ment som et incentiv til
arbeidsgiverne om å redusere sykefraværet.
Sykefraværet ved UiO nådde førstesidene i Universitas
tidlig i høst, og universitetsledelsen frykter de økte
utgiftene i kommentarer etter at forslaget til
statsbudsjett ble framlagt. Endringen i
sykelønnsordningen blir slaktet av partene i arbeidslivet:
Både NHO og LO opplever det som et brudd på avtalen
om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Debattert har også barnehagebevilgningene blitt.
Stortinget har gått sammen om å kreve makspris på
barnehager og full barnehagedekning. Regjeringa øker
bidragene til barnehageutbygging substansielt, men
utsetter pristaket, da det ikke er realistisk å dekke
eksisterende behov. Mer enn 23 000 barn står på
venteliste til barnehagepass

Disse punktene er de som har ført til kraftigst kritikk fra
opposisjonen. Men selv om det brukes harde ord i
fordømmelsen av budsjettet, er de fleste kommentatorer
enige i at budsjettet kommer til å bli vedtatt uten de
altfor store endringene. FrP har vist velvilje og er villige
til å bli med på momsøkningen hvis de får gjennomslag
for enkelte av sine hjertesaker. De ønsker blant annet
større overføringer til kriminalitetsbekjempelse og til
helsevesenet. FrP skulle gjerne hatt mer penger til
kommunene og ytterligere skatte- og avgiftslettelser,

og å ta livet av
handlingsregelen en
gang for alle. Siv Jensen
uttaler på partiets egne
nettsider:

- Handlingsregelen er
død. Derfor bør den
begraves sammen med
de andre ubrukelige
økonomiske påstandene
om at staten er avhengig

av alle inntektene den får gjennom skatter og avgifter.
Landet trenger vekst, og veksten kommer ikke uten at
vi legger til rette for det. Det innebærer at staten gir
avkall på de inntektene den ikke trenger.

Det er lite sannsynlig at dette siste skjer, men det er
klart en fare for at budsjettrammene økes ytterligere.
Underskuddet i statsbudsjettet er foreslått til 66 mrd,
(uten oljepenger), det er 24 mrd mer enn
handlingsregelen tilsier, og 6 mrd mer enn i fjor. Men

økningen i overskridelsen av handlingsregelen er
mindre dette budsjettet enn tidligere. Foss påpeker
likevel at handlingsregelen er lagt til grunn, og at den
forblir målsetningen for norsk økonomi. Den er bare
utsatt litt.

Politisk kommentator, Aslak Bonde, er ikke optimistisk
på handlingsregelens vegne:

-Per-Kristian Foss har brukt så mye penger at han
effektivt har undergravet handlingsregelen for bruk av
oljepenger. Det er nemlig umulig å forestille seg at de
politikerne som blir valgt inn på Stortinget neste høst vil
finne seg i at forgjengerne brukte opp alle pengene. I
det oljerike Norge finnes det verken politikere eller
velgere som vil godta at politikerne bare kutter og kutter.
Det på tross av at det faktisk er en god forklaring på
kuttbehovene. Årsaken er jo at vi stadig utvikler en mer
omfattende velferdsstat og at prislappen for godt
helsevesen, god utdannelse, god infrastruktur og et
relativt inkluderende samfunn øker kraftig fra år.
(Farvel handlingsregel, 7.10.04, politiskanalyse.no)

FrP og regjeringen
Det blir FrP regjeringen kommer til å søke støtte fra i
første omgang. De har i sitt alternative statsbudsjett
krevet 15 milliarder kroner fordelt på skatteletter, helse,
justis og omsorgssektoren. Det kan likevel godt hende
at det blir tilstrekkelig med en omgang, for FrP har
signalisert kompromissvilje. Forhandlingene tok til nå
i begynnelsen av november, og budsjettet skal vedtas
innen 15. desember.

Studentbudsjettet
Hva vil vi som er studenter merke til regjeringas
disposisjoner? Vi vil for det første ikke merke noen
økning i våre budsjetter. Det blir ingen oppjustering av
verken lån eller stipend. Lederen i Norsk Studentunion,
Jørn A. Henriksen kommenterer budsjettet:

-Levestandarden går opp for resten av samfunnet, mens
den faktisk går ned for studentene (Aftenposten,
7.10.04)

Han påpeker at det ikke har vært noen justering av
studiestøtten siden 2002 slik at vi relativt sett blir
fattigere. Det er også interessant lesning at støtten til
studentbarnehagene reduseres med 57 mill. kroner
og støtten til bygging av studentboliger med 46 mill.
kroner. Dessuten reduseres basisbeløpet til de høyere
utdanningsinstitusjonene med 78 mill., tilsvarende
4000 studieplasser. Det forklarer det svekkede behovet
for studentboliger. Regjeringa vil fra og med neste år
slutte å overføre penger til NSB, Hurtigruta og Nord-
Norge Bussen for at disse skal ha studentrabatt. Det er
konkurransevridende. Vel, vel. NSB vet jo å ta vare på
en trofast kundegruppe, så de spytter vel i når
helligdagene kommer og vil skal hjem til mor og far.

Imidlertid skal det opprettes flere doktorgradsstillinger
(100) og de 200 nye fra i fjor opprettholdes også.
Utbetalingene til gjennomføring av Kvalitetsreformen
forblir like store neste år som i år.

Og så får vi jo glede av skattereformen, nå som vi må
spe på for det sviktende studielånet.

Kompromissvilje i
ansvarlige FrP
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The recent control of the large-scale merger in Norway
between the banks DnB and Gjensidige NOR nicely
illustrated some common problems in applied,
economic analysis. Firstly, elegant theories tend to
exploit abstract concepts that don´t have easily
observable, empirical counterparts. Secondly, there is
hardly ever a consensus on what the appropriate model
is. The latter problem is particularly troublesome in
Industrial Organisation where most of the analysis is
performed within a game-theoretic framework. The
outcome of game-theoretic models tend to be highly
sensitive to small alterations of the model set-up.
Furthermore, merger controls must be concluded within
reasonable time limits. The DnB-NOR case gives some
clues on what is doable.

There are even more problems surfacing along the most
interesting dimension, that is over time. Dynamic
models are plagued by problems such as multiple
equilibria and lack of robustness. Folk wisdom says
that with dynamics, anything can happen. Nevertheless,
the last decade has witnessed the application of
dynamic models in some merger controls. Most realistic
dynamic models are impossible to solve for analytically,
hence, they resort to numerical methods. The DnB-NOR
merger included an assessment of the economic
impact of the merger where a kind simulation was used.
The merger probably has a considerable influence on
the performance of the financial markets in Norway, but
the experts disagreed on what that influence would be.
Observator has interviewed two of the experts involved,
Lasse Ekeberg, Director in Konkurransetilsynet (KT
hereafter), and prof. Nils-Henrik Mørch von der Fehr,
Department of Economics UiO, arguably the hardest-
working and most successful academic economic
consultant in Norway.

Why care about mergers?

Firms want to merge if they believe they will earn more
collectively than separately.  Expected profit increase
may flow from two separate sources: increased market
power and cost reductions, the latter may be the result
of economies of scope, scale, improved management
or whatever. While cost reductions are welcome from
society´s point of view, increased market power is not.
Standard economic reasoning says that increased
market power in itself leads to a deadweight loss; the
consumers surplus is reduced more than the producers
surplus is increased. There may still be reasons for
the government to okey a merger. Firstly, if the merger
leads to reduced marginal costs, that will lower prices
and perhaps more than offset the priceeffect of an
increase in market power. Secondly, reduced total costs
may counter the loss of consumers surplus due to

higher prices. A merger discussion typically weighs the
cost argument against the market power argument. A
merger analyst must come up with some ideas on the
likely future outcome in two cases, the status quo and
the merger, and compare them. How? First the
ingredients, so let´s take off them Gucci shades.

Some preliminaries:

-Market definition
The market must be defined prior to the analysis. The
firms typically advocate a broad market definition to dilute
their combined market power. The competition authority,
partly representing the consumers, will argue a
narrower definition. The relevant market is generally
determined in terms of substitutability. One popular
heuristic used to defining the market is a thought
experiment: think of a hypothetical monopolist. Start with
the narrowest definition possible. Broaden the definition
until your profit maximizing monopolist would not find it
profitable to permanently increase the price significantly,
five percent is usually adopted as the threshold value.
There is your market. This test essentially exploits the
concept of the elasticity of demand. We´ll come back to
that in a moment.

-Structure
What is the structure of your market? In a written reply to
DnB and Gjensidige NOR during the process we came
across, KT states that they base a significant fraction of
their analysis on concentration ratios, such as C1, the
market share of the largest firm, C3, the market share
of the three largest firms, and Herfindahl-Hirsch indices,
with a particular emphasis on HHI‘s. The HHI index is
the sum of squared market shares of the producers
and sort of measures both the number of firms and the
dominance of the firms. The index provides some
convenient rules of thumb. One is if the HHI index
exceeds 1800,  the market is deemed concentrated,
and if the post-merger market increases its HHI index
by more than 50 in US, a merger is considered to have
adverse competitive consequences and further analysis
is warranted.

HHI indices are popular heuristics, though not without
it´s caveats. For one, it is not clear that welfare is
inversely related to the HHI value in general, so to get
some qualified idea of the post-merger market shares,
you should have a fully-blown market analysis. There
are some short-cuts. For instance, the post-merger HHI

Ante upAnte upAnte upAnte upAnte up
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increase is often calculated by subtracting the sum of
squared pre-merger market shares of the two firms
from the squared sum of market shares of the same
firms, yielding an increase of twice the product of the
pre-merger market shares of the merging firms2  (MF
hereafter). These calculations are convenient, but
assumes that market shares allover stays fixed through
the merger. That is unlikely to happen3 . Nevertheless,
KT claims in the same reply that they don´t analyse the
appropriateness to the specific case of the
concentration ratios.

- Static market analysis
Now that you have defined your market, there are two
types of market analysis: Static and dynamic. In the static
analysis, you consider the post-merger effects on
prices, taking the market structure and any other
characteristics except for price for granted. The static
effects are in general conceptually straight-forward, you
calculate the Nash-equilibrium in the two cases, but
estimating the equilibrium poses a flurry of rather
intricate, econometrical issues, such as simultaneity,
unobserved heterogeneity, identification. The estimated
elasticities you use also tend to be highly sensitive to
the demand specification. The last decade, some of
these issues have been, if not exhausted, then
addressed4 .

- Dynamic market analysis
The dynamic evolution of an oligopoly is a more complex
issue. The postmerger market is likely to change the
incentives of entry, exit and investments. The outcome
of dynamic game-theoretic models tends to depend
rather delicately on the details of the model set-up. Small
changes in the model set-up may yield very different
results. It is hard to arrive at a general framework, even
more so to arrive at analytically solvable models, so
most of the applied models resort to numerical
solutions or simulation5 . We´ll soon come back to
simulations.

- Models
There are two main class of models. Either consumers
have a preference for the particular products, or they
consider products to be bundles of characteristics, call
these characteristics z. The latter class of models,
typically discrete choice, is the most popular one, and
the one we will be making vague references to. The
standard static analysis uses a game-theoretic
oligopoly model that allows for different qualities of
products and heterogenous consumer preferences
and/or spatial differentiation.

- Estimation, static model
The goal of the analysis is to predict the state of the
post-merger market. To estimate a full static model,
apart from the characteristics6 , you either need a) the
prices, that are likely observable, and the marginal
costs, that unlikely are observable/available, or b) the
prices and the price elasticities. In the first case, the
analysis proceeds something like this: You make some
assumptions on the nature of the equilibrium in the
market, most likely you‘ll choose a Nash-equilibrium,
in which case you exploit the standard result that the
Lerner-index, the left-hand side below, equals the
inverse of the own-price elasticity, the right hand side,
conditional on the quantities and characteristics of the

other producers:
where x denotes the offered amount of goods.

Note that this is one equation and three variables. If you
know the prices and the marginal costs, the equation
provides you an estimate of the own price elasticity. If
not, you have the second case: you must estimate a
demand system. Then you can infer the pre-merger
marginal costs from the first-order conditions like above.

In addition you need an estimate of the crossprice-
elasticities to analyse what happens to prices when
the two producers coordinate their decisions. Your
market has by definition non-trivial substitution patterns,
and you need some idea on how consumers react to
price changes. The analysis is further complicated by
the fact that marginal costs may change post-merger.
Note also that the own-price elasticity depends on the
prices and characteristics of the other goods in the
market as well. Without a demand system estimated,
say, by some historical consumption series, you can
use a survey. There are some subtleties to using
surveys, but appropriately designed, they may produce
decent estimates and yield relevant information that
you are unlikely to find data on elsewhere. After having
derived the necessary information, maximize the joint
product of the MF and find the post-merger equilibrium.

Trouble

Cost synergies, the firms argument for why the merger
is a win-win situation, is not only hard to model, but
cost data are often proprietary and unavailable. The
static analysis restricts attention to marginal costs.
Changes in fixed costs are only relevant in the long-
run, thus subject to a dynamic analysis. Prices fall with
marginal cost and the marginal costs can be estimated
from the demand system. Still, you need to put some
structure on exactly how the synergies affects the
marginal costs to determine the post-merger prices.
There may be economies of scale causing the marginal
costs to vary with output. If you are willing to make
assumptions on the cost structure, you may arrive at
some educated guesses on what the post-merger
prices are likely to be. If you are reluctant to specify the
cost structure, another way is to solve for the prices
given changes in marginal costs for the relevant interval,
but this method offers no guidance as to what that
relevant interval might be.

- Dynamic analysis
In the dynamic analysis, the picture is less clear. Though
it is clear that, post-merger, the incentives in the market
has changed, exactly how these changes affects the
market structure is ambigious at best. Furthermore,
the question of interest is whether the changed entry/
exit and investment incentives causes prices to deviate
from the static predictions. Some common effects are
oftenly discussed.

In the pre-merger market, some fraction of investment
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is spent to aquire some fraction of the rivals market
shares, for instance marketing. Such rivalry may indeed
be an important incentive to merge. Their investment
incentive disappears post-merger, hence there are
plausibly cost-savings to be made, counting in favor of
a merger.

Whereas the analysis in the static market takes the
characteristics of the goods in the market for given, the
dynamic analysis would, at least ideally, assess what
happens to the characteristics of the products in the
market as well. Since the market structure has changed,
firms may face incentives to change the characteristics
of their goods accordingly. Just exactly how is a hard
question with potentially high relevance. For instance,
there have been debates on whether the recent entry of
Lidl into the grocery retail market in Norway will lead to
a more or less varied assortment of goods. Similarly,
the UK Competition Comission emphasized the value
to consumers of being able to choose from a broad
menu of goods when assesing the four separate bids
on Safeway, a british grocery retail chain-store, by other
major grocery chain-stores. It may be the case that the
merger will reduce investment that increases the
consumers surplus, say through better technology that
decreases the cost, the quality or both. It is hard to find
consensus on what structures that stimulates
innovation and on the nature of their interplay and the
research within this field is in it´s infancy.

Simulation

Needless to say, the dynamic issues are complex and
hard to think coherently about. Models are called for to
clear confusion. There is not only a menu of hard-to-
quantify effects pulling one way or the other, but it is
also difficult to understand how the mechanisms work
in ensemble. Some analytical models exist to build
intuition for the impact of different mechanisms in
isolation, but useful analytical models applicable to a
wide range of markets hardly exist. Predicting the
economic impact of mergers using calibrated models
is referred to as simulation. There are two types of
simulation, call them simple simulation and Monte-
Carlo simulation, MCS, hereafter. In both, you feed in
some primitives and run a algorithm. In the simple
simulation, your model is simply the equation system
determining the equilibrium of your favorite model. A
proper calibration implies that given the pre-merger
primitives, the model yields the pre-merger state of the
market in question, works like kind of a sanity check.
Among the primitives for a dynamic simulation analysis
are typically the outcomes from the static analysis,
prices, elasticities and soforth. An MCS is a more
sophisticated version of the same concept that allows
for stochasticity. A pre-specified number of random
drawings approximates intractable, stochastic
functional forms, for instance higher-dimensional
integrals typically found in long-horizon expectations.
Customized MCS models are, however, both publicly
available and used in policy-making8 .

Stochastic specifications
The idea in most dynamic MCS is that firms make their
best decisions from their perceptions of future market
structures given the available information at every point

in time. These differential games endogenize entry/exit,
investment and price decisions, in a Markov subgame-
perfect Nash-equilibrium. Investments and entry/exits
are stochastic. In equilibrium, the subjective future
perceptions of market states coincides with the
objective perception, or in fact, generates the objective
distribution, the equilibrium being somewhat similar in
nature to some of the rational expectations equilibrium
in macroeconomics that have become well-known lately.
The simulation is run twice, once with a merger and
once without. Comparing the outcomes concludes the
analysis. These models are somewhat in utero, but
the research has gained considerable momentum. v.
d. Fehr notes that simulations are “Potentially useful,
but timeconsuming and often limited by lack of relevant
data”.

Under pressure

One problem with merger analysis is the time
constraint. Unlike in academia, where deadlines are
virtually non-existent, mergers have to be controlled
within a reasonably narrow time window. The British
Competition Comission´s average process time of a
merger control9  last year was 22 weeks. “Under the
former competition act (prior to 1 May 2004) the time
limit for making a decision was 6 months. The majority
of the merger cases were concluded before the end of
the time limit. Large and complicated cases usually
lasted all 6 months”, says Lasse Ekeberg, Director at
KT. KT usually assigns three case handlers to every
merger, two economists and one lawyer, supported by
various internal and external resources.
Estimating some relationship is generally a laborious
excercise and often with scarce pay-off. Simulation, on
the other hand, is a rather quick process. Simulations
are concluded in from about a minute to a few days on
a desktop computer, depending on the complexity.
Simulations are thus well-suited for applied merger
analysis and have been used in some high-profile, and
some landmark, cases such as Mayebelline-L‘Oreal
(cosmetics, 1996), New York v. Kraft General Foods
(cereals, 1995), General Mills-Ralston (cereals, 1997),
FTC vs. Staples (office-supply retail, 1997) in the US,
and Volvo-Scania (vehicles, 2000) in the EU.

Trends

Luke Froeb and Gregory Werden, prof. of economics at
Vanderbilt and Senior Economic Counsel, Antitrust
Division DoJ, respectively, notes that “To date, there
has been very little courtroom use of merger simulation
in the United States” (Froeb & Werden (2004), footnote
30). Questioned whether he sees a trend towards more
econometric and simulation evidence in merger
controls, v. d. Fehr is loud and clear: “No!”. Ekeberg
begs to differ: “Yes, I see a trend. Due to legal interests
of the parties involved simulations and econometric
analysis will only be complementary to the basic
analytical framework”. In academia, the consequence
of poor econometric work is worst case a nasty peer
review. In a merger control, the consequence may be
adversarial litigation. Jonathan Baker, Director at the
Bureau of Economics, Federal Trade Commission,
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commenting on the Staples case in Baker (1999), p.
21, offers his persepctive on the potential virtues of
quantitative methods: “... Staples highlights the power
of [econometric] evidence when it can be obtained and
when it tells a clear story consistent with the available
documentary and testimonial advice”
There is both a time and a labor cost of coming up with
sound empirical evidence. N.   v. d. Fehr points to “Lack
of data and reasonable models” as the limits to
prediction of the economic impact of mergers. At what
level of effort does the cost of quantification with a
meaningful level of precision exceed the gains?
Ekeberg: “We do not normally model the pertinent
markets. The general methods being applied, cf for
instance the merger guidelines of the EU Commission,
US DoJ and FTC, as well as our own merger guidelines,
are of course based on insights from economic theory
and many years of experience”.

The merger

Gjensidige NOR and DNB were two of the largest
financial institutions in Norway. The potential effects of
the merger is of crucial importance to the workings of
the financial markets in Norway, and offers tough
problems both with respect to static and dynamic
analysis. One issue is the market definition. The
markets these firms operate in are multiproduct
industries, and it is difficult to decide on the appropriate
level of aggregation of goods. The existence of
information technology also makes the spatial limits of
the markets differ between products and customers.
Ekeberg comments: “The market for loans to persons
and SMEs is spatially differentiated and in the short run
price (interests) is the most important competition
parameter. In the long run capacity decisions will be
affected meaning that the outcome of the Cournot
oligopoly model is relevant”. For instance,
Skandiabanken provides all their products online. It´s
success suggests that local physical presence may
not be that important for most consumer retail banking,
perhaps that market is national. Larger firms may find it
easier to get quotes and offers from competitors abroad
than for consumers to renegotiate mortgages with, say,
nordic banks, so perhaps the relevant market is the
nordic countries.

The merger of DNB and Gjensidige NOR was closely
scrutinized by Konkurransetilsynet. Ekeberg says “ [The
merger] was exceptionally large and well-documented
synergies involved”.  The final resolution of KT, KT
(2003), gives some clues as to what is doable. The
merging firms argued their case advised by BAHR, a
law firm, drawing heavily on a note authored by Lars
Sørgard, then NHH, now Chief Economist of KT, and v.
d. Fehr on the economic analysis of mergers. “What I
have done is, together with a colleague, to prepare a
note on some general issues with potential relevance
to that merger case”, comments v. d. Fehr. The note
was nevertheless requested and financed by BAHR,
the unlikely patrons of pure science. In KT´s final
resolution, after sixty pages of meticulous description
of the market and a conclusion on the appropriate
market definition, the KT report summarizes the
analysis of the economic impact of the merger. The

discussion boils down to disagreements on the likely
economic gains.

The analysis

Without performing any static analysis, the MF‘s
proceed to the dynamic analysis by means of some
sort of simulation. How to pick parameter values for a
simulation if you haven´t estimated them? Perhaps
someone else has. Borrowing estimates is a fairly
common practice under time constraints. The MF‘s use
the margin, the price increase, the monopolistic slack
and the price elasticity as the primitives for their
simulations of the cost savings, though the term
simulation is probably misleading.

The MF´s parameter values are pulled directly out of
the note by v. d. Fehr & Sørgard. The margin, equivalent
to the pre-merger Lerner-index in the first-order condition
earlier, is guessed at 10%. The value is inspired by two
studies. One, a cross-section of previous estimates in
from 14 OECD countries including Norway, where the
average margin was 20% both for all countries and for
Norway in particular. 2/3´s of the Norwegian margins
were estimated in the interval 10 to 25%. The other
from a study of Norwegian markets by the late prof.
Klette who found margins in the range 5 – 10%.
Surprisingly, the authors find a 1% margin as the most
reasonable estimate for both empirical reasons and
as a matter of principles. The price increase is guessed
at 5%, worst case 10%. The reason is that the market
is defined according to the hypothetical-monopolist test
alluded to earlier10 , so no entity would reap extra profits
by increasing the prices by more than the monopolist.
The monopolistic slack, or so-called X-inefficiency11 ,
due to less competetitive discipline is guesstimated at
five percent, worst case ten percent. Monopolistic slack
is somewhat difficult to quantify12 . Frantz (1992) p. 435,
inducing from a menu of investigations, concludes that
the X-inefficiencies may lead to“...a welfare loss of 10%
for the economy as whole is not too far-fetched” . The
price elasticity is presumed to be 1. The presumption
is supported by the aggregation of markets in the
analysis and the assumption  that there unlikely exist
close substitutes.

The MF´s simulation is not calibrated on the pre-merger
market, so semi-simulation probably describes their
method better. The semi-simulation is straight from the
recipe in the note by v. d. Fehr & Sørgard.  The idea is to
use all the primitives at their most extreme, yet still
plausible, values. This strategy determines an upper
bound to the plausible efficiency losses. In lack of
estimates, this may be a clever idea: if the bound is
accepted, then rest your case. The model of v. d. Fehr &
Sørgard is different to the one sketched earlier, there
are for instance no explicit assumptions on the nature
of the equilibrium, so direct comparison makes little
sense. The MF´s find post-merger efficiency gains at
around 1,6 billion NOK for society at large.

KT´s assessment

KT finds v.d. Fehr and Sörgärds parameter values of
the price increase and the monopolistic poorly
supported. KT argues that with a slight alteration of the
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parameter values, the results are reversed. Increasing
the margin by fifty percent, tripling (!) the price increase
and the monopolistic slack, they find that all the efficiency
gains are gone. It is hard to tell whether this proves the
simulation robust or not. v. d. Fehr declined to comment
on the analysis:“I have not been involved in an analysis
of the DnB-NOR merger”. Ekeberg says the model was
particularly sensitive to changes in the margin.

The price entering the model could be interpreted as
the interest rate. The total value of the outstanding debts
of the banks were approx. 1600 billion NOK. Let´s do
some silly arithmetics: a five percent increase in the
interest rate, say, at 3%, is 0.15%, and equivalent to 2.4

1 By the US DoJ and FTC 1992 Merger
Guidelines. These guidelines are widely used
also outside US.
2 According to the DoJ 1984 Merger Guidelines.
3 Except in the special case of homogenous
goods and Cournot competition. See for
instance Farrell & Shapiro (1990) for a
discussion
4 See for instance the seminal paper Berry,
Levinsohn & Pakes (1995).
5 See Nevo (2001) for an application to the
cereal industry.
6 For the tech-heads, these may be only partly
observable.
8 Popular MCS in use are extensions of Pakes &
McGuire (1994).
9 The average time of the mergers controlled
under the Enterprise Act.
10 Or hypothetical oligopolist, for that sake.
11 X-inefficiency: “In situations where competitive
pressure is light, many people will trade the
disutility of greater effort, or search for the utility
of feeling less pressure and of better
interpersonal relations”, Leibenstein (1966)
12 Typically the subject of Data Envelopment
Analysis.

billion in increased revenue. If instead the post-merger
interest hike was three times that large, nah, thats alotta
Escalades, G! You would expect the banks to be curious
on a serious prediction of the likely state of the post-
merger market. The MF´s analysis, taking the result
from a static analysis as it´s primitives, is performed.
But the MF´s analysis is weak, relying on parameter
values that are poorly supported. “The recent
development of the banking market strongly supports
the analysis of the Competition Authority: The synergies
are being realised by the merged entity and competition
is restricted in the relevant markets that was delineated
by the Authority”, notes Ekeberg.
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Latvia «the scandinavian
playground»

Vikingene valfartet dit på 1300 tallet. I en periode var
det få som fant veien over Østersjøen.
Så 28. og 29. september 2004 skulle igjen en gjeng
nordmenn dra for å utforske byen. Det var gått gjet-
ord om billig øl og Riga-balsam.

Tirsdag 28.september 2004, første gruppe var klare for
Riga. Studentene hadde tydligvis ulike oppfatninger av
hva man trengte for å overleve i Riga. Koffertvolumet
kunne romme alt fra mer enn nok for en uke, til en død
hest. Noen kofferter kunne til forveksling ligne et flytte-
lass, noe som kanskje ikke var langt fra sannheten.
Siden skulle det vise seg at alle skift var nødvendige,
unntagen nattpysjen.

Vel fremme i Latvias metropol, Riga, fikk vi en varm vel-
komst av to av våre arrangører, som på forhånd hadde
utforsket lokal etikette. De hadde konkludert med at det
var trygt for oss å komme etter. Vi hadde ingenting å
frykte, mafiaen bryr seg lite om festglade nordmenn. De
anså oss heller som et positivt bidrag til deres ulike
forretninger. Når de største truslene var prostituerte og
det å bli tatt på rompa, kunne jenter som gutter senke
skuldrene. Alle takket ja til sin rose og ble med på turen
videre til vår base i Riga: NB Hotel. Navnet var opphav
for en del misforståelser, men viste seg  verken å være
en forlengelse av et sigarettdynasti eller Norges Bank.
NB Hotel viste seg å være et velrenommert hotell, som
til og med var vertskap for snooker VM-02 for juniorer.

I vår utforskertrang kunne vi ikke vente med å oppleve
Riga, om så ”by night”. Det slo oss fort at den økono-
miske veksten var omvendt proporsjonal med skjørte-
lengden. Dette var vi vitne til allerede første kvelden på
”Woodoo-lounge”. Her var det ikke jeans og genser som
dro damer. Deler av den voksende utelivsbransjen var
rettet mot å dekke vellykkede forretningsmenns behov.
Stedet som hadde det beste tilbudet i det henseende
var La Rocca, som overgikk enhver norsk students for-
ventninger.

Til tross for tett nattprogram, var det noen som mot alle
fysiske lover, klarte å krabbe seg opp til dagens pro-
gram. Godt hjulpet av arrangørenes telefonvekking.
Mange er Anne en takk skyldig. For de som møtte opp
på dagprogrammet er enig om at det var både lærerikt
og interessant. De sitter kanskje igjen med flere inn-
trykk enn de som lå igjen og sorterte gårsdagens opp-
levelser.  Alle er imponert over programmet, som inklu-
derte besøk hos Latviske SSB, det Latviske
finansdepartementet, Statoil, Stockholm School of
Economics, hvor Lindstow også holdt foredrag og om-
visning i gamlebyen. Som kjent er Linstow og Statoil
Norges største investorer i Latvia, tett fulgt av Narvesen
International AS og Hakon gruppen. De siste årene har
latvierne fritt kunne boltre seg i Haakon produkter og
dressmannboksere. Norsk kultur er virkelig med på å
utvikle bybildet. Takket være Linstow har Rigas tenårin

ger opptil flere kjøpesentre å henge på. Om noen gamle
mistet sin sosiale møteplass, er alle i ettertid enig om
at et kjøpesenter er bedre enn et gammelt klokketårn.
Så får vi bare ønske dem lykke til videre, og krysse
fingrene for at byantikvariaten ikke setter kjepper i hju-
lene for deres kommende prosjekter.

Også vi har nok gitt et bidrag til landets økonomiske
vekst dette året. Visse næringer vil nok kunne se til-
bake på unaturlig gode driftsresultater, såkalte eksterne
sjokk.

Foruten bare faglig innhold, var vi invitert på ekte Lat-
visk mat og folkedans på henholdsvis ”Lido” og ”La
Rocca”. Uten arrangørenes initiativ hadde vel ikke
mange dristet seg ut på større kulturelle utfordringer
enn irsk pub og amerikansk junkfood.

Vi takker arrangørkomiteen for en fantastisk tur. Alt fra
program til praktisk organisering har vært upåklagelig.
Vi har bodd godt, spist godt, drukket godt og blitt bedre
kjent med Riga og ikke minst hverandre.

«The Lacys»

Takk til Rigakomiteen i Frederik

lindaok@student.sv.uio.no
Linda S. Oksnes Jørgen Bækken

jorgen_bakken@hotmail.com
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Linstow forteller om sine bragder

Tradisjonell latviske dans

Valgets kvaler...

nam, nam

«Det nye klokketårnet i Riga»
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Hvis du er en av de som har begynt å bruke ord som
incentiver og seigniorage i tekstmeldingene til
lillebroren din, er Erling Røed Larsens nye bok ”Alt du
vil vite om samfunnsøkonomi - men aldri har våget å
spørre om” definitivt noe for deg. Ikke bare svarer den
på mange spørsmål som nyere studenter går rundt og
lurer på, men den viser også de mer erfarne at det går
an å forklare økonomiske konsepter innenfor en streng
budsjettlinje av økonomisk ordforråd. Når bare 61 %
av den norske befolkning vet hva inflasjon betyr, trenger
vi økonomer som kan gjøre seg forstått. Med treffende
og morsomme eksempler rydder Røed Larsen opp i
10 av noen av de mest stilte spørsmål om
samfunnsøkonomi, og tro det eller ei; de eneste
likningene han bruker er de litterære.

Alt du vil vite om samfunnsøkonomi – det er en
ganske så ambisiøs tittel?
Det var jo ment litt morsomt. Du vet, på engelsk finnes
det så mange serier av typen Economics for Dummies.
Men på norsk blir det sånn at man nærmest fornærmer
leseren. Jeg hadde først lyst på titler som Økonomi på
trikken eller Økonomi i sofakroken, men forlaget syntes
det var for uambisiøst og foreslo denne tittelen.

Hva vil du si er den største misforståelsen om
samfunnsøkonomi blant folk flest?
At oljepengene kan løse alt. Ikke bare økonomer, men
også politikere og andre, går rundt og tenker at
oljepengene er en slags mirakelkur. Hvis Robinson
Crusoe finner gull, blir han rikere av det? Ja. Kan han
dra nytte av det? Nei. Ikke med mindre han får solgt
gullet til noen. Å selge oljepengene til oss selv er mye
mindre hensiktsmessig enn å bruke disse verdiene i
utlandet for eksempel til å gjøre våre egne arbeidstimer
bedre. I Norge har vi tre milliarder arbeidstimer, og det
er det som er vår aktive beskrankning. Det er i grunn
pussig at en tilsynelatende så enkel sak kan være så
vanskelig å forstå. For å provosere litt har jeg gått ut og
sagt at det er ingen ting i Norge som selges av
nordmenn i NOK som staten ikke kunne ha fått tak i
hvis de ikke hadde hatt oljepengene. Staten kan jo i
prinsippet bare konfiskere arbeidstimer. I noen tilfeller
er dette eksplisitt, ta for eksempel verneplikttjenesten.
I økonomisk politikk kan vi trykke flere penger eller øke
skattene. Men dette er dumt av samme grunn som det
er dumt å bruke oljepengene i Norge; det øker
aggregert etterspørsel uten å øke aggregert tilbud. Det
hjelper jo ikke noe å ha 40.000 billetter til Ullevål når
det er 25.000 sitteplasser.

Hvilket spørsmål er det du er mest glad for å bli stilt
av far eller mor over julemiddagen?
Kapittel nummer 10; Når svikter markedet? Du skjønner,
min far han er businessman og en kan derfor frykte at
han er en sånn ”markedet løser alt” type. Men han er
også veldig åpen, og når jeg spør hvordan markedet
har tenkt til å løse organiseringen av f.eks. et gode som
forsvaret av Norge, får jeg svar at det kanskje ikke var
så lett og ”så Hegnar tar feil, altså!?”. Markedet kan ikke
løse alt. Et annet problem er med de varene som er av

mer varig natur, slik at framtiden også kunne ha
interesse av å være med å by. Det var en gang et forslag
om å lage en demning i Grand Canyon, hvor tilhengerne
mente at miljøvernerne fikk være med å by hvis de ville
gjøre noe med det. Problemet er bare at fremtiden har
jo interesse av varer av mer varig natur, men kan ikke
være tilstede for å by. Oppgaven for fellesskapet blir da
å representere fremtiden, for dette klarer ikke markedet
godt. Andre eksempler er forurensning, markedsmakt,
vaksinekunnskap, leksikon, nasjonal jernbane og
hovedflyplass. Kapittel 10 er det vanskeligste, men
viktigste kapittelet. I begynnelsen var forlaget faktisk litt
usikre på om de ville ha det med, men da det var ferdig
og de så hvor viktig det var, så var det bare ”ja,
selvfølgelig”. I kapittelet gir jeg seks eksempler på
markedssvikt. Det er ikke lett å få det presentabelt for
folk, jeg har jobbet mye med eksemplene for å få det
lesbart og underholdende. Noen ganger har jeg hatt
veldig lyst til å begynne å regne, men jeg hadde lovet
meg selv at det ikke skulle være en eneste formel i
boka. For hvis det er det, så gidder ikke folk å lese. Og
jeg henvender meg til begynnerstudenter og ikke-
økonomer, som ikke nødvendigvis er så glade i matte.
De som har hatt mye økonomi kan også ha glede av å
lese boka, for ofte kan man gå seg vill i modellene og
ikke helt klare å se alle sammenhengene. Det er litt for
alle, men kanskje aller mest for begynnere.

Du brenner jo veldig for faget – hva er det med
samfunnsøkonomi som gjør deg så engasjert?
Jeg startet jo faktisk med fysikk, men det var ingen andre
på fysisk institutt som var interessert i å lese aviser.
Også er jeg veldig sosial av natur, har alltid vært grepet
av det å være i et slags fellesskap og vært veldig glad i
spørsmål angående samfunnet. Når man spiller fotball,
er den fellesskapsfølelsen veldig intens. Jeg var veldig
ivrig og intellektuell allerede som liten, og var veldig
sånn ”ja, men, ok, gutter vi må pønske ut en plan for
hvordan vi skal ta de andre!” når vi spilte fotball. Så ble
jeg valgt til lagkaptein, og prøvde å dirigere. Da jeg valgte
dette studiet, var det veldig nært å tenke på
samfunnsøkonomi som Drillo, ikke sant. Landene er
jo egentlig fotballag, og vi må ha en plan om hvordan
skal vi organisere økonomien. Vi må diskutere hva som
er best ut fra beskrankingen. For eksempel har Norge
dårlig teknikk — i fotball. Siden det er snø på sletta
halvparten av året, har vi halvparten av tiden til rådighet
for å trene teknikk sammenlignet med en brasilianer.
Så vi må gjøre noe annet. Vi må ha langpasninger, ok,
den er jeg ikke noe tilhenger av, men vi må ha en annen
spillestil enn brasilianerne. Sånn er det også i Norge
med norsk økonomi. Også likte jeg veldig godt at de
blandet matte og samfunnsspørsmål. Jeg har faktisk
aldri angret på at jeg valgte samfunnsøkonomi. Jeg
likte det fra første forelesning.

Hva er det du irriterer deg mest over når det gjelder
samfunnsøkonomer?
Skråsikkerheten. Også hos meg selv — jeg legger ofte
merke til det. Fordi vi bruker matematikk, så får vi dønn
sikre svar. Det som er problemet er at selv om svaret er

Erling Røed Larsen om Alt du vil vite om
samfunnsøkonomi

Sofie Petersen-Øverleir alkmelloniel@hotmail.com
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presist, så hender det noen ganger at vi svarer på noe
annet enn det spørsmålet som i utgangspunktet ble
stilt. Presisjon i stedet for relevans, på en måte. Feilen
oppstår via alle disse forutsetningene vi lager, for vi
lager en veldig stilisert modell som liksom skal svare
på spørsmålet. Og at vi nok er mer sårbare for moter i
tankegangen enn vi tror, men dette gjelder nok alle fag.
For eksempel den enorme forkjærligheten nå til å bruke
matematikk. Jeg tror at i framtiden kommer det til å bli
mindre bruk av matematikk, og mer bruk av computere.
I framtiden kommer vi til å simulere. Økonomer er ikke
så veldig åpne for dette. Nå har vi liksom fått våre
modeller, og man finner en veldig form for
konservatisme. Som sagt gjelder dette alle fag, men
akkurat skråsikkerheten føler jeg er litt mer genuin. Med
skråsikkerhet så mener jeg også litt uvillighet til å lytte
til andre, særlig når du ser på globaliseringsdebatten.
Greit nok med komparativt
fortrinn, men det er lov å være
bekymra for fordelingen også.

Kommer det flere bøker?
Ja! Og jeg har en ny tittel klar
allerede: En avislesers guide
til norsk økonomi. Problemet
er bare at jeg har greid å skrive
på meg problemer med
hendene mine. Jeg gjør
egentlig dette her på fritiden, og
da blir det utrolig mange timer
bak computeren. Nå har Mette
termin om fem uker, og planen
er egentlig at jeg skal bli en
sånn ordentlig ”norsk pappa”,
at jeg skal være hjemme og
bygge familie liksom. Men jeg
kjenner meg selv godt nok til å
vite at det tar ikke lang tid før
jeg blir veldig utålmodig igjen.
Jeg har noen utrolig
spennende forsknings-
prosjekter på gang, det er
skikkelig kult rett og slett. Jeg
innrømmer at det høres
nerdete ut, men det er faktisk
sånn at jeg gleder meg til å gå
på jobb. Du skjønner, vi jobber
med hvordan vi måler boligprisene. Vi lanserer nå en
alternativ måte å måle inflasjonen på, som kan ha
konsekvenser for rentesettingen. Så vi føler at ikke bare
er dette spennende intellektuelt, det er også viktig for
økonomien. Boligenes stigning i pris har neppe vært
godt innarbeidet i konsumprisindeksen. Vår påstand
er at hvis vi hadde målt KPI på en litt bedre måte, så
hadde kanskje rentesettinga vært annerledes. Ved en
alternativ måte å måle inflasjonen på ville
inflasjonstallene vært høyere, og dermed også renta
større. Og hvis renta hadde vært større så hadde vi
kanskje unngått en boligprisboble, for da hadde folk
vært litt mer nervøse enn de er nå. Da er vi over til
kortsiktighet igjen. Nå har det kommet nye
forskningsrapporter i England av en som heter Miles,
hvor de intervjuet folk som har tatt opp lån og fant at de
stort sett så på den renta som var nå. De planla ikke så
mye hva som kom til å skje i framtiden. For oss
økonomer er dette virkelig et slag i ansiktet, for vi tror jo
på modeller hvor folk tar innover seg minst de neste
tretti åra.

Så du vil ikke anbefale folk å kjøpe hus nå?
Hm, som økonom så gir jeg sånne kjedelige svar. Det
er i hvert fall tre scenarioer: Pris opp, pris stille, pris
ned. Det jeg kan svare, er at på tre års sikt så tror jeg
sannsyneligheten for at prisene står stille eller har gått
litt ned er større enn at de har gått opp. Og prisene går
ned når kineserne bestemmer seg for å la sin yuan
appresiere. Dette er en tøff spådom! Hehe. Neida, jeg
smiler litt når jeg sier det. Jeg kan jo ikke vite dette her,
det er bare litt morsomt, ikke sant. Vi økonomer tar jo
vanligvis en million forbehold, det er jo mange effekter.
Den ene effekten er iallfall at når den kinesiske valutaen
appresierer, så blir varer i Norge dyrere, inflasjonen
går opp og renta går opp. Den andre har med Kinas
handelsoverskudd ovefor USA å gjøre. De dollarene de
tidligere har fått har de kjøpt amerikanske
statsobligasjoner for og dermed ikke kjøpt kinesisk

valuta. Dollaren har vært
”ekstra etterspurt”, fordi
kineserne har holdt dem. Det
jeg tror kommer til å skje i
Kina er at det presser seg
frem et ønske om at de
dollarene skal hentes hjem,
og da vil kinas valuta stige.
Etterspørselen etter ameri-
kanske statsobligasjoner og
dollar vil falle litt, fordi de da
på en måte mister sin største
kunde. Konsekvensen er at
den amerikanske renten
stiger.

Og når den amerikanske
renten stiger, så stiger den
norske også. Så det jeg sier
er bare at det er en
sammenheng mellom den
kinesiske valutaen og de
norske boligprisene.

Ellers sa Erling mye om
andre ting også, som at
integralene av rente-
betalinger vil konvergere mot
integralene av husleier og at
med Mervin King bak roret

kommer Storbritannia til å takle et eventuelt krakk i
boligmarkedet. Aller mest snakket han kanskje om
forskning, og når vi nærmer oss slutten av intervjuet
sitter han og tripper for å få lov til å løpe tilbake til
modellene sine. Men en stilling i SSB og en Ph.D. i
Economics fra Berkeley til tross; han har klart å skrive
en bok på en slik måte at økonomi har blitt tilgjengelig
for ikke-økonomer. Og det var det vi egentlig skulle
snakke om, at han har gitt ut ny bok som alle
samfunnsøkonomer burde kjøpe i julegave til sine
kjente og kjære, eller kanskje til seg selv også. Nederst
på e-mailene Erling sender ut står det et sitat fra Einstein;
”Make everything as simple as possible, but not
simpler”. Husk dette neste gang du prøver å forklare
besteforeldrene hvorfor vi egentlig trenger en børs. Så
slipper du som Ronald Reagan foreslo til rådgiverne
sine, og som Erling skrev om i sin bok, å få tilbake en
spesiallaget utgave av Trivial Pursuit for økonomer i
julegave. Et Trivial Pursuit med 500 spørsmål, men
6000 svar.
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Nordmannen Finn E. Kydland og amerikaneren
Edward Prescott har blitt tildelt Sveriges Riksbanks
pris i økonomi. Vi er stolte, en nordmann som får
prisen i økonomi. De får æren for inflasjonsmålet og
handlingsregelen. Vinnerne av den svenske
Sentralbankens økonomipris anses for å være av
stor betydning for økonomisk politikk og forståelse.

 Grunnlaget er deres forsøk på å forklare tidskonsistens
problemet knyttet til blant annet økonomisk politikk og
deres bidrag til dynamisk makroøkonomisk analyse.
Temaene drøftes i  artiklene ”Rules rather than
Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans” fra
1977 og ”Time to Build and Aggregate Fluctuations” fra
1982.

Frem til 1970 årene ble det
keynsianske paradigme og
phillipsrelasjonen betraktet som en
god forklaring på de makro-
økonomiske fluktuasjonene.
Keynsianske teorier samt
phillipsrelasjonen postulerte en
negativ korrelasjon mellom
arbeidsledighet og inflasjon.
Keynsianske teorier vekter
etterspørsel som forklaring på
svingninger i økonomisk aktivitet,
hvor økt etterspørsel gir både pris
og produksjonsøkning. Derfor var
det vanskelig å forklare fenomenet
som oppstod med både økende
inflasjon og arbeidsledighet.
Stagflasjonen som oppstod så ut til
å være knyttet til sjokk på
tilbudssiden.
Myndighetenes forsøk på å rette opp
problemene gjennom finans- og
pengepolitikken gjorde i noen tilfeller
bare vondt verre. Selv om løftet var lav
og stabil inflasjon, kunne resultatet vise seg
paradoksalt nok å bli det motsatte. Hvordan kunne dette
skje?

Svaret mange kom opp med var at det kunne skyldes
sjokk på tilbudssiden. Arven fra nyklassisismen ble tatt
opp igjen og utviklet. Paradigme ”Real buisness cycle”
(RBC) vokste frem. I følge RBC vil økonomien aldri være
ute av likevekt. Størrelsene i økonomien er bare et
resultat av aktørenes rasjonelle tilpasning basert på
deres forventninger om økonomien. I det lange løp vil
disse forventningene reflektere de faktiske forhold, for
de vil ikke la seg lure for alltid. Så selv om prisene blir
høyere vil den realøkonomiske tilpasningen være den
samme. Arbeidsledigheten og derav produksjonsnivået
er et resultat av hvordan aktørene tilpasser seg de
realøkonomiske forhold. Dette er i Milton Friedmans
ånd. Han mente at nominielle størrelser ikke var av
betydning, for prisene ville reflektere de reelle forhold.

Kydland og Prescott arbeid er innenfor denne
tradisjonen. Deres makroøkonomiske analyse hviler
på et mikrofundament. Aktørenes forventninger er av
stor betydning, samt at disse kan bli påvirket av det
rammeverket aktørene operer og forventer å operere
innenfor. Som Lucas tidligere påpekte har en del
tidligere makromodeller oversett denne interaksjonen,
noe som kan føre til en feilslutning.

Hovedpoenget med ”Rules rather than Discretion: The
Inconsistency of Optimal Plans” er å forklare hvorfor
økonomien ikke tilpasser seg optimalt når både
myndigheter og private aktører tar rasjonelle
beslutninger basert på fullkommeninformasjon om de

økonomiske forhold. Begrunnelsen
ligger i at det eksisterer et
tidskonsistensproblem. Anta at
myndighetene er altruistiske og
ønsker bare befolkningen mest
mulig vel. Perioden er t og de ønsker
å maksimere nytten i inneværende
periode samt fremtidige perioder.
Ofte på grunn av etterslep i
økonomien må beslutninger tas i
tidligere perioder for å få ønsket
resultat i senere perioder.
Mulighetene i inneværende periode
er gitt valgene gjort i forrige perioder
og substitusjonen mellom
inneværende og fremtidige perioder.
Myndighetene ønsker et optimalt
resultat summert over alle
periodene. Hva som er et optimalt
valg av økonomisk politikk i periode
t for periode t+1, trenger ikke
samsvare med hvilket valg som er
optimalt for periode t+1 i periode t+1,
fordi nå trenger ikke myndighetene
å ta hensyn til de private aktørers
valg gjort i periode t på grunnlag av

forventningene om periode t+1. Myndighetene velger
da den politikken som er mest optimal gitt situasjonen
i periode t+1. Dette er i henhold til optimal kontroll teori.
Implikasjonen som oppstår er at de private aktørene
”avslører” myndighetene og vil ikke lenger basere sine
forventninger på den politikken som i periode t er best
for t+1, men heller den politikken de tenker
myndighetene rasjonelt vil velge. Nå har ikke de private
aktørene lenger de forventningene som gir ”optimalt”
resultat. Siden myndighetene i hver periode står ovenfor
det samme valget med gitte forventninger fra forrige
periode kan de være fristet til ikke å følge den politikken
som var vurdert mest lønnsom for perioden i forrige
periode. Dette er det generelle tidskonsistens
problemet.

Et av eksemplene som Kydland og Prescott bruker er
stabiliseringspolitikken. En antar at minimal
arbeidsledighet og inflasjon er ønskelig for samfunnet,

Nobelpris for inflasjonsmål
Linda S. Oksnes lindaok@student.sv.uio.no

Finn E. Kydland
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så myndigheten vil forsøke å minimere de størrelsene
mest mulig. Hvis forventningene om inflasjonen er lik
inflasjonen må arbeidsledigheten (u) være lik
naturligarbeidsledighet (u*). Det kommer av aktørene
ikke lar seg lure i all evighet og naturligarbeidsledighet
er den arbeidsledigheten som må være for at
arbeidstakerne skal akseptere den reallønn som
dannes. Siden u vil være lik u* på langsikt uansett, fordi
aktørene vil tilpasse sine forventninger, vil en inflasjon
lik null være optimalt. Problemet er at myndighetene i
inneværende periode kan fristes til å føre en
inflasjonistisk politikk, fordi forventingene som ligger til
grunn for lønns og prisforhold i perioden er gitt. Ved å
føre en mer ekspansiv finanspolitikk kan de øke
aktivitetsnivået i økonomien og arbeidsledigheten vil
kunne bli lavere enn u*. Men dette vil bare vare for en
periode, lønnstakerne vil etter hvert
forvente høyere inflasjon og kreve
høyere lønn.
Produksjonskostnadene øker,
prisene settes opp og
arbeidstilbudet og produksjonen
returnerer til sitt naturlige nivå. Real
størrelsene i økonomien er de
samme som før, men inflasjonen er
høyere. Hvis aktørene vet at
myndighetene har bundet seg til og
akter å holde lav inflasjon vil de ta
det i betraktning i lønnsfastsettelsen
og samfunnet kan unngå en pris og
kostnadsspiral.

Konklusjonen er at myndighetene
ved å holde seg til den politikken de
har forutsagt vil samfunnet som
helhet nå et høyere velferdsnivå, gitt
at aktørene stoler på dem.

I ”Time to Build and Aggregate
Fluctuations” tar også aktørenes
tilpasning som utgangspunkt i sin
forklaring på svingningene i
økonomien. Forventningene om
fremtiden er avgjørende, siden de danner grunnlaget
for lønns- og investeringsbeslutninger. Positive
eksterne sjokk leder til økt økonomiskaktivitet, fordi
aktørene beslutter å investere mer og jobbe mer. Går
aktivitets nivået over gjennomsnittet er det en såkalt
høykonjunktur. En lav konjunktur er når det er faktorer
som medfører at aktørene jobber og investerer slik at
økonomien beveger seg under gjennomsnittet.
Nyklassiske vekstteori forklarer kontinuerlig
økonomiskvekst over tid ved hjelp av teknologisk
fremgang. Teknologisk fremgang antas å være en
stokastisk prosess. ”Teknologiskesjokk” er mer enn
ordets snevre betydning. Med slike sjokk menes alle
eksterne faktorer, som gir produktivitetsendringer.

Kydland og Prescott har funnet at slike ”teknologisjokk”
kan gi fluktuasjoner i økonomien på kortsikt, ved at de
endrer aktørenes forventninger og tilpasning. Positive
sjokk gir en høyere vekst i totalfaktor produktivitet.
Produksjonen vil øke både på grunn av den økte
produkstitviteten og det økte arbeidstilbudet. Det vil
oppstå en positiv substitusjons effekt fra fritid til arbeid
pågrunn av at arbeid gir mer avkastning. Hvis sjokket
er forventet vil også kapital beholdningen øke som følge

av økte investeringer i tidligere perioder. Aktivitetsnivået
vil etter hvert gå tilbake til trendmessig når effekten av
sjokket avtar. Som følge av avtakende marginalutbytte
vil investeringsraten og arbeidstilbudet bevege seg mot
trend, når aktørene ikke forventer videre høy vekst.

Det mest kontroversielle med deres arbeid kan vel sies
å være at, bare de institusjonelle rammene er på plass
vil den optimale tilpasningen komme av seg selv.
Konjunkturene er da bare en prosess hvor økonomien
tilpasser seg de nye forhold. Det er en verden uten
stivbeinte priser og lønninger, hvor prisene bare
avspeiler de realøkonomiske forhold. Det er ganske
diskutablet at, når forholdene ligger til rette bør
økonomien ordne opp selv. Mange vil mene at det å
legge plaster på såret hjelper. At med riktige virkemidler

kan en hjelpe økonomien til
ønsket nivå igjen. Modellens
styrke kan vel sies at den setter
fokus på økonomiens
rammebetingelser og
samspillet mellom aktørenes
forventninger.

Tre nordmenn har mottatt prisen
i økonomi siden den ble innstiftet
av den svenske Riksbanken i
1968. Ragnar Frisch mottok
prisen i 1969 sammen med
nederlenderen Jan Tindbergen
for sitt arbeide for langsiktig
økonomisk planlegging. Frisch
var den første som tok til ordet
for utarbeidelsen av et nasjonal-
budsjett. Trygve Haavelmo fikk
prisen i 1989 for sine
undersøkelser av økonomiske
sammenhenger.

Inntil i dag har det blitt utdelt 36
priser. Det gir en prisintensitet på
0,083 eller 8,3 prosent av alle
som har mottatt prisen er

norske. Det burde si sitt om kulturen i det norske
økonomiske miljø.

Både Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo kan sies å
være hjemmeavlede. Finn E. Kydland utvandret til USA
i 1969 og tok sin doktorgrad ved Carnegie Mellon
University fire år senere. Riktignok er mannen
fremdeles norsk, men det spørs om arbeidet hans er
det. Så da spørs det hva som er mest optimalt hvis
målet er å få en pris i økonomi, bli værende eller reise
til USA?

• Nobelprize.org.
• Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution

to Dynamic Macroeconomics: The Time
Consistency of Economic Policy and the Driving
Forces Behind Business Cycles

• “Time to build and aggregate fluctuations”, Finn E.
Kydland; Edward C. Prescott

• ”Rules rather than Discretion: The Inconsistency
of Optimal Plans”,  Finn E. Kydland; Edward C.
Prescott

• ”Udiskutabel pris i økonomi”, Hallvard Bakke,
Dagsavisen 18.10.04

        •      ”Nobelprisen tildelt intertemporal
                 makroøkonomi”, Kjetil Storsletten

Edward C. Prescott
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Røykerne trenger ikke dansegulv for å ha
det moro! YMCA...!

Etter kvalitetsreformen har stemningen p

Men noen lar seg  ikke merke av

FEST 1
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25 kr halvlitern, hurra!

på samfunnsøkonomifestene blitt beinhard!

v dette og stiller med fulle fåresmil!

14.10
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Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt siste møte å
holde renten uendret. Norges Banks styringsrente,
foliorenten, ble dermed oppretthold på 1,75 prosent.
Kommer sentralbanken til å holde renten uendret også
neste gang?   Pengepolitikken er uten tvil et av de mest
aktuelle tema innenfor makroøkonomi som vekker stor
interesse blant økonomer og ikke-økonomer.  Det var
ikke uten grunn at noen studenter og andre interesserte
ikke fikk plass i Ragnar Frisch auditorium, da sentral
banksjefen, Svein Gjedrem holdt
aktualitetsforelesningen om pengepolitikken i regi av
Fagutvalget. Norges Banks øverste økonom snakket
klart og med minimal bruk av algebra.

Sverige, de landene i ØMU og Sveits er blant de
industrialiserte land som i de siste årene har rettet
pengepolitikken mot prisstabilitet. I Norge ble
inflasjonsmålet offisielt innført i våren 2001. Store
svingninger i valuta kurs og vanskeligheter med å holde
kronen stabil, var noen av de viktigste grunnene til at
pengepolitikken ble rettet mot et inflasjonsmål. Etter
hvert som den  norske økonomien åpnet seg, ble det
vanskeligere å holde et valutakursmål.

På grunn av usikkerhet, feil investering og svingninger
i økonomien er det viktig med lav og stabil inflasjon.
Lav og stabil inflasjon gjør at endringer i relative priser
blir tydelige.  En annen positiv virkning ved lav og stabil
inflasjon er at dette også gir stabilitet i eiendoms- og
finansmarkedet. Pengepolitikken har dermed et
tallfestet inflasjonsmål på rundt 2,5 prosent i en
tidshorisont fra 1 til 3 år.

Pengepolitikken drives av Norges Bank. Og ifølge
sentralbanksjefen skaper dette konsistens, troverdighet
og tillit. Samtidig understrekket han at det er viktig med
regelmessig publisering av vurderingene som ligger
til grunn for rentestyringen. Inflasjonsrapport og
presskonferanser er noen av de virkemidlene som
brukes, noe som fører til økt forståelse rundt pengepo-
litikken. Kommunikasjonen danner grunnlag for kritikk.
Dessuten virker tiltakene fra sentralbanken bedre når
aktørene i den norske økonomien forstår hvordan
Norges Bank driver pengepolitikken.

Det holdes et rentestyremøte hver sjette uke i
sentralbanken, der det bestemmes om foliorenten
endres eller ikke. Norges Bank kan bestemme å øke
eller sette ned renten. Sentralbanken kan også velge å
holde renten uendret, som var tilfellet i det siste møtet.

For å holde inflasjonsmålet har sentralbanken en
reaksjonsfunksjon. Norges Bank setter renten opp for
å kjøle ned økonomien.  Når det er behov for å  øke
aktivitetsnivået settes renten ned.  Ved et sterk negativt
sjokk i økonomien kan det derfor være nødvendig med
en kraftig rentereduksjon for å motvirke nedgangen. På
grunn av et markant fall i inflasjon, gikk renten så mye
ned i  fjor.
Gjedrem poengterte at innføring av pengepolitikken
rettet mot prisstabilitet ikke var kostnadsfritt. Kostnaden

ved inflasjonsmålet er ustabil kroner. Dessuten er det
vanskelig med stabil krone i en åpen økonomi. Sterk
og  stabil krone fører til at konkurransedyktigheten til
norsk næringsliv faller. Lav og stabil krone forårsaker
inflasjon.  Siden målet er å holde inflasjonsnivået rund
2,5 prosent, bidrar pengepolitikken til å skjerme norske
næringsliv og husholdninger mot disse to ondene; på
den ene siden deflasjon og på den andre siden for
akselerert pristigning, på grunn av et for høyt
aktivitetsnivå i økonomien.

Pengepolitikk rettet mot et inflasjonsmål gir
realøkonomisk handlingsrom når det er vanskelig å
påvirke nominelle størrelser som rente og lønninger.
Når det for eksempel er behov for å stimulere
økonomien trengs det lavere reallønninger. Dette
skapes via inflasjon fordi nominelle lønninger aldri går
ned. Vi kan også godta en negativ realrente når det

foreligger et behov for å stimulere økonomien.
Nominalrente er aldri lavere enn null. Negativ realrente
må dermed skapes via inflasjon.

Til tross for lavere rente er realkronen fortsatt sterk i
forhold til andre realvalutaer. Norske bedrifter taper
konkurranseevne.  Sterk realkrone virker kontraktivt (fører
til lavere BNP). Dette demper virkningene av at vi har lav
nominalrente. Kostnadsnivå til norske bedrifter ligger
3,4 prosent over den langsiktige trenden, sier sentral-
banksjefen.

Renten virker med tidsetterslep. Det tar tid før endring i
styrerente gir effekter til økonomien. Når sentralbanken
endrer styrerenten fører dette til at kommersielle banker
justerer sine låns- og innskuddsrentene. Rentenivået
har blant annet virkning på valutakurs, på
inflasjonsforventning samt på konsum og investering.

Til tross for at foliorenten er en dagsrente, gir den utslag

  Gjedrem forsvarer inflasjonsmålet

Joaquim Damiao kimdamiao@hotmail.com

Sentralbankssjefen Svein Gjedrem
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på det langsiktige rentenivået.  Renteforventningene i
de neste 10 til 15 årene bygger på hvordan Norges
Bank styrer renten i dag. Forventningene i
kredittmarkedet viser at i 2015 blir rente rundt 5,5
prosent. Og i boligmarkedet er tallet enda høyere. Bolig-
og lånerente forventes å være 7 prosent i 2010.

Men i dag kan også prisene i kredittmarkedet oppfattes
som høye.  En tilhører  i salen lurte på hvorfor prisene i
kredittmarkedet er høye  når styringsrenten er lav?.
Gjedrem forklarte at lånerente ikke settes  bare slik at
bankene får marginen i forhold til foliorente, men at
den også reflekterer  risikopremie. Norges bank
påvirker marginen men ikke risikopremie.

Det er derfor  lite sentralbanken kan gjøre når enkelte
husholdninger havner i en vanskelig økonomisk
situasjon på grunn av for høy pris i kredittmarkedet. Det
kan være vanskelig å snakke om moralsk ansvar.
Hvis Norges Bank setter foliorenten ned, for å få l lavere
pris i kredittmarkedet, kan dette øke etterspørsel etter
bolig, noe som innebærer mer lån og enda høyere rente
i kredittmarkedet.

Spurt om eventuelle alternativer til inflasjonsmålet,
svarte Norges Bank toppøkonom at det kan innføres

ViaMar AS tilbyr sine kunder uavhengige rådgivningstjenester innen skipsfart. Virksomheten går i hovedsak ut på
å utarbeide markedsanalyser i markedene for transporttjenster innenfor tank, tørrlast, LPG og petrokjemiske
gasser, samt varer i containere. I tillegg analyserer ViaMar utsiktene for skipspriser i nybygg- og
annenhåndsmarkedene. ViaMar’s strategiske rådgiving er basert på egne analyser gjennomført med en
kombinasjon av matematiske og statistiske modeller, og på mer enn 50 års samlet erfaring innen
skipsfartsområdet. Les mer om ViaMar på www.viamar.no

ViaMar AS, er et rådgivningsfirma som betjener norske og utenlandske kunder
innen internasjonal skipsfart. På grunn av sterk etterspørsel etter våre
tjenester, ønsker vi å knytte til oss en assistent i en deltidsstilling. På sikt kan
det bli aktuelt med tilbud om fast ansettelse.

Søker må være analytisk anlagt, ha god forståelse av matematikk og statistikk,
være god i engelsk, og ha minst mellomfag samfunnsøkonomi eller tilsvarende.
Stillingen bør passe å kombinere med fortsatte studier.

Søknad med CV sendes til: ViaMar AS, Lilleakerveien 4, 0283 OSLO, evt.
viamar@viamar.no . Du kan også kontakte Anders K. Lunde på telefon 22527820

prismål som man hadde tidligere. Prismål skilles fra
inflasjonsmål. Ved prismål kan lavere priser i en periode
justeres med høyere priser i enn annen periode. Et
annet alternativ til inflasjonsmål er innføring av euro.
Gjedrem foretrakk å ikke si hvilket av de to alternativene
han trodde var det beste.

Et tredje spørsmål var om det var aktuelt med å
begrense åpenheten i den norsk økonomien.
Sentralbanksjefen mener at dette er umulig siden
norske bedrifter er integrerte i internasjonale markeder.
En eventuell innføring av Tobinskatt ville påføre enda
høyere kostnader for norsk næringsliv.

Norske husholdninger ser mer lyst på fremtiden i
motsetning til bedrifter. Arbeidsledigheten er høy men
ikke høyere enn  trendnivå  på 90-tallet. Lønnsvektsten
er i samsvar med inflasjonsmålet. Det er etter alt å
dømme balanse i den norske økonomien,
oppsummerte sentralbanksjefen.

 kilder:
www.dn.no
www.norgesbank.no

                                                          Annonse
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Skulle du ut eller inn i ellevte eller tolvte etasje onsdag
10.november, måtte du smøre deg med tålmodighet.
Korridorene var blokkert av et hundretalls lødende
samfunnsøkonomistu-denter med slagordet ”Robert
Hansen er kommet for å bli”.  Studenten Marco
Vitanza arrangerte i samarbeid med Fagutvalget en
markering for å vise studentenes ønske om å beholde
Robert Hansen som foreleser.

Det var så mange mennesker at når Marco som gikk
foran var oppe i 11.etasje, hadde ivrige tilhengere enda
ikke kommet seg inn i trapperommet i 1.etasje. Mange
ble nok overrasket der de satt inne på kontorene sine,
uvitende om at det snart ramlet inn en hel bataljon med
slagord og Robert-buttons i de ellers så fredelige
korridorene. Marsjen endte utenfor Robert sitt kontor,
der han fikk en flaske med rødbrus og en kokosbolle–
to følgesvenner gjennom forelesningene hans.

Gjennom det siste året har fagutvalget engasjert seg i
saken, uten å få gjennomslag for vårt syn om at Robert
er uerstattelig. Robert har vært universitetslektor ved
Økonomisk Institutt de siste årene. I henhold til
arbeidsmiljøloven må arbeidere som har vært ansatt

ved en bedrift/institusjon en viss periode, få tilbud om
fast stilling. I vår vedtok instituttstyret at de ikke ville
utlyse en universitetslektorstilling, som i realiteten betyr
at vi vil miste Robert som foreleser, og at han begynner
i 100% stilling på BI fra våren av.

Instituttet legger i sin argumentasjon vekt på at
undervisningen bør være forskningsbasert. Vi er enig i
at forskningsbasert undervisning er viktig både på lavere
og høyere grad, men når man skal lære grunnleggende
økonomi, er det viktigste at vi har en foreleser med god
fremstillingsevne. Å forske er ikke i seg selv et kriterie
for å bli en god lærer, og vi har vel kanskje noen
eksempler på det blant professorene i tolvte…

Ingen sak har skapt så mye engasjement blant
studentene som Robert Hansens avgang; foreleseren
alle har et spesielt forhold til, som vi bare ikke kan få
nok av. Vi føler oss privilegerte ved at vi har hatt
muligheten til å delta på hans gode forelesninger med
sine til tider uforståelige vitser og kreative eksempler.
For mange har det å ha en foreleser med så gode
pedagogiske og faglige evner økt interessen for faget
betraktelig, som det enorme oppmøtet på markeringen
vitner om.

Meldingen fra studentene er klar: vi vil
at Robert skal fortsette!

Rødbrus og kokosboller
Fagutvalget har ordet. Ved Mona Frøystad og Martin Flatø
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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

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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Det er litt av en perle Inger Johanne Widding har laget.

Jeg vil her gi noen faktiske opplysninger som kan være
en nyttig bakgrunn under lesningen av Inger Johan-
nes fornøyelige artikkel.

Hun ble ansatt som "regnedame" ved Sosialøkono-
misk institutt i 1964; det betydde i praksis at hun skulle
være regneassistent for professor Ragnar Frisch.
Sosialøkonomene hadde da tilhold to steder, begge i
sentrum, i Frederiksgate 3 og i Domus Media. Under-
visningen for dem som skulle bli sosialøkonomer fore-
gikk i Frederiksgate 3, hvor også Kjellerånden holdt til.
Ragnar Frisch og hans kontorpersonale, skrive- og
regneassistenter, hadde sine arbeidsplasser helt opp-
under taket i Domus Media (godt over 50 trappetrinn
over bakkenivå. 67 trinn til do i kjelleren, uten heis).
Sven Vigger var den pertentlige og allmektige sjef for
denne avdelingen. Allmektig, men reglements-
menneske til fingerspissene, kultivert og presis i for-
men, og mer hønemor enn kommandant. For øvrig
var det arbeidsrom for assistenter og stipendiater.
Frisch arbeidet for det meste hjemme på Ris, med et
formidabelt antall timer i telefonsamtaler med medar-
beidere og assistenter. Hans arbeidsplass på univer-
sitetet var en stol nær hjørnet av et digert bord i konfe-
ranserommet. Han hadde ikke eget arbeidsrom ved
universitetet før hele Sosialøkonomisk institutt hadde
flyttet til Blindern i 1968. Da var han blitt pensjonist.

Kåre N. Edvardsen

-Jeg møtte opp til første arbeidsdag på instituttet den
4.10.1964, fikk anvist en skrivepult, en elektrisk
summeringsmaskin, et hefte med "regnemaskin-
øvelser" og beskjed om å gjøre det beste ut av tiden til
min arbeidsgiver Ragnar Frisch fant tid til å gi meg
oppdrag.
Kontorsjef Vigger hadde utarbeidet dette heftet med
regnemaskinøvelser som jeg skulle ta fatt på etter hans
instrukser og vennlige veiledning.
`Man bruker ikke høyre hånd på tastaturet. Høyre hånd
brukes til å skrive resultater og til å øre en linjal eller et
ark papir nedover tallkolonnen som man leser. Man
bruker venstre hånd til å betjene regnemaskinen, og
høyre hånd til å skrive eller til å markere det man leser.
Øynene skal være festet på arbeidsinstruksen og ikke
på regnemaskinen. Det gir effektivitet! Effektivitet er det
vi ønsker!"

Jeg satt i 4 dager og summerte uendelige tallrekker
som sto trykt t i øvingsheftet. Jeg oppdaget at min kon-
torsjef var en systematisk og ordentlig mann som
hadde laget øvelsene slik at man først trente venstre
hånds pekefinger og tommel med å summere tallene
3, 6 ,9. Pekefingeren på tallene, og tommelen på
summeringstegnet og totaltegnet. Deretter laget man
kontrollsummer ved å bruke langfingeren på tallene 2,

5 og 8 og tommelen på minustegnet for å trekke den
ene summen fra den andre, og kontrollere at man
hadde fatt 0 til svar. Disse øvelsene ga av og til ring-
fingeren litt å gjøre idet man kunne være så uheldig å få
summer som inneholdt tallene 1, 4 og 7.
Vel gjennom de første 11 sidene i dette memorandu-
met begynte treningen av ringfingeren for alvor. På
samme måte som skissert over, summerte jeg uende-
lige rekker av kombinasjoner av tallene 1, 4 og 7.
Kontrollsummene var denne gang en kombinasjon av
tallene som hørte inn under pekefingeren og langfinger-
en. Tommelen var uavlatelig i arbeid med pluss-,
minus- og totaltegnet.
Jeg begynte å få grepet på det og funderte på når lille-
fingeren på min venstre hånd skulle bli satt i arbeid.
Det var på side 23. Desimaltallene gjorde sin entre.

Desimalkommaet skulle trykkes på plass med den
vesle latsabben av en finger.
Fingeren som det var så uendelig vanskelig å få kon-
troll over og som stadig vekk havnet på alle andre ste-
der enn på punktum-tasten.

-Jeg måtte lære meg til å jukse. Jeg memorerte i full
fart sifrene som sto i heftet, flyttet blikket fra papiret og til
maskinen og plasserte lillefingeren med stor presi-
sjon på desimaltegntasten før jeg leste neste tall med
blikket i boken og venstre hånd arbeidende i tastaturet.
Kontrollsummene på de siste sidene krevet et møy-
sommelig arbeid av alle fem fingrene på venstre hånd.

Men nå var jeg igjennom øvelseheftet og verdensmes-
ter i faget. Det var ikke ofte at fingrene fant feil tast og
kontrollsummene stemte stort sett. Jeg var bestevenn
med den lille summeringsmaskinen. Jeg gledet meg
til å få en regneinstruks.

Ragnar Frisch

Regnedamen til Frisch
Sendt av Kåre N. Edvardsen erlingks@student.uio.no

En epilog av Inger Johanne Widding
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På arbeidsdag nr. 5 viste det seg at den summerings-
maskinen jeg hadde blitt sånn venner med, aldeles
ikke skulle bli mitt verktøy.

Jeg fikk utlevert en elektrisk FACIT-maskin som inne-
holdt dobbelt så mange taster som summerings-
maskinen. Det var to mellomlagringsregistre, og taster
for å summere, dividere og multiplisere mellom-
lagringene samt overføre tallet i hovedregistret til et el-
ler annet register med kommandoen: multipliser,
divider, summer eller subtraher! Maskinen ga en masse
lyd fra seg. Jeg måtte bruke mer fingerstyrke for å få gitt
beskjeder til dens indre. Med andre ord: jeg begynte på
nytt. Jeg skjønte snart at jeg hadde et handicap; jeg var
ikke født med 12 fingre på venstre hand, jeg hadde
bare to øyne og de fikk jeg vondt i når jeg måtte forflytte
dem i stadig økende tempo mellom øvelsene og tasta-
turet. Mitt hybelvertskap måtte høre på hjertesukk over
min manglende utrustning i antall fingre på venstre
hånd og antall øyne plassert i hodet, og middagsfesten
ble ikke hva den hadde vært før. Etter 8 dager i konsen-
trert øving på tastaturet, avbrutt kun av formålsløs roting
i tomme skuffer i pulten (man måtte late som om man
gjorde noe, selv når man hvilte vettet sitt) og av nedstig-
ning og bestigning av 67 trappetrinn for å komme til
toalettet i kjelleren eller til kantina som solgte roast-
beefsmørbrød for 1 krone og femten øre og med en
venstre hånd som hadde magret slik at forlovelses-
ringen truet med å dette av, gjorde han endelig sin en-
tre, han som skulle bli min arbeidsgiver og sjef de neste
8 årene.

Jeg satt som et blafrende og skjelvende lys ved min
pult og hørte at han kom. Han brummet og flørtet på
ekspedisjonen, satt lenge inne hos sin sekretær og
dikterte brev, skrev under på før dikterte brev og forsvant
inn til kontorsjefen for å legge slagplaner for instituttets
fremtid. Jeg ventet og svettet og summerte vekselvis 3,
6 og 9, mellomlagret det i register 2. Summerte 1, 4 og
7 og lagret det i register 1. Multipliserte register I og 2
og lagret svaret i register 0 før jeg renset alt sammen
og begynte på nytt. Jeg fortalte mitt indre at jeg var en
kjekk verdensmestersjel og at jeg ikke var redd for noen
-selv ikke den sagnomsuste Ragnar Frisch.
Han kom sammen med Vigger som skulle presentere
den nye beregningsassistenten for ham. En for meg
enorm skikkelse, i altfor store klær, med altfor kortklip-
pet hår men med et varmt smil og med muntre, varme
øyne i et staselig ansikt, subbet inn og rakte meg en
kraftig hånd. Jeg reiste meg og fikk sagt hva jeg het, -
samtidig som jeg neidde. Jeg neidde!
Å neie var gått av moten det året jeg fylte 11 år og jeg
hadde ikke neidd for noen siden da! Jeg kunne drept
meg selv idet rødmen spredte seg fra hårfestet og ned-
over halsen og brystet. I øyekroken så jeg "de andres
små smil" og jeg oppfattet ikke et ord av RFs velkomst-
ord. Kvelden og natten ble brukt til å gremme seg over
hvilken ynkelig fremtoning man hadde vist seg å være.
Neste morgen lå det beskjed til meg om å ta trikken til
Riis stasjon, finne hans hus i Riis allé, lokalisere inn-
gangspartiet og bak den store steinen på trappen, hente
min første regneinstruks.

Den første bøygen i regneinstruksen var de greske bok-
stavene. Ingen hadde fortalt meg at jeg måtte kunne

hele det greske alfabetet for å være RF s beregnings-
assistent. Hvis noen hadde fortalt meg at disse kruse-
dullene i hans regneinstruks var variabelnavn på lik
linje med x og y, a b og c hadde det gjort livet lettere for
en nitten år gammel pike som på få dager hadde lært
seg å håndtere en mekanisk regnemaskin med en
ganske nøyaktig fingerferdighet, og som trodde hun
kunne det meste i livet og i hvert fall ikke ville innrømme
at hun ikke skjønte noen ting av regneinstruksen hun
hadde fått mellom hendene. I løpet av de første timene
spredte panikken seg med vill fart i kroppen. Jeg klarte
ikke å tenke på noe annet enn hvilken unnskyldning jeg
skulle ha for hånden når han ringte en gang ut på etter-
middagen og var spent på hvor mange iterasjoner jeg
hadde greidd.
En av de mer erfarne damene som var ansatt i admi-
nistrasjonen den gang (hun var 23 år og "godt vok-
sen"), rådet meg til å ringe RF først og innrømme at jeg
ikke skjønte noe av hva jeg skulle gjøre med hans in-
struks og spørre om en mer detaljert forklaring. Etter
mange timers grubling og famling gjorde jeg det. Det
første problemet i våre etter hvert uendelig mange tele-
fonsamtaler gjorde seg gjeldende. Jeg fikk trøbbel med
å forklare med ord hva det var jeg ikke forsto og ikke
kunne lese.
"Det står en "krølldings" foran en d og en x over en
brøkstrek og under brøkstreken står det en "krølldings"
til foran en d og en y. Dette settes lik en "dubbedert"
som ligner på en omvendt e og så er det enda et lik-
hetstegn og så kommer "en loddrett strek med to bein"
-"incr." RFs rolige og milde stemme kom til meg gjen-
nom eteren.
"Denne delen av instruksen er ikke viktig i det hele tatt,
frk. Widding. Det er forklaring av mine tanker. Det De
skal gjøre står seks linjer nedenfor. Verdiene eller tal-
lene som De skal sette inn i formel på neste side fra
linje 1 til 9. Når De har gjort det har De beregnet en
iterasjon og sitter med 2 nye variabelverdier som på
nytt skal settes i formlene og De beregner iterasjon nr.
2."
Men for ordens skyld frk. Widding! "Krølldingsen" heter
partiell delta, "dubbederten" heter epsilon og den "stre-
ken med to bein" heter lambda.
Jeg kunne høre at han smilte og til slutt lurte på om jeg
kunne rekke i hvert fall 10 iterasjoner før jeg gikk hjem
den dagen.
Jeg rakk 16 iterasjoner før jeg ringte til ham og ga re-
sultatet. Han var full av lovord om min person. Selv syn-
tes jeg at jeg allerede nå var en meget erfaren
beregningsassistent. Jeg var faktisk allerede komplett
i egne øyne og kunne reise hjem til middag med lett og
forventningsfullt hjerte og med håp om lønnsforhøyelse
i neste måned. Det fortalte jeg min familie ved mid-
dagsbordet. "Bare så dere vet det!"
Neste dag viste han sin humor ved først å fortelle at
gårsdagens regneinstruks var beregnet som en øvelse.

Han hadde resultatene av de 100 første iterasjonene
fra en tidligere beregningsassistents hånd...
Siden dikterte han en ny regneinstruks over telefon og
konsekvent dikterte han "krølldings" lille d lille x over
"krølldings lille d lille y" er lik "dubbedert" minus "lodd-
rett strek på to bein". I løpet av de neste åtte årene
nevnte han aldri disse tre greske bokstavene ved sine
rette navn når vi snakket sammen. De ble hetende det
jeg i min uvitenhet hadde kalt dem første gang jeg så
dem.
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Det nyttet ikke for meg å prøve å briljere med at jeg
faktisk hadde lært meg resten av det greske alfabetet
og kunne strø om meg med både tauer, xsier og store
og små omegaer for ikke å snakke om "myer".
"Krølldingser og dubbederter" ble en del av vårt språk.

Jeg oppdaget snart at halvparten av hans omhyggelig
håndskrevne regneinstrukser var kontrollberegninger
på de beregningene som skulle gi ham resultater å
skrive om og å forske videre på, og at det meste av det
jeg satt og gjorde var en slags kontroll på det de gjorde
på "Norsk Regnesentral". Han ville ikke stole fullt og
fast på det som disse datamaskinene kom frem til et-
ter å ha blitt fortalt hva de skulle gjøre av en
programmerers befaling. Han ville i hvert fall ikke vente
på å få resultater av sine forsøk derfra før han arbeidet
videre med det som opptok ham i øyeblikket. Han stolte
fullt og fast på at mine venstrehåndsfingre arbeidet
uavlatelig med å gi ham nye tall å tenke videre på, og
han forventet at jeg ikke kastet bort tiden med å løpe i
kjelleren for å gå på do eller å kjøpe lunsjmat. Han
forventet også at de resultatene som jeg leste opp i
telefonen for ham hver dag var korrekte, med åtte signi-
fikante sifre fortalte han meg, ville de være, dersom jeg
utførte alle kontrollberegninger som han instruerte.
Kontrollberegningene besto som regel i å gi resultat-
variablene nye navn, sette dem inn i formler som mul-
tipliserte opp igjen en divisjon, summerte en tidligere
subtraksjon eller sjekket at den førstederiverte av en
funksjon aldri var negativ. Han brukte mye av sin tid til å
pønske ut disse kontrollberegningsformlene og jeg
brukte mye av min arbeidstid til å utføre dem. Til min
egen tilfredsstillelse viste de seg stort sett å være unød-
vendige. Kontorsjef Viggers systematiske treningspro-
gram med tall og tastatur hadde gitt resultater som ga
seg utslag i nøyaktighet i lesing av tall og formler og
presisjon i den blinde hamringen på knappene. Jeg
var tilfreds og syntes jeg gjorde en stor og viktig innsats
i en alder av nitten og et halvt år. RF var stort sett tilfreds,
men likte ikke at jeg behøvde søvn om natten og spesi-
elt om morgenen. Han likte heller ikke at jeg en gang
tidlig i januar ble sylte forkjølet og måtte holde sengen
i noen dager.
Det lå en ny type instruks i min hylle da jeg kom på jobb
igjen med rennende nese, røde øyne og våte lomme-
tørklær i lomme og veske:
"Forkjølelse er en en absolutt unødvendig ting og kan
unngås ved å spise C-vitaminer hver dag. Tro ikke at
det holder med å spise de to appelsinene som De gjør,
frk. Widding. De skal ta 8 C-vitamintabletter hver dag i
høst- og vinterhalvåret og De må passe på å drikke tran
hver dag. Etter min mening er det helt bortkastet å til-
bringe så mange arbeidsdager i sin seng. Ta på Dem
et skjerf og hent ny regneinstruks under steinen så fort
De kan, er De snill. Ring meg når De er klar. God be-
dring! RF 8. januar 1965 2316."
Det var 9. Januar jeg leste denne beskjeden, gjorde
som han ba meg om og ringte da jeg satt med regne-
instruksen i hånden. Den var datert 080165 kl. 28.45.
Jeg fant fort ut at det måtte ha vært en eller annen gang
på morgensiden denne dagen og at han måtte være
trett.
Han var tvert i mot ivrig og forventningsfull: "Jeg trenger
minst 40 iterasjoner av denne for å kunne være helt
sikker i mitt videre arbeid i dag. Kan vi klare det, frk.
Widding?
Jeg forklarte ham at jeg ikke "kudde jobbe lenger enn til

klokken febb". Min forlovede skulle reise på militærtje-
neste morgenen etter og vi hadde planlagt et lite gråtfyllt
selskap i den anledning. Det ville være minst tre uker til
jeg skulle se ham igjen og RF måtte forstå at jeg på
grunn av forkjølelsen og livets triste omstendigheter
ikke var helt meg selv. Han forsto det, RF,- og slo raskt
av til 25 iterasjoner med et håpefullt spørsmålstegn
bak.
25 iterasjoner av den lange instruksen var det jeg kunne
klare. Etter de 6 første innså jeg at jeg måtte droppe
kontrollberegningene hvis jeg skulle ha håp om å
komme i land før kl 1700. Disse var jo så allikevel bort-
kastet arbeid etter min mening. Klokken 1632 ga jeg
ham over telefon resultatet av 23 runder. Han ønsket
meg en hyggelig kveld, takk for innsatsen, tre uker er
ikke så lang tid frk. Widding, opp med hodet, tenk så
meget fritid De får til overs mens han er opptatt i kon-
gens klær. Vi snakkes i morgen formiddag!
Jeg hadde tatt meg en sigarett og en skvett kaffe og sto
ved garderobeskapet og fomlet etter kåpen min da te-
lefonen på min pult kimte. Det var RF som med bekym-
ret røst forklarte at det var noe i mine beregninger som
umulig kunne være riktig.
"Har De utført alle kontrollberegningene i hver runde?"
"Selvfølgelig", løy jeg grepet av panikk. "De stemte med
fem desimalers nøyaktighet". "Jeg vet at jeg har regnet
riktig etter det som står i instruksen. Hvis det er feil noe
sted må det være i selve regneinstruksen. Jeg har gjort
akkurat slik det står!"
Jeg sto på mitt og ble staere, mer påståelig og mer
skrekkslagen etter hvert som han forklarte meg at jeg
måtte ha gjort en feil ellers så forsto han ingen ting han
heller. Han skulle gå gjennom formlene i løpet av kvel-
den.
"Vi får snakke med hverandre i morgen tidlig". "Ha en
hyggelig aften, frk. Widding!"
Det ble aldeles ingen hyggelig kveld. Jeg klarte ikke å
spise av den dyre maten, jeg var ukonsentrert og hodet
mitt var allerede klar over at jeg hadde regnet feil på et
eller annet tidspunkt og at mine løgner om
samvittighetsfullt utførte kontroller på dette tidspunkt
allerede var avslørt av han som satt hjemme i sitt hus i
Riis allé og antagelig var både sint og skuffet over sin
ødelagte arbeidsnatt. Min forlovede som skulle reise
fra meg og bli borte i tre uker var frustrert over min opp-
førsel. Selv ventet jeg bare på at det skulle bli morgen
så jeg kunne få regnet om igjen, finne ut hvor jeg hadde
gjort feil, få frem et nytt resultat og tenke på hvordan jeg
skulle forklare at jeg hadde lest resultater fra feil sted i
arbeidspermen min eller en annen syk forklaring på de
tallene han hadde fatt om ettermiddagen.
Jeg hadde ikke blund på øynene den natten. Den første
bussen til byen gikk 0515. På den satt jeg omtrent alene.
Da klokken var 0645 hadde jeg funnet feilen, regnet et
par runder med riktige tall og kontrollberegninger , og
bestemt meg for å tilstå. Klokken 0730 ringte jeg min
arbeidsgiver og forklarte at jeg var skrekkelig lei meg
for det jeg hadde gjort, at jeg hadde løyet og bløffet med
hensyn til kontrollberegningene, at jeg hadde fått øde-
lagt avskjedskvelden og at jeg ikke hadde sovet om
natten.
Han viste sin storhet, denne mannen som jeg så sånn
opp til. "La nå det være glemt frk. Widding! Jeg tar gjerne
i mot de riktige tallene i løpet av formiddagen. De mis-
tet en natts søvn. Jeg mistet en natts arbeid, men fikk
en natts søvn i stedet. Vi hadde vel kanskje begge to
godt av det!".
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Jeg kysset telefonrøret og kastet meg over regne-
maskinen.
Selve beregningsarbeidet ble etter hvert ganske kjede-
lig. Jeg syntes at jeg gjorde det samme hele dagen,
dag etter dag, uke etter uke og begynte å sluntre unna
og gjøre andre ting på instituttet. Det var andre profes-
sorer og dosenter som ønsket å få utført beregninger.
Jeg brukte deler av min arbeidstid til å ta et NKS-kurs i
maskinskriving, og jeg oppdaget at det fantes kurs i
programmering på Universitetet på kveldstid.
Jeg levde på at jeg var rask med fingrene og utførte
RFs instrukser på halvparten av den tiden han forventet
at jeg skulle bruke. Resten av tiden brukte jeg til å gjøre
oppgavene som kveldskurset i FORTRAN-programme-
ring krevde. Jeg gjorde det med min kontorsjefs velsig-
nelse og høylytte hurrarop.
Kurset gikk etter arbeidstid, men mye av arbeidsdagen
gikk med til å skrive program, løpe i Urbygningen for å
PUNCHE hullkort på instituttets punchemaskin og ta
trikken til Blindern for å legge mine mangefarvede kort
i køen for kjøring på datamaskinen. En dag RF var litt
skuffet over at jeg hadde greidd så få iterasjoner, for-
talte jeg ham det. "Jeg holder på å lære meg å pro-
grammere i Fortran, kanskje kan jeg en dag få lov til å
utføre de virkelige beregningene ikke bare kontrollene."
Han var taus og tydelig skuffet i den andre enden av
tråden. Han gjorde meg oppmerksom på at hans ar-
beid var avhengig av mitt, og at hans forskningsmidler
fra NAVF lønnet meg. Jeg skulle gjøre det han sa jeg
skulle gjøre og ingenting annet.
Jeg gråt ganske mye inne hos Vigger og sa opp min
jobb, før jeg gikk ut og tok telefonen som hadde kimt
uavlatelig siden tårene tok fatt i meg og jeg søkte trøst
hos Vigger. Det var en ivrig  RF:  "Jeg har tenkt på det,
frk. Widding! Stå på, lær Dem programmering! De og
jeg blir uavhengig av regnesentralen, og vi blir antage-
lig et kjempelag! Stå på! Det ligger forresten en ny in-
struks og venter på Dem under steinen, og kan De
være oppe hos meg i morgen vet 1130 tiden? Jeg vil ha
resultatene daog De skal få nye instrukser".

Kl. 1130 neste dag var min lunsjpause. Jeg fikk ikke tid
til å spise for jeg tok trikken til Riis, og magen rumlet
iltert idet jeg ringte på, ble vist inn i spisestuen, pakket
ut mine arbeidspermer og fant frem blokk og blyant,
klar til å notere ny instruks.
RF hadde ikke begynt å tenke en gang. Jeg satt vet
siden av ham, prøvde å konsentrere meg om det han
tenkte høyt mens hans skrev. Jeg hadde ikke mange
forutsetninger for å komme med vettige kommentarer,
men et ja og et hmmm var nok for ham. Solen skinte
inn av vinduene og støvet danset i solstrålene. Øynene
mine ble tunge og jeg måtte konsentrere meg om å
holde dem åpne samtidig som jeg mælet en og annen
bifallende lyd.
Det luktet godt av ristet brød og kokte egg etter ektepa-
rets Frischs lunsj. Smulene etter ristet brød lå igjen på
spisebrikkene og for jeg visste ordet av det var mine
ellers så lydige venstrehåndsfingre fuktet og i ferd med
å plukke opp smuler som ble ført til min munn for å
dempe ramlingen fra min sultne mage.
Jeg våknet ikke for han stoppet opp med å tenke og å
skrive, betraktet min person og mine fingre som for-
synte seg av smulene og forkynte at det var på tide å gi
seg. Nok en gang bredte skamrødmen seg på min
øvre legemsdel, jeg samlet sammen 9 sider regne-
instruks, mine egne notater og tok bena fatt til nær-

meste pølsebod.

Vi hadde et godt arbeidsforhold de første årene. Han
var ivrig etter å lære meg ting, og jeg var ivrig etter å
lære. Da jeg giftet meg og forandret etternavn, sa han
at han var for gammel til å begynne å tiltale meg med
noe annet enn det han hadde gjort de fire siste årene.
"Jeg kommer til å kalle Dem frk. Widding fortsatt! Er det
i orden?" Selvfølgelig var det i orden. Det meste han sa
og gjorde var i orden fra min side. Jeg reagerte imidler-
tid ganske sterkt den gangen han ba meg om å lage en
100x100 matrise med random heltall større enn 0 og
mindre enn 10, summere linjevis og kolonnevis og
skrive et tall i hver av rutene på rutepapiret.
"Hjørnesummen" skulle selvfølgelig stemme.
Jeg skjønte ikke hensikten med denne matrisen. Det
fantes ikke rutepapir som var stort nok. Jeg måtte ligge
på gulvet og lime sammen A3-ark til til et kvadratisk ark
på noe over 1 kvadratmeter for jeg ryddet pulten og
begynte å fylle lakenet med heltall. Hvor skulle jeg hente
tallene fra? Jeg hadde en gammel tabell med random
drawings, men det var desimaltall. Jeg kunne selvføl-
gelig skrive av desimaltallene siffer for siffer, men ville
det bli random drawings? Jeg begynte med å be re-
sten av administrasjonen om å si meg et tall mellom 0
og 10 i hytt og pine-rekkefølge. "Kom med lykketallene
deres og fødselsdatoer på dere selv og deres nær-
meste". Jeg fikk fylt en linje før de gikk lei og ba meg
passe jobben min og la være å plage og forstyrre dem.
Jeg spisset en blyant, slo opp tabellen med random
drawings, lukket øynene og spiddet blyanten i arket,
skrev ned tallet og gjorde det hele en gang til. Boka var
gjennomhullet som en fin tesil da jeg hadde fatt fylt
tretten linjer, ga opp den metoden og gikk over til å
skrive 1, 2, 3, 4 ....9, på ulike steder på lakenet mitt. Det
ble selvfølgelig en del rasling med det store papir-
stykket. Damen på pulten foran meg ble høfligst anmo-
det om å flytte pulten sin ca. 40 cm lenger frem slik at
jeg slapp å kile henne i ryggen med mitt papirlaken
hver gang jeg måtte flytte på det for å finne en random
plass til å plassere det neste tallet i tallrekken.
"Hva er telefonnummeret ditt?" Jeg prøvde meg hver
gang noen stakk nesen inn på rommet hvor jeg satt.
`Hvor mange grader Celsius var det i morges på denne
Herrens dag 2.2.1968?" Kulepennen gikk tregere og
tregere.
" Når er du født?"
"18.11.1949"
Jeg fikk fylt ut 8 ruter til og lurte på om RF ville gjennom-
skue de to et-tallene etter hverandre som en fødsels-
dato og ikke random drawings.

Jeg summerte linjene etter hvert som jeg hadde fylt
dem ut og plasserte summen som tre sifre i de tre
neste rutene. Lenge satt jeg og tenkte før jeg satte et
syvtall i en tilfeldig rute og fort bestemte meg for et tre-
tall i ruten nedenfor.

Det ble vanskeligere og vanskeligere å finne tilfeldige
tall med gitte kriterier. Blyanten og kulepennen ble tygd
til det ugjenkjennelige mens jeg grunnet på hvilket tall
som var "Random drawing" neste gang. Jeg så på de
tallene jeg allerede hadde skrevet opp og summert og
funderte på om han kunne se at jeg ikke hadde hatt 9
sammenkrøllede lapper i en hatt og trukket en og en
med tilbakelegging av lappene.
Hodepinen og mismotet kom da jeg begynte på den
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siste halve kvadratmeteren. "Dette er umenneskelig!"
'Det går ikke an å finne på så mange tilfeldige tall, da er
de ikke tilfeldige lenger".
Nok en gang måtte tweedjakka til Vigger tåle å bli våt av
mine tårer.
Men han fant en løsning, denne kontorsjefen. Jeg fikk
nok en gang utlevert regnemaskinøvelsene og et tips
om at jeg kunne skrive av sifrene slik de sto i boka. Det
ville være random drawings og jeg behøvde ikke å tenke
på annet enn det som var hyggelig i verden mens jeg
gjorde det.
Han skjønte heller ikke hva Frisch trengte denne matri-
sen til , men han ville ikke høre på mine klager om at
RF hadde funnet på "nødsarbeid" til meg.

"Hjørnesummen" stemte selvfølgelig, til stor forundring
for de av administrasjonen som var mindre tallkyndige
og vitterlig hadde bivånet at det var helt tilfeldige tall
som hadde kommet inn i linjer og kolonner."
Lakenet ble brettet prydelig sammen og avlevert til en
eller annen programmerer på Norsk Regnesentral for
videre bearbeiding.
Jeg trakk pusten og hjalp til med å stensilere memo-
randa, plukke dem sammen, få på forside og stifte
mens jeg ventet på den neste regneinstruksen.
RF var bestyrer ved Sosialøkonomisk institutt det første
året jeg var ansatt. Han nøt stor respekt og kontorper-
sonalet var tamme og fromme de dagene han tilbragte
på instituttet i Karl Johansgt. 47. Vi var en 6-7 personer,
og en av oss var bestandig på vei ned eller opp fra
toalettet eller kantinen i kjelleren. Vi visste bestandig
beskjed når RF var på vei oppover de 67 trinnene og
kunne innrette oss deretter. Vi slukket alle sigaretter,
ryddet vekk kaffekopper, gjemte halvspiste rundstykker
bak skrivemaskiner, startet stensileringsmaskinen,
summerte 3, 6 og 9 vekselvis med 1, 4, og 7 og lyste av

effektivitet når han åpnet døren til forgangen og tok av
seg frakken. Han var bestandig i godt humør når han
kom til instituttet for å arbeide noen timer.
En gang mørknet dog hans blikk idet han hengte av
seg den lange gabardinfrakken. Det hang en hånd-
skrevet lapp ved siden av lysbryteren i gangen hvor det
ble gjort oppmerksom på at: `Bryteren er løs. Vær for-
siktig.!"
Han fikk på seg brillene og myste morskt mot lappen
for ansiktet sprakk i et stort smil og han vagget inn på
ekspedisjonen, hilste god dag og sa: "Jeg syntes så
tydelig det sto: "Bestyreren er løs. Vær forsiktig!"

Instituttet flyttet til nye lokaler på Blindern på vårparten
1968. Det var som om RF nektet å bli med. Han fikk et
stort flott kontor med forværelse. Han var professor
emeritus men besøkte nesten aldri Blindern. Det ble
lenger og lenger mellom regneinstruksene. Langsomt
ble jeg trukket inn i EF-kampen. Oftere og oftere måtte
jeg hente avisartikler i Riis allé, levere dem i Aftenpos-
ten eller Arbeiderbladets redaksjon. Jeg måtte sørge
for å hente ut satsen når avisen nektet å lage særtrykk
av dem, forhandle med et eller annet trykkeri om å trykke
opp den ferdige satsen, hente særtrykkene, skrive kon-
volutter og sende artiklene fra postkontoret.  Av og til
kom det en telefon til mitt kontor som handlet om noe
annet enn EF. `Frk. Widding, kan De notere, jeg har
tenkt: Krølldings lille d lille x over krølldings lille d lille y
minus lille dubbedert er lik strek med to bein. Da må
faktisk lille dubbedert være lik... osv."
Jeg måtte bestandig smile og ble i godt humør over å
få noe ordentlig å gjøre, men han glemte meg i lange
perioder, og langsomt ble jeg en del av instituttet med
mange oppdrag for andre personer og ikke alltid parat
til å kaste meg over regnemaskinen når han en sjel-
den gang ringte.

Annonsere i Observator?

Vi kan tilby annonseplass i en av de få
publikasjonene rettet mot

økonomistudenter.
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Eksamensbesvarelse 1.
Karakter B

Oppgave 1

I denne oppgaven skal jeg ta utgangspunkt i den beskrevne modellen og utlede ett uttrykk for steady-state verdien for
inntekt per capita y = Y/L
Antar i den beskrevne økonomien har følgende forutsetninger:
- 1 makrovare,
- ingen handel (autarki)
- konstant skalautbytte
- fallende kapitalavkastning

1) Yt  = K t
á Lt

1-á

2) dK/dt = sYt – dKt
3) dL/ dt = nL t

der K0, L0 er gitt.

Steady state:
Med steady state menes det ”punktet” i økonomien der forholdet mellom kapital beholdningen og arbeidskraften
(befolkningen) er konstant. Altså der spareraten er slik at nye investeringer i kapital er slik at de nye investeringene
akkurat veier opp for den depresieringen som skjer i hver periode og den tilveksten man har av arbeidskraft. Hver nye
arbeidskraftsenhet har en like stor mengde av kapital å bruke i arbeidet som det en arbeidskraftsenhet som allerede
jobbet har. I denne enkle modellen av en økonomi vil man i dette punktet ikke oppleve vekst.
Vekst denne modellen forekommer kun der man befinner seg under steady state nivået. Da øker nemlig
kapitalbeholdningen pr. arbeider, og de blir mer produktive. I steady state nivået vil man ikke få mer kapital pr. arbeider
og man vil følgelig ikke få vekst heller. En økning i spareraten eller en reduksjon i befolkningsveksten vil øke steady-
state nivået og man vil oppleve en midlertidig vekst i økonomiens bevegelse mot det nye steady-state nivået, men
denne vil stagnere når man når dette.

Der :
Y = BNP
K = kapital enheter
L = arbeidskrafts enheter
dK / dt er utviklingen til kapitalmengden i økonomien over tid
s =  eksogent gitt sparerate
d =  eksogent gitt depresieringsrate
dL / dt = utviklingen til arbeidskraften i økonomien over tid
n = befolkningsveksten
á = parameter
t angir utviklingen i hver periode

For å finne steady state- verdien for inntekt per capita, må vi finne ett uttrykk der størrelsene uttrykkes i per capita
størrelser. Vi tar utgangspunkt i likning 1)
og dividerer begge sider med arbeidskraft:

Yt / Lt = Kt
á / Lt  · Lt / Lt 

1- á

1’) yt = ká

 Så velger jeg å gjøre litt om på likning 2). Denne skriver jeg om til:

4) K·  = sYt – dKt

Siden vi fortsatt er ute etter pr. capita størrelser velger jeg å benytte meg av ett matematisk triks hvor jeg bruker
logaritmer, og deriverer.

Vi finner veksten i kapital pr arbeider med dette uttrykket
5) k· /k= K· /K - L· /L
5)sier oss at vekstraten til kapital pr arbeider er lik vekstraten til kapital i økonomien – vekstraten til arbeidskraften i
økonomien.

Eksamensoppgaven
ECON 2910: Vekst og utvikling høst 2003 Gjenngitt av: Magdalena Nowakowska

Tegnforklaringer:
På grunn av datatrøbbel har Observator blitt

tvunget til å endre symbolene for de forskjellige
tidsderiverte. Det betyr at f.eks K, L, U skrives som

K·,L·,U·
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Vi kan nå sette inn likning 4) inn i likning 5) og vi får :
k· /k = sYt /Kt – dKt/Kt –L· /L

Vi flytter så k = K/L over fra venstre til høyre side i likningen og får
k· = sYt /Kt · Kt/Lt – dKt/Kt  · Kt/Lt –L· /L · Kt/Lt
k· = sYt/ Lt – d Kt/Lt –n Kt/Lt
k· = syt –dkt–nkt

7) k· = syt – (n+d) kt

Likning 7) forteller oss at utviklingen i kapital pr arbeider avhenger positivt av spareraten og produksjonen per
arbeider. Kapital påvirkes negativt av befolkningsveksten og depresieringsraten til kapital.
For å finne steady state nivået må vi finne et punkt der  syt –(n+d) kt = 0
syt  = (n+d)kt

Setter inn for yt fra 1’) og får følgende uttrykk
ská = (n+d) kt
ká/kt = s/ n+d
kt* = (s/n+d) 1/ 1- á

Setter så dette uttrykket inn i 1’) og får uttrykket for steady state verdien for y
Altså y*
 1’) yt = ká

     yt = ((s/n+d)  1/ 1-á ) á
     yt* = (s/n+d)  á / 1-á

Vi ser altså her at steady state nivået finner vi der syt krysser (n+d)kt. I dette punktet er de like store og vi kan lese av
verdiene for y* og k*. Vi ser også, som beskrevet på side 2, at en økning i spareraten vil øke kapitalbeholdningen, og
vi vil bevege oss mot et høyere steady-state nivå.
Virkningen av en 4-dobling av spareraten på y*t

yt* = (s/n+d)  á / 1-á

yt* = (0.1 / n+d )  1/3  / (1- 1/3)

yt* = (0.1./n+d ) 0, 5

En 4-dobling av spareraten vil doble produksjonen i økonomien.

Virkning av en økning i s på konsum.
Konsumet i økonomien kan skrives på følgende måte:

c = ( 1-s) y
c* = (1-s) y*

Ved første øyenkast ser det ut til at konsumet kommer til å gå ned som følge av at man sparer mer. Initialt vil dette også
være tilfellet, men ettersom man beveger seg mot et høyere steady-state nivå vil produksjonen gå opp, og følgelig vil
konsumet også gå opp. Alt i alt kommer man derfor bedre ut ved denne økningen i spareraten.
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Oppgave 2

I Solows modell med teknisk fremgang foretar han antagelsen om at teknisk fremgang kommer som ” Manna fra
himmelen ” og at den teknologiske veksten er gitt og lik for alle land. Dette kan man vel trygt si er en feil forutsetning.
Uten utdanning kan man jo ikke engang dra nytte av eksisterende teknologi og i hvert fall ikke forske frem ny teknologi.
Jeg vil derfor ta utgangspunkt i en modell men humankapital for å begrunne min overbevisning om at det er en sterk
sammenheng mellom utdanningsnivå og teknisk fremgang.

Y= F ( K, Ah)
1) Y   = Ká x Ah 1-á

2) k· =  sY – dK

Der A = teknologisk fremgang
        h  = humankapital
        h = e ø u L1-á

Der ø = er avkastning av utdanning
       u  = antall utdanningsår

Ser at hvis u =0 blir uttrykket h = L1-á som var det samme som i oppgave 1.
Deler uttrykket Y  = K á Ah 1-á på Ah og får:
Y/ Ah =Ká/Ah · Ah/Ah 1-á

y= ká

Og finner vekstraten til k·
k·/k= K· /K –A· /A – L· /L

Setter inn for k· og får følgende uttrykk:
k· /k = sY/K – dK/K – A· /A – L· /L der  A· /A = g
k· = sy – dk– gk– nk
k· = sy – (n+g+d) k

og får som i oppgave 1
k* = (s/n+g+d) 1/ 1- á

y* = (s/n+g+d)  á / 1-á Ah
y(t)* =  A (t) (s/n+g+d)  á / 1-á h

Veksten avhenger altså av humankapital det vil si utnadllesesnivå og avkastningen man får igjen for å studere.
Befinner man seg i en økonomi der man gir liten eller ingen avkastning av utdanning vil ikke folk heller ta utdanning
og man vil ikke klare å utnytte det skolesystemet man her.

Man antar at veksten i teknologi kan skrives som

gA=ën/1-ö

Der ë betegner hvor mye forskerne driver med det sammen (stepping on toes effekt) og hvor ö betegner hvor mye nytte
man drar fra tidligere teknologiske nyvinninger (standing on shoulders- effekt).

Man antar at man har en gitt mengde av arbeidskraft som jobber i forskingssektoren og at resten jobber med
produksjon.

LF + LP  = L
LF / L = sr
sr  er altså andelen forskere i økonomien
(1-sr ) er de som jobber med produksjon

Uten noen utdanning er det liten vits med noen forskningssektor og uten denne vil man følgelig ikke få noen teknologisk
fremgang. Snakker man om hvordan man har teknologiske overføringer mellom land må man ta utgangspunkt i en
litt annen type modell.

Y   = K á h A 1-á

Der h· = ìe ø u Aã h 1-ã

Og der   h· /h = ì e ø u (A/h)ã

A= teknologiske front
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Hvor ì betegner kvaliteten på skolesystemet eller for overføring av teknologi fra andre land. Her betegner øu det
samme som tidligere, og man vil derfor uten utdanning ikke kunne nyttegjøre teknologi overføringer. Utdanning går
derfor hånd i hånd med teknisk fremgang.

Oppgave 3

Englands ledende posisjon mener jeg kommer av følgende forhold

- Produktivitets økning i landbruket. Denne produktivitetsøkningen førte til at man kunne brødfø flere innbyggere noe
som resulterte i et høyere befolkningsantall. En produktivitets økning i jordbruket frigjør også arbeidskraft som
dermed kan spesialisere seg innenfor andre områder enn jordbruk, noe som fører til raskere teknologisk fremgang.
Produktivitets økning fører også til at man trenger færre folk bosatt i utkantstrøk, noe som fører til en økning i befolkningen
i byer.

- Englands unngikk også å føre store kriger som de tidligere hadde gjort. (100 års krigen, Napoleonskrigene). Dette
førte til økte statsmidler, befolkningsvekst og man unngikk de store materielle kostnader, dvs. ingen ødeleggelser av
kapital, byer, land osv. England var også lett å beskytte pga sin geografiske beliggenhet.

- En annen viktig moment var teknisk fremgang kombinert med strategiske ressurser. Råvarer som pig iron (grisejern)
og kull var noe som hadde vært kjent lenge, men det var først med utviklingen av dampmaskiner at man virkelig fikk
stor nytte av dem. Denne teknologiske framgangen skapte industrier som etterspurte både store mengder arbeidskraft
og nye teknologiske nyvinninger.
Man skapte derfor ett marked for innovasjon, noe som ga ett oppsving til den tekniske fremgangen. Etterspørselen
etter billig transport er et eksempel på dette.

 - Utviklingen av jernbanen og den utstrakte bruken av kanaler er også momenter man må ha med når man diskuterer
dette temaet. Ser man på hvor byene ble bygd ser man at man etablerte byer der hvor de ulike råvareforekomstene
befant seg. For å kunne dra nytte av de verdiene man skapte, var man derfor avhengig av gode og billige transportmidler.

Du kan nå finne tidligere eksamensbesvarelser
på våre internett sider:

http://www.oekonomi.uio.no/observator/
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Eksamensbesvarelse 2. Karakter A

Oppgave 1

Vi har gitt følgende Solow modell:
Yt  = Kt

á Lt
1-á                     1)

dK/dt = sY – dK = K·        2)
dL/dt = nLt =L·                 3)
K0,L0 ;gitt.

I denne økonomien har vi gitt inntektsnivået Y, som en funksjon av de to innsatsfaktorene kapital K og
arbeidskraft L.

á <1, og vi antar fallende grenseproduktivitet av de to innsatsfaktorene i produksjonen. Om vi dobler innsatsfaktorene,
dobles også produksjonen, vi kan snakke om konstant skalautbytte.
dK/dt gir uttrykk for endring i kapitalbeholdning over tid. Vi skriver det enklere som

K· = sY – dK
Videre uttrykker n vekstraten i befolkningen
n = L· / L
Vi kan også definere de to variablene inntekt og kapital pr. capita som
y = Y/L og k = K/L
k = K/L gir oss k·/k = K·/K - L·/L
som uttrykker endring i kapital pr capita, gitt ved raten k·/k
Om vi kombinerer denne med relasjonen 2) og 3) får vi følgende

k· /k = sY/ K – d – n
 y =  Y/L = ká

k·  = sy – (d+n) k = ská – (d+n) k

Endringen i kapital pr. arbeider er gitt ved sparing pr. capita (arbeider), minus depresiering av kapitalen og
befolkningsvekst.

Figur 1

Vi har her skissert forholdene i økonomien.

(n+d)k er en lineær funksjon av k, og sy har samme form som produktfunksjonen y= ká  bare multiplisert med
spareraten s, som i denne økonomien er konstant for alle nivåer av k. Vi ser at i et punkt som k0, vil
kapitalakkumulasjonen være større enn null:
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sy > (n+d)k  - Økonomien er her ikke i likevekt. Etter hvert som det akkumuleres stadig mer kapital pr. arbeider får vi en
bevegelse mot høyre i diagrammet. He lt til vi når punkt k* ser vi at kapitalakkumulasjon pr arbeider
k·=sy – (n+d) k er positiv, men stadig mindre.

I punktet k* spares det like mye pr. arbeider, som det trengs for å holde kapital pr. arbeider konstant. Vi sier her at
økonomien har nådd sin steady state, og vi har at
sy   = (n+d) k

Alternativt kan vi se på utviklingen som
k·/k = sy/k – (d+n)

Figur 2

Der vi igjen ser at kapitalakkumulasjonen pr. arbeider vi foregå frem til k*.
Og som vi ser av det første diagrammet ser vi at til ethvert kapitalnivå, også k*, så hører et inntektsnivå. I dette
tilfelle y*.

Analytisk vet vi nå at i steady state så er:
sy*  =  (n+d) k* sy*/k* = (n+d)
s/n+d = k*/y*, y’ = ká  k= y1/ á

(s/n+d)á  =  (y*1/ á / y*)á       (s/n+d)á  = y*1-á

 y* = (s/n+d) á/ 1-á   ,    k* = ((s/n+d) 1/1- á

Vi har her et uttrykk for likevektsnivåene på inntekt og kapital pr.kapita.

y* avhenger utelukkende av modellens parametre. Positivt av spareraten, fordi økt s gir mer kapitalakkumulasjon. Og
negativt av n+d som jo er ”vekst” ratene til K og L. Øker n, så øker veksten i folketallet, og da er det naturlig at også
inntektsnivå pr capita faller.

Antar á = 1/3 og s= 0,1
Vi kan da uttrykke y* som
y* = sá/ 1-á K  ,der K er en konstant
bestående av de resterende parameterne i uttrykket
y* = 0,11/2   K

Fordobler vi spareraten får vi nå:
y** = (4s)1/2 K = 2 s1/2 K = 2 · 0,1 1/2 K = 2y*
Mao. opplever vi en dobling av y i likevekt
Konsumet i modellen er gitt som den andelen av y* vi ikke sparer,
c* = (1-s ) y*

I den nye likevekten har vi at c** = (1- 4s)y** eller c** = (1- 4s)2y*
Om vi tar forholdet mellom det to:

c**/c* = (1- 4s)2y* / (1- s)y* = 2 (1-4s) / 1-s = 1,2 / 0,9
Konsumet øker altså med 1/3 ,  33%
Vi ser at konsumet øker når spareraten stiger. Økt sparerate har to effekter på konsumet. På den ene siden øker
kapitalakkumulasjonen slik at y* øker, men økt s, gir jo selvfølgelig også at en mindre del av y* konsumeres.
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Figur 3

På kurven ser vi at økt s frem til et visst punkt gir økt konsum, frem til et maksimumspunkt.

s= 0,4 vil befinne seg nærmere denne toppen enn s= 0,1

Dog er det viktig å presisere at s= 0,4 også kan ligge til høyre for den spare rate som maksimerer konsumet. Om vi
vil finne s maks kan vi maksimere c= (1-s) y* mhp s

Y*c/Y*s = (-1) s 1/2 K  + (1-s) 1/2 s-1/2  K
hvor y* = s1/2  K
c * = (1-s) s1/2  K
s1/2  K = (1-s)1/2 s-1/2  K
s= (1-s)1/2  1/2 - s /2 = s
s + 1/2 s =1/2
1,5 s= 0,5
s = 1/3 = 0,3

En økning av s til 0,4 gjør at vi kommer over toppen av konsum, men likevel høyere enn ved s = 0,1.
s= 0,3 vil være optimalt - Golden Rule.

Oppgave 2
Innenfor vårt modellrammeverk kan utdanningsnivået i befolkningen ha betydning for både skills/evner til å arbeide,
og evner til å tilegne seg teknologi fra utlandet. I det siste tilfelle kan vi anta at det i verden finnes en teknologi
front som stadig utvider seg med en konstant rate gA = A·/At
At er verdensteknologi til en gitt tid.

Vår produktfunksjon blir da slik:
Yt  =Ká (hL) 1-á

Der h representerer landets evne til å utnytte den teknologien som teknologi fronten har pr. idag. Økt h, ser vi gir økt Y.
På intensiv form blir produktfunksjonen slik:

y= Y/L = Ká (hL) 1-á / L  = ká h 1-á  , der k = K/L

 Vi har den samme kapitalakkumulasjonen:

K·  = sY- dK

I oppgave 1 innebar modellen at i steady state så opplevde vi ingen vekst i y*.
Her blir steady state til en balansert vekstbane, som har en konstant kapitalakkumulasjons rate

K·/ K = s Y/K  – d  = sy/k –d

For at denne skal være konstant må
Y· / Y = K·/ K  g Y = g K  g y = g k

Disse betingelsene gjelder altså i optimum.

Vi vet at y= ká h 1-á   , som gir oss  g y   = á g k   + (1-á ) h· /h
I optimum g y = g k  => g y = h· /h = g h = g
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Økonomien vokser med vekstraten til h, i likevekt fortsatt gjelder
k· / k = K·/ K – n

I optimum vet vi nå at k· / k = g k = g h = g

Dette gir oss ( der  * markeres optimums løsningen):
g= sy*/ k*– d – n
n+d+g =  sy*/ k*  k*/y* = ( s/(n+d+g)   (**)
y = ká h 1-á     k= (y / h 1-á ) 1/á

Setter vi inn for k  i (**) får vi
(y*/ h* (1-á) ) 1/á / y* =  s/ n+g+d   y*1-á = (s/ n+d+g)á h*1-á

y*= (s/ n+d+g)á/1-á h*
(yt/ht)* = (s/ n+d+g)á/1-á

Vi har steady state forholdet (y/h)*  der y og h vokser med samme rate, g y = g h

Vekstraten til h, g h er gitt ved

gh=  h· /h = ì e u ø (A/h)ã

Her ser vi at vekstraten til h avhenger av bl.a. avstanden  til verdens teknologi front, målt ved A/h. Jo lenger unna, jo
lettere er det å vokse inn, dvs. gh større.
Vi ser også at u, utdanning inngår i denne relasjonen, sammen med ø, som kan sees på som evne til å utnytte den
/det utdanningsnivået befolkningen besitter til å tilegne seg teknologi fra teknologi fronten.
Av uttrykket kan det virke som om en økt u, dvs. en plutselig økning i folks utdanningsnivå, eller ekvivalent og trolig mer:
en økt ø, økt evne til å utnytte utdanningen til å hente inn av den teknologiske fronten, kan gi økonomien varig økning
i g h = h· /h
Men da ville det jo bare vært å øke u, eller ø , så kunne man oppnådd så høy gh man bare ville. Går vi uttrykket:
h· /h = ìe u ø (A/h)ã  nærmere etter i sømmene, ser vi at slik kan det ikke være

Figur 4

Her har vi h· /h som en funksjon av A/h, og vi ser som nevnt at  h· /h blir større når A/h øker.

Er man lengre unna fronten, så øker også veksten i h. Hva vi er på jakt etter er en likevekt, eller en balansert vekstbane.
Vi ser at en slik finner vi her ved gh = gA
Da er gh =  h· /h, konstant, og i diagrammet får vi løsningen (*)
Om vi tenker oss om så vil varig vekst over gA ikke være mulig. Da vil vi jo pga. de eksponentielle egenskapene ved
vekst snart ha at økonomien har vokst forbi den globale fronten.
Altså, om vi tenker oss en økning i enten u eller ø , så vil vi få en endring i likevekts forholdet A/h, og h vil en tid vokse
fortere enn A.
Vi snakker her altså om en nivåhevning, og ingen varig vekstendring.
Ved å påvirke parameterne kan vi altså øke vårt relative nivå i forhold til den globale fronten.
Figur 6

Figur 5
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Vi  husker at
y* = (s/ n+d+g) á/1-á h* ,
gh (=h· /h) = ì e u ø (A/h)ã => (h/A)ã = ì e u ø/ g
ht = (ìe u ø/ g) 1/ã At
Vi får altså
y* = (s/ n+d+g) á/1-á ( ìe u ø/ g)1/ã At*
Vårt nye SS forhold: y*/A*
g y = g A = g h i steady state
Endringer i  f.eks. u kan gi oss g y < eller > g A for en tid, men vil alltid vende tilbake til det opprinnelige nivået.
Kommentarer til forutsetningene:
Vi forutsetter en konstant sparerate for å gi modellen mening, hvor realistisk er dette?
Avtagende produktivitet av kapital, noen hevder at det også finnes positive eksternaliteter ved kapital, og ikke
dominerende negative slik vi forutsetter i modellen.
Hvor realistisk er en momentan økning i u ?
Vanskelig å forestille seg, men vi kan tenke på innvandring. Selv om dette også kan gi endring i n.
Det er viktig å huske på forutsetningene når vi analyserer våre resultater, og at resultatene avhenger av de forenklinger
vi foretar oss, for å være i stand til å presse en så komplisert prosess som en økonomi, inn i en meningsfylt og
slående enkel modell av virkeligheten.
En vellykket modell kjennetegnes av å gjøre gode forutsetninger, som bevarer kjernen men likevel blir enkel å
forholde seg til, og tolke.

Oppgave 3

På 1800tallet opplevde man en sterk økning i produksjon og utviklingen av industri generelt i vesten. Mange land
opplevde økninger, men noen var før ute enn andre. England, eller mer generelt Storbritannia regnes som den
ledende nasjonen. En produktivitetsøkning i jordbruket regnes som en ingrediens av mange for en vellykket
industrialiseringsprosess. England opplevde denne.
Dette friga arbeidskraft til andre sektorer, og eksport inntekter fra jordbruket kunne brukes til å importere andre varer.
Utviklingen av andre former for kraft, kulkraft, gav store gevinster. Dette hadde England. De fikk også utbygd sin
jernbane i rimelig tempo, dette ga gode transportmuligheter, reduserte kostnader ved frakt. Det at de lå på en øy ga
også beskyttelse mot krig, og gjorde land lett å forsvare. I tillegg var det enkelt transport vei til andre land via sjøen for
import/eksport av varer og råvarer. De hadde også en vel fungerende stat, med lovverk som også ga
eiendomsrettigheter, som også stimulerte til nytenkning og innovasjon.
Mange momenter kan nevnes, dette var noen av de som bidro til at England fikk den ledende posisjonen.
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Besvarelse med karakter A

Dette er i all hovedsak en veldig god besvarelse som har med det meste av det vesentlige og hvor det stort sett bare er småting å pirke
på.

Oppgave 1 er besvart på en effektiv og god måte. Mitt hovedankepunkt er at det ikke er noen god definisjon på hva en steady state
er. Dessuten sier kandidaten flere ganger at økonomien ikke er i likevekt før den når steady state. Dette er i beste fall forvirrende siden
Solow-modellen er nyklassisk så alle markeder alltid klarerer. Endelig kunne jeg godt tenkt meg en forklaring på hvor kurven i Fig. 3
kommer fra.

Oppgave 2 er godt besvart med en modell som egner seg for spørsmålet. Mitt eneste ankepunkt er at besvarelsen til tider blir litt for
mye drøfting av modellen på bekostning av å svare på spørsmålet.

Oppgave 3 har med de viktigste argumentene, men er litt knapp. Her burde det ha vært mer drøfting av hver av faktorene og hvorfor
dette ga England en fordel andre ikke hadde.

Besvarelse med karakter B
Dette er også en veldig god besvarelse, men her er det noen flere viktige ting som mangler.

Oppgave 1 er litt mindre effektivt og elegant besvart enn den andre besvarelsen. Det
er positivt at begrepet steady state defineres, og det blir gjort på en grei måte. Jeg er velig lite begeistret for variabellister siden de gjør
teksten tung å lese og bærer litt mye preg av pugging. Til tider er også utregningene litt langtekkelige. Selv om det er fint å vise at man
faktisk kan regne seg fram til disse resultatene er det ikke nødvendig å ta med så mange mellomregninger. Dessuten er besvarelsen på
effekten av en firedobling av spareraten litt mangelfull. Hvorfor vil det doble produksjonen i økonomien, og hva er den kvantitative
effekten på konsumet i steady state?

Oppgave 2 blir besvart med samme modell som den forrige besvarelsen, men bruken av modellen er mindre effektiv. Modellen er
nyttig til å svare på spørsmålet, men kandidaten klarer ikke helt å fokusere på å svare. Dessuten kommer det aldri helt klart fram hva
sammenhengen mellom teknologinivået A og humankapitalnivået h er.

Oppgave 3 synes jeg er veldig godt besvart. Her er de viktigste faktorene med, og det er stort sett godt forklart hvorfor dette ga
England et overtak. Til tider kunne det dog vært forklart litt bedre hvorfor hver faktor er viktig for industrialisering.

Kommentar til besvarelsene
 Jo Thori Lind j.t.lind@econ.uio.no



Returadresse:
Observator

PB 1095 Blindern
0317 OsloB


