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Alt er et spørsmål om pris. I samfunnsøkonomi anser vi oss selv
som rasjonelle individer, det vil si at vi optimerer vår atferd, slik
at vi oppnår mest mulig nytte. Drømmen er å kunne få mer av alt
uten at det koster oss noe særlig. Men dessverre, alle valg vi tar
har sin pris. Når vi velger noe må vi oppgi noe annet. Noen valg
koster bare oss selv, mens andre valg er i tillegg en kostnad for
samfunnet. Ofte velger vi det som er best for oss selv. Når
individer viser slik negativ atferd har samfunnet heldigvis noen
virkemidler i ermet, kalt skatter og avgifter. Blir vi pålagt en avgift,
tenker vi oss om to ganger før vi kjøper den ekstra literen med
bensin eller legger på oss de ekstra kiloene.

I flere land i vesten er over to tredjedeler av den voksne
befolkningen overvektige, men også her er andelen høy, over 40
prosent. Mens disse individene nyter sine ekstra kilo, påfører de
uten å ofre det en tanke, samfunnet ekstra kostnader, eksterne
kostnader. Endelig har noen turt å ta bladet fra munnen og
foreslått at disse, så lenge privilegerte, må betale. Forslaget ble
fremmet av en forsker ved næringsmiddelsøkonomiske institutt i
Danmark. En vektskatt skal jevne ut for de fordelene de
overvektige har ved hyppigere bruk av helsevesenet. Ikke noe
er bedre enn hvis vi kan regne og derivere litt på problemet.

Det er ikke alltid lett å se årsakssammenhengene. Nå strides
det om det faktisk er noen signifikant sammenheng mellom
overvekt og sykdom. Så hender det, selv om verden hadde vært
enklere uten, at det i enkelte tilfeller eksisterer andre enn
tradisjonelle økonomiske incentiver. Likevel er det ikke noe å si
på at å derivere og å elastisitere seg frem til hvordan vi kan
påvirke andres atferd er gøy.

LINDA
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observator

”Education is a progressive discovery of our own
ignorance”
Will Durant (1885 - 1981)

… and free of tuition fees will continue to be. At least here in
Norway, as last September national and UiO’s electoral results
gave the power to those clearly against such measures.

Nevertheless this debate, very present at many European
universities, is far from over. The responsible for this, according
to The Economist, are both the growing consciousness around
the benefits of having world top class universities and the fact
that the best ones are nowadays to find in countries where
tuit ion fees do play an essential role in f inancing higher
education.

Those benefits are potentially huge: Top universities work as
incubators for innovative firms in fast growing markets; attract
brilliant students that after finishing their degrees may decide
to stay at the host country, improving national productivity;
interact with local firms allowing them to get an edge on their
rivals as competition gets harder, etc…

Then, the question many pose today in Norway is: Should we
also introduce tuition fees so we “do not miss this train”? The
answer is not clear-cut. The potential negative effects when
not compensating for the fees to clever but poor students may
be huge, both from efficiency and equity point of view.

And once universities get transformed into for-profit firms selling
“educational services” in a global market, one should not forget
that severe inefficiencies may arise. Look at the US, for example.
There you find universities offering studies in every imaginable
subject because they have to compete with many others for
the same number of students, and the only way for them to
gain some market power is then by differentiating “product”,.
This leads to a monopolistic competition market structure with
excess capacity, inefficient levels of output and prices high above
marginal costs.

Other inefficiencies may arise because of information problems.
All students have an idea of which are the best universities in
the market at each time, thanks to these rankings that are
periodically published all over the world; nevertheless  just a
little fraction of the total amount of students are admitted there.
The rest may have to deal with a market full of confusing
alternatives, with competiting universities overloading prices,
using them to signal a quality their studies may not have,
wasting resources in manipulating potential students through
ads……; that is, making terribly difficult for “consumers” to know
which option is worth the thousands of euros the tuition fees
cost and therefore act as rational utility-maximizing agents.

You bet. Higher education policy can sometimes get messy.
Good! Because we economists are the ones who will get paid
to manage it.

Enjoy this new issue of Observator!

ENRIQUE
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Annonse

Innmelding og abonnement kan gjøres fra våre hjemmesider på www.samfunnsokonomene.no
eller kontakt oss på e-mail: sekretariatet@samfunnsokonomene.no

www.samfunnsokonomene.no

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening
eller studentabonnement på Økonomisk Forum

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening koster ingenting fra 1. Oktober. Det
samme koster et studentabonnement på Økonomisk Forum.

Medlemmene får tilbud om:

-ØKONOMISK FORUM
-Gratis abonnement på foreningens tidsskrift

-KONFERANSER, SEMINARER OG KURS
-Studentmedlemmer kan delta til sterkt
-reduserte priser

-LIVS- OG ULYKKESFORSIKRING
-Studentmedlemmer får gunstige
-forsikringstilbud

-BANKPRODUKTER
-Gunstige betingelser for bl.a. lån og kredittkort

Medlemsskapet gjelder for et kalenderår av
gangen, og løper til oppsigelse foreligger.

Gratis medlemskap ut 2005!

Meld deg inn på:

Spesialtilbud til studenter:
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Etter stortingsvalget 12. september har Norge fått et nytt stortingsflertall og vi
går i skrivende stund mest sannsynlig mot en rød-grønn koalisjonsregjering. Vi
ønsker å se litt nærmere på og kommentere noen av de mulige konsekvensene
dette kan ha for norsk økonomi. Den sittende regjeringen gikk til valg på fortsatt
økonomisk vekst, Norge går jo så det suser, mens de rød-grønne argumenterte for
at denne veksten burde fordeles bedre.

Norsk økonomi etter valget 2005

Mange frykter at regjeringsskiftet vil medføre økt
rente. Skremselspropagandaen fra de borgerlige
partiene tett fulgt av Trygve Hegnar kan ha vært
en medvirkende årsak. SSB gjorde en
undersøkelse på oppdrag fra Dagens Næringsliv
før valget der de bl.a. drøfter renteutsiktene og
utviklingen i norsk økonomi generelt i perioden
2006 til 2009. De konkluderer med at renten nok
vil øke noe mer under det rød-grønne alternativet,
men at veksten i økonomien vil være sterkere enn
ved et borgerlig alternativ.

SSBs analyse er en prediksjon på hva som vil skje
i fremtiden. Det er sterk usikkerhet knyttet til slike
prediksjoner, fordi modellen som utvikles er basert

på historiske data. I tilegg er en
modell alltid en forekling av virkeligheten, som
bygger på et sett av til tider ganske urealistiske
forutsetninger. SSB har benyttet modellen KVARTS
som er en ”disaggregert, økonometrisk modell for
framskrivninger og politikkanalyser på kort/
mellomlang sikt, basert på kvartalsdata”
(www.ssb.no). Atferdssammenhengene er
forankret i økonomisk teori.

SSB har kun sett på de to regjeringsalternativene

opp mot hverandre og ikke sett på forandringer i
forhold til dagens kurs. De antar at begge
regjeringsalternativene holder seg til
handlingsregelen. Dette vil muligens være lettere
fremover dersom veksten i oljefondet på grunn av
den høye oljeprisen fortsetter.

En slik vekst vil gjøre at handlingsregelen virker
mer ekspansivt enn den gjør i dag og isolert sett
bidra til at inflasjonen øker. Forskjellen på de to
alternativene er at de borgerlige (alternativ B) vil
redusere den private beskatningen med ca 17
milliarder for å stimulere til vekst i privat sektor,
mens det rød-grønne alternativet (alternativ A) vil
stimulere til vekst i økonomien ved å øke offentlige
utgifter med ca 22 milliarder. Dette er i
overensstemmelse med partienes valgløfter. Begge
disse alternativene virker ekspansivt på
økonomien, men stimulering gjennom økt offentlig
sysselsetting virker sterkere enn redusert privat
beskatning.

Dette begrunnes med at alle pengene brukes til
økt sysselsetting i det første alternativet, mens i
det siste vil noen av pengene gå til økt sparing og
import som ikke virker direkte inn på norsk
økonomi. Virkningen i alternativ A går gjennom økt
privat konsum som bidrar til økt produksjon i privat
sektor. Hovedresultatet er at med det rød-grønne
alternativet er økt offentligkonsum og derav
etterspørsel etter arbeidskraft, mens det private
konsumet er forventet å gå noe ned.
Sysselsettingen og produksjonen forventes å bli
høyere på ca fire års sikt. Konsekvensen av økt
sysselsetting er noe høyere inflasjon, som isolert
sett kan medføre en renteøkning. Nå er det flere
andre faktorer enn press i norsk økonomi som
påvirker inflasjonen.

Renten er blitt brukt som et argument for at den
borgerlige regjeringen skulle fortsette. Begrepet
”den røde fare” (Erna Solberg) ble brukt om hva
som skulle skje dersom det rød-grønne alternativet
fikk regjeringsmakt. Det borgerlige alternativet
påberoper seg æren for den siste tidens lave rente.
Sterk og billige klær fra Kina er tydeligvis noe den
borgerlige regjeringen tar ansvaret for. Dessuten
er det vel slik at renten senkes når aktivitetsnivået
i økonomien er lavt for å stimulere til økonomisk
vekst, dvs. at økonomien ikke går så bra. Med en
arbeidsledighet på 4,8 % og mange uføretrygdede
vil mene at alt ikke er som ønsket med norsk
økonomi.

Norsk økonomi: Til himmels? …
eller helvete?

Tekst:
Ida Ringdal
Linda S. Oksnes
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Norges Bank har annonsert at på sikt skal renten
være høyere enn det den er i dag. Men slik
situasjonen på verdensmarkedet er i dag er det
usikkert når dette vil skje. Renten er lav i dag på
grunn av billig import fra særlig India og Kina og at
aktivitetsnivået er lavt i mange av de store EU-
landene som Tyskland, Frankriket og Italia. Så hva
som skjer med norsk rente i dag er i stor grad
avhengig av hva som skjer med disse forholdene.
I Kina har vi i det siste sett at valutapolitikken er
endret slik at valutaen har styrket seg. Isolert sett
fører dette til økt inflasjon på verdensmarkedet.
Dette burde føre til at rentene settes opp. Fra de
store EU-landene får vi motsatt virkning. Disse
landene har kommet inn i en felle de ikke kommer
ut av, dvs. med høy arbeidsledighet og lavt

aktivitetsnivå. Hvis ikke renten økes i disse landene
vil ikke Norges Bank kunne sette opp renten så
mye den ønsker innenlands.

At oljeprisen er så høy fører til at Norge går så det
griner, dvs. at vi tjener mye dollar. Dette gjør at
norske kroner blir mer attraktivt og vi får dermed
en høyere kronekurs. En sterk kronekurs er ikke
bra for konkurranseutsatt sektor som da vil ha
problemer med å selge varene sine på
verdensmarkedet og en høy rente gjør det bare
verre.

Vil så renten gå mer opp med en rød-grønn
regjering enn med en borgerlig? I forhold til
regjeringen Bondevik vil mange mene at renten vil
bli høyere på grunn av økt offentlig sysselsetting
som vil slå ut i økte lønninger og priser og mer
press på innenlandske ressurser. Men dette
regjeringsalternativet var vel egentlig dødt. En
konstellasjon på Stortinget bestående av en
borgerlig regjering under sterk innflytelse av FrP
ville gitt mange interessante resultater. Her ville vi
hatt å gjøre med et parti som er for å bruke mer
oljepenger innenlands, ha lavest mulig skatter og
størst mulig offentlige utgifter. Ved å følge
handlingsregelen vil man nok få noen
skatteøkninger innenlands, men fordelene vil være
mer og bedre helse, omsorg, skole og forskning
(for å nevne noe).

Skatt på høye inntekter vil ikke virke så vridene
som mange ofte skal ha det til. Undersøkelser har
vist at arbeidstilbudet hos de med høye inntekter
er lite lønnselastisk. Dette kan forklares med at
disse har andre insentiver i tillegg til lønn til å
arbeide, eks. status, selvrealisering etc.

Arbeidsmarked
Bondevik-regjeringen har med støtte fra Frp vedtatt
et forslag til ny arbeidsmiljølov som svekker den
enkelte arbeiders rettigheter. Målet er å styrke
norske bedrifters muligheter og konkurranseevne.
Liberalisering av arbeidsmarkedet tenkes å
generere en bedre likevektsløsning. Ved å åpne
for en mer fleksibel arbeidstid og økte muligheter
til bruk av midlertidige ansettelser vil flere bli ansatt
i gode tider. På den annen side vil det være lettere
å si opp personer i dårligere tider.

En rød-grønn regjering ønsker å reversere
endringene i arbeidsmiljøloven, som skulle trådt i
kraft 1.januar 2006.  De mener lovforslaget vil
forrykke maktbalansen i arbeidslivet mellom
arbeidstakerne og arbeidsgiverne i
arbeidstakernes disfavør. Frykten er at flere blir
utbrent av et tøffere arbeidsliv. Sirkulasjonen i
arbeidsmarkedet og usikkerheten i forhold til egen
jobbsituasjon vil øke. Dette gjør at risikoen for
nedgangstider i større grad blir plassert hos
arbeidstakersiden. Spesielt gjelder dette
nyutdannede og de uten høyere utdanning. Å ta
vare på arbeidskraften kan være en nyttig
investering for både produktiviteten og dermed
hele samfunnet på lang sikt.

SSB: www.ssb.no
Som vi ser at grafen vil inflasjonen
under regime A på det meste være
0,5 prosentpoeng høyere enn under
regime B uten renterespons.

SSB: www.ssb.no
AR-banen er det SSB har beregnet at
renten må være for å nøytralisere virk-
ningen av økt inflasjon under regime A.
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Tekst:

Tekst:
Marius Doksheim

SSBs analyser har vist at sysselsettingen under
det rød-grønne regjeringsalternativet vil være ca
1,6 % (38 000 personer) høyere i 2009 enn med
det borgerlige alternativet. Hva som vil skje på lang
sikt er mer usikkert.

Fattigdomsbekjempelse
I Norge i dag er det 4,9 prosent av befolkningen
som defineres som relativt fattige, det vil si har en
inntekt på under 50 prosent av medianinntekten.
Dette vil si at de som defineres som fattige ikke
har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje som
andre. Etter internasjonalstandard har vi ingen
absolutt fattige. Norge samt de andre nordiske
landene har blant de laveste fattigdomsrater i
verden. En fellesnevner for mange fattige i Norge
er at de uten arbeid. Begrepet ”The working poor”
er ikke like gjeldende i Norge, som land som USA
og Storbritannia. Riktignok er en del ufrivillig
deltidsansatt.
Det kommer lovnader om fattigdomsbekjempelse
fra begge leire. Ingen ønsker fattigdom.

En rød-grønn regjering har utrykkelig sagt at de
ønsker en mer rettferdig fordelingspolitikk enn den
som har vært ført så langt. Tiltakene som er
foreslått går både på å få flere i arbeid og øke de
individuelle og universelle velferdsytelsene. De vil
motarbeide ufrivillig deltidsarbeid, øke satsene for
dagpenger og uføretrygd. Eksempler på universelle
tiltak er billigere barnehage, skolefritidsordning
samt sikre offentligheten tilgangen til naturperler.

Økonomisk teori peker på at isolert sett kan
dagpenger medføre reduserte insentiver for
yrkesdeltakelse. På den annen side, hvis man
ufrivillig har havnet i en situasjon uten arbeid kan
det å bli fratatt dagpenger medføre at man i enda

større grad havner utenfor fellesskapet.

Når det gjelder universelle ytelser har det vist seg
å være en sterk sammenheng mellom en lav
fattigdomsrate og en godt utbygd velferdsstat.

Det blir spennende å se hva som blir resultatene

av regjeringsforhandlingene på Soria Moria som i
skrivende stund akkurat har begynt. Det vi vet er
at vi sannsynligvis for første gang siden 80-tallet
har fått en flertallsregjering. Denne regjeringen
kommer til å styre innenfor de samme rammer som
foregående, så det er vel tvilsomt om norsk
økonomi går enten til himmels eller helvete. Selv
om hverdagen går sin gang vil vi nok trolig merke
en forskjell. Selv om mange av oss ikke får så nytte
av det ennå kan vi glede oss til sommeren og mer
strand på Huk.

Eksempel på rød-grønn politikk. Oppkjøp av privat eiendom i
strandsonen for å gjøre denne tilgjengelig for allmennheten.
(bilde fra www.dagbladet.no)

Finansdepartementet



9

En kuhniansk analyse av økonomifaget
Over 40 år etter sitt gjennombrudd er Thomas Kuhn stadig aktuell – her er
et forsøk på å se om hans revolusjonerende analyse av vitenskapen også er
en god analyse av økonomifaget.

Etter 1963, det året Thomas Kuhn publiserte The
Structure of Scientific Revolutions, inneholdende
hans analyse av vitenskapens natur og utvikling,
har svært mye av vitenskapsfilosofien dreid seg
om nettopp Kuhn og hans ideer. Kuhn var
opprinnelig fysiker, og henter sine illustrasjoner fra
naturvitenskapshistorien, men jeg vil her se på om
hans analyse allikevel også kan passe som
analyse av et spesielt fagfelt innenfor
samfunnsvitenskapene, nemlig økonomi.
Økonomifaget er nok med sine kvantifiseringer det
samfunnsvitenskapelige faget som hvertfall
overfladisk ligner mest på naturvitenskap.

Kuhns analyse av vitenskap
Jeg regner med at de fleste har vært borti Kuhns
tanker gjennom ex. fil., ex. fac. eller andre fag, men
her er uansett en liten oppsummering av de for
denne artikkelen viktigste kapitlene i The Structure
of Scientific Revolutions:

Normalvitenskap:
Vitenskap foregår stort sett ved at forskere jobber
sammen innenfor et paradigme, der et paradigme
er en ”disiplinær ramme” bestående av teoretiske
antakelser og eksempler på problemer som er løst
ved hjelp av disse antakelsene. Antakelsene er
forskerne enige om, og jobben deres består i å
løse flere problemer - en aktivitet Kuhn litt
uhøytidelig kaller ”puzzle-solving”, men allikevel
mener er viktig, for det er den som gir oss for
eksempel teknologisk fremgang. Et paradigme kan
dominere i mange tiår, og man får etter hvert løst
flere og flere problemer, men samtidig vokser det
fram ”anomalier”, spørsmål man rett og slett ikke
finner svaret på, og det er først da noen begynner
å tvile på paradigmets antakelser. For en kort
periode er det vitenskapelig samfunn i en tilstand
av...

Revolusjonær vitenskap:
Fundamentale antakelser er for en gangs skyld
oppe til debatt, og det er usikkert hvor veien videre
vil gå. Etter hvert etableres enighet, og et nytt
paradigme vokser fram. En vitenskapelig
revolusjon er gjennomført når alle medlemmene i

det vitenskapelige fellesskapet har gått over til det
nye paradigmet. Kuhns favoritteksempel på en
vitenskapelig revolusjon er den såkalte
copernicanske revolusjon, hvor astronomien gikk
over fra det geosentriske verdensbildet til det
heliosentriske, men han bruker også overgangene
fra det aristoteliske paradigmet til det
newtonianske, og derfra til det einsteinianske i
fysikken flittig. Kuhn argumenterer også for at
paradigmer er ”inkommensurable”, dvs. de kan
egentlig ikke sammenliknes, fordi begrepene som
brukes i et paradigme avhenger av paradigmet selv.
For eksempel betyr ”masse” vidt forskjellige ting i
newtoniansk og einsteiniansk fysikk. Dette
medfører at man ikke kan si at ett paradigme er
nærmere sannheten enn et annet, og at
overgangen til et nytt paradigme for den enkelte
vitenskapsmann er en ”omvendelsesakt”.

Paradigmer i økonomifaget
At vitenskap foregår i et fellesskap av forskere som
for en stor del er enige om problemer, metoder og
teoretiske antakelser, og som iblant blir utsatt for
ekstra dyptpløyende rystelser, virker som en
plausibel beskrivelse både av natur- og
samfunnsvitenskapene. Innenfor økonomisk
tenkning vil jeg se på tre skoler som har hatt mye
å si, og som kan fremstå som paradigmer, uten at
jeg foreløpig vil si noe om hvorvidt de er forskjellige
paradigmer. Jeg vil ikke gjøre noe forsøk på å
beskrive skolene utførlig, bare karakterisere dem
ved noen få stikkord og fundamentale bidragsytere.
Disse skolene er:

Den klassiske skolen. Fra slutten av 1700-tallet.
Tidligere hadde det også forekommet systematisk
tenkning om økonomi, men siden det er vanlig å
regne den klassiske skolen som den som etablerte
økonomien som et eget fagfelt, så vil jeg her regne
den som det første paradigmet i økonomihistorien.
Temaer: Systematisk markedsfokus, tilbud,
kostnadsbasert verditeori, konkurranse, laissez-
faire-politikk, spesialisering.Sentrale personer:
David Ricardo, Adam Smith, Thomas Malthus.

Marginalisme / Den nyklassiske skolen. Fra slutten
av 1800-tallet. Markedet, pristeori, etterspørsel/
nytte, markedslikevekt som resultat av tilbud og
etterspørsel.
William Stanley Jevons, Leon Walras, Carl Menger,
Alfred Marshall.

Keynesianisme. Fra begynnelsen av 1900-tallet.
Økonomisk ustabilitet, arbeidsledighet,
makroøkonomi.
Knut Wicksell, John Maynard Keynes.

Tekst:
Øystein M. Hernæs



Er disse skolene forskjellige nok til å kunne regnes
som forskjellige paradigmer? Ville Adam Smith og
John Maynard Keynes kunne hatt en meningsfylt
samtale om økonomi, eller hadde de egentlig ikke
forstått hverandre? Hovedspørsmålet er: Er
utviklinga i økonomien en utvikling gjennom
kuhnianske paradigmer og revolusjoner, eller har
det bare funnet sted en økende sofistikering av
modeller? Dette skal jeg prøve å besvare gjennom
å se på om det har vært kuhnianske vitenskapelige
revolusjoner som har utgjort overgangene mellom
disse skolene, for uten vitenskapelige revolusjoner
– ingen paradigmer, i hvert fall ikke flere
forskjellige.

Revolusjoner
Klassisk til marginalistisk/nyklassisk tenkning
Adam Smith lanserte ”diamant-vann-paradokset”
(Smith, I.4.13), dvs. observasjonen at diamanter
er dyrere enn vann på tross av at vann i motsetning
til diamanter er essensielt for menneskers
overlevelse, og en viktig forskjell på de klassiske
økonomene og marginalistene illustreres svært
godt ved hvordan de løser det. Klassikerne mente
med sin verditeori at dette måtte skyldes
forskjellige produksjonskostnader, mens
marginalistene mente det hadde med knapphet å
gjøre: Selv om vann har mye større total nytte,
har det lavere marginal nytte (nytte av den siste
enheten) fordi det finnes så mye av det og er så
lett å få tak i. Et gode har en pris, som blir bestemt
av produksjonskostnader og (subjektiv)
etterspørsel, men ikke noen absolutt verdi. Men
dette var neppe en kuhniansk revolusjon, for hvor
er inkommensurabiliteten og de absolutte
omvendelsene? Økonomer fortsatte å jobbe
innenfor det klassiske paradigmet samtidig som de
tok i bruk de nye tankene. Noen av de tidlige
marginalistene, særlig Jevons, mente at de
representerte noe radikalt annerledes enn den
klassiske skolen, men allerede Marshall, som
publiserte sitt hovedverk i 1890, var svært opptatt
av sammenhengen og kontinuiteten mellom den
klassiske skolen og marginalistene. Siden har
navnene marginalisme og nyklassisk teori blitt
brukt om hverandre i økonomien. En annen

observasjon som tyder på at den såkalte
”marginale revolusjon” i økonomien aldri fant sted,
er det faktum at klassiske modeller i høy grad
brukes i økonomiundervisning i dag, noe som tyder
på at det som har foregått er utvidelser og
sofistikeringer av modeller. Dette er for øvrig et
punkt der jeg synes Kuhn er litt mangelfull, fordi
han sier ingenting om sammenheng mellom
paradigmer. Men det er faktisk slik at vi lærer
Newton før Einstein på skolen i dag, og det
impliserer jo at man mener at det er en
sammenheng mellom det Newtonianske og det
Einsteinianske paradigmet og at Newton på en eller
annen måte er en forutsetning for å forstå Einstein.

Nyklassisk til keynesiansk tenkning
Verken de klassiske eller nyklassiske økonomene
hadde noe særlig rom for økonomisk ustabilitet i
sine modeller, de trodde på markedet og at
stabilitet ville opprettes, og da var det et problem
at de brukte svært mye tid på å studere og forklare
ustabilitet. John Maynard Keynes’ store nyskapning
var å se på andre grunner til økonomisk ustabilitet,
i første rekke arbeidsledighet, enn det som var gjort
før. Keynes så total etterspørsel som det som
bestemte total produksjon, og derigjennom også
bestemte sysselsettinga. Dette ga store forskjeller
i anbefalinger om hva som skulle skje og hvordan
myndighetene burde handle i tider med økonomisk
ustabilitet, som under depresjonen i USA, da
Keynes’ hovedverk The General Theory of
Employment, Interest, and Money kom ut (1936).
Økonomer innenfor den klassiske/nyklassiske
skolen så økonomiske nedgangstider som noe som
forekom naturlig, og som markedet selv ville
hanskes best med gjennom et fall i realpriser.
Keynes’ teori impliserte noe ganske annet: I
nedgangstider burde myndighetene senke
skattene og øke utgiftene for å stimulere til økt
etterspørsel. På denne måten ville man unngå den
onde sirkelen at fallende lønninger fører til fallende
etterspørsel, som fører til fallende produksjon, som
fører til fallende lønninger og sysselsetting. Aktiv
finans- og pengepolitikk, med andre ord, istedenfor
laissez-faire. Keynes’ teori fikk stort gjennomslag
og ble forløperen til det som i dag kalles
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makroøkonomi.

Dette kan ligne mer på en revolusjon enn den
marginale vendinga: Her hadde man en anomali
(depresjonen) som det rådende paradigmet ikke
kunne forklare, og en ny teori med tilsynelatende
visse grunnleggende forskjeller, som ikke bare
eliminerte anomalien, men som også hadde stikk
motsatte implikasjoner for viktige aktører ute i
verden (myndighetene) enn det som hadde vært
tilfellet før. I begynnelsen var frontene steile, men
allerede ett år etter The General Theory publiserte
John Hicks artikkelen Mr Keynes and the Classics: A
suggested interpretation, og på 50-tallet hadde den
såkalte ”nyklassiske-keynesianske syntesen”
etablert konsensus, noe som gjør det vanskelig å
se at man hadde et skifte fra et nyklassisk til et
keynesiansk paradigme. Blaug (1986) har
argumentert for at også Keynes selv så for seg at
arbeidsmarkedet var noe eget på grunn av visse
imperfeksjoner, og heller var i en spesiell type
likevekt enn egentlig ubalanse.

Konklusjon
Min konklusjon er altså at det ikke finnes gode
eksempler på kuhnianske vitenskapelige
revolusjoner i økonomifaget, og da blir det også
vanskelig å snakke om forskjellige paradigmer. En
standardforklaring på dette kan være at faget, som
de fleste samfunnsvitenskapelige fag, er relativt
ungt og ikke har rukket å komme til revolusjonene
ennå. En annen forklaring kan man tenke seg til
gjennom det Kuhn senere skrev om at en viktig
forskjell mellom naturvitenskap og
samfunnsvitenskap er at hermeneutisk retolkning
er essensielt i samfunnsvitenskapene – kanskje
samfunnsvitenskapene ikke oppnår vitenskapelige
revolusjoner på samme måte som
naturvitenskapene fordi den kontinuerlige
retolkningen bidrar til å maskere anomalier og

inkommensurabiliteten mellom paradigmer? Mer
spennende enn den første forklaringen, men jeg
tror ikke denne passer så godt på økonomifaget,
fordi det ligner mer på naturvitenskap når det
gjelder tolkning – i økonomien gir det mer mening
å snakke om en som i naturvitenskapene relativt
konstant tolkning av forhold enn en kontinuerlig
hermeneutisk retolkning. Personlig tenker jeg meg
at grunnen til de manglende vitenskapelige
revolusjonene er at økonomifaget for en stor del
er et logisk system bygd opp rundt visse
forutsetninger som det er konstant
oppmerksomhet rundt, og hvis man ikke ser på
endringer i og utvikling av disse som revolusjoner,
så vil revolusjoner rett og slett ikke forekomme.
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Ekskursjon til Norges Bank

Drømmer du om å bli sentralbanksjef? 15/9 hadde du muligheten. I hvertfall
til å få et bein innenfor Norges Bank, bokstavelig talt! Fagutvalget ved
Økonomisk institutt arrangerte en ekskursjon der 25 studenter fikk besøke
sentralbanken. Ekskursjonen varte i to timer og i mellomtiden fikk studentene
blant annet møte nyansatte økonomer som tidligere har studert på Blindern.

12

Gigantisk
Bygningen som rommer Norges Bank (Bankplassen
4) utgjør nesten 10 mål! Først når man kommer

seg inn, får man en forståelse av størrelsesorden
på komplekset. Bygget, som består av en
sentralblokk på 7 etasjer, kan nesten virke som en
”gigantisk labyrint” med innganger og rom i alle
retninger. Tross alt praktiseres det en relativ streng
sikkerhetskontroll. Det er heller ikke så rart når
man tenker over at Norges Bank er arbeidsplass
for ca. 590 personer.

Ekskursjonen begynte med en kort omvisning i
bygget. Ole Johan Larsen, som har jobbet i Norges
Bank i 35 år, fortalte om pengesedlenes historie
og fulgte oss til Speilhallen og senere
Hovedstyrerommet, der beslutninger om blant
annet endringer av renten vedtas av Norges Banks
styret.

Krever master
Studentene fikk møte økonomer med bakgrunn fra
Blindern og som jobber i Norges Bank innen
kapitalforvaltningen, finansiell stabilitet og
pengepolitikk. Det er både et ungt og faglig sterkt
miljø i Norges Bank. Men konkurransen blir stadig
hardere.

I fjor kom det 200 søknader til to utlyste stillinger,
forteller Carl Andreas Claussenm, som jobber i
Pengepolitisk avdeling. Det gjør at man kan velge
og vrake mellom kandidatene. Minstekravet er å
ha master i samfunnsøkonomi. Det er karakterene
som avgjør, legger han til.

Flere muligheter
Men til gjengjeld tilbys studentene en rekke
muligheter. En jobb i Norges Bank krever nær
kontakt med en rekke nasjonale og internasjonale
institusjoner, og det gjør at de nyansatte har
muligheter for midlertidige oppdrag utenfor Norges
Bank, eksempelvis i den europeiske sentralbanken,
SEB. Gjennom såkalte internships i Norges Bank
kan studenter få oppdrag på heltid eller deltid, noe

som kan være relevant i forhold til en
mastergradsoppgave.
En annen mulighet er å delta i en trainee-ordning,
som går over 1½ år, fordelt på oppdrag i tre
avdelinger. Målet med ordningen er å presentere
Norges Bank som en interessant og utfordrende
arbeidsplass for unge økonomer.

Norge og EU
Men hva skjer i tilfellet Norge blir med i EU? Dersom
Norge melder seg inn i EUs Økonomisk Monetære
Union (ØMU), vil det innebære drastiske endringer
for Norges Bank, særlig når det gjelder
pengepolitikk, sier Aamund Holmsen, fagdirektør i
Pengepolitisk avdeling.

Rundt 50 personer jobber aktivt med rentenivå.
Disse er involvert i prossesen, hvor beslutninger

Tekst og foto:

Manudeep Singh



13

om renta skal endres blir tatt. De andre nasjonale
sentralbankene innad i EU deltar i det
pengepolitiske i SEB. Det er grunn til å tro at noe
tilsvarende vil skje med Pengepolitisk avdeling ved

Norges Bank. I tillegg vil det arbeides med statistikk
og forskning. Men det ser ikke ut til at Norge blir
med i EU i nær framtid.

Kompetansebedrift
Aamund Holmsen forteller at Norges Bank har det
ledende makroøkonomiske miljøet i Norge. «Det
gjør at vi har behov for økonomer med

spesialisering i makroøkonomi». Han oppfordrer
studenter som kan tenke seg en framtid i Norges
Bank til å ta mest mulig makroemner, også innenfor
finans, kapitalforvaltning og internasjonal økonomi.

I løpet av det siste tiåret har Norges Bank vært
gjennom en overgangsfase fra det Holmsen kaller
en ”industribedrift” til det Norges Bank er i dag,
nemlig en kompetansebedrift. For noen år siden
var det nærmere 1700 ansatte i alt, nå er det
mindre enn halvparten, forteller han. Det har
sammenheng med at Norges Bank har blitt en
institusjon som krever spisskompetanse. Salget av
Myntverket på Kongsberg i 2004 og nedleggelse
av seddeltrykkeriet, som skal gjennomføres i løpet
av 2007, kan også forklare en del av reduksjonen
i bemanningen.

Jobber i Norges Bank
Tidligere student og
seminarleder ved
Økonomisk institutt,
Knut Are Aastveit (25)
jobber nå ved avdeling
for finansiell stabilitet i
Norges Bank. Aastveit
forteller at han har hatt
stor nytte av å studere
på Blindern, men syns at
det er få finansrelaterte
emner å velge mellom.
Han skrev sin master-
oppgave i Norges Bank,
noe som var med på å gi
ham en erfaring han
senere kunne ta i bruk når han begynte å jobbe
som analytiker. Norges Bank har et godt faglig miljø,
og vi bruker teoriene aktivt i våre analyser.

Pengepolitikk i Norge

1015: De første pengestykker utgis i Norge i Olav
Trygvasons og Olav den Helliges navn.
1628: Et myntverk settes i gang i Christiania, under
Akershus’ murer.
1695: Kommersedirektør Jørgen thor Møhlen får
kongens tillatelse til å utstede autoriserte
pengesedler til et samlet beløp på 100 000 riksdaler
kroner.
1791: Den Danske og Norske Species-Bank
opprettes. Noe senere kom også Deposito-Cassen.
1813: Ny myntenhet innføres i Norge og Danmark,
kalt riKsbankdaleren.
1814: Norge blir en selvstendig nasjon.
1816: Norges Bank blir grunnlagt, med hovedsetet
i Trondheim. Lov om pengevesenet og lov om Norges
Bank regulerer virksomheten.
1842: Norges Banks sedler kan innløses med sølv
til pari kurs.
1877: Nye pengesedler med pålydende i kroner
og løfte om innløsning i gull.
1897: Norges Bank flyttes til Christiania.
1940: Gulltransporten: ca. 50 tonn gull ble brakt ut
av Oslo og transportert til Lillehammer, som følge
av angrepet fra tyske tropper under andre
verdenskrig. Senere ble gullet plassert i Bank of
England, og deretter brakt over Atlanterhavet.
1949: Nasjonalisering av Norges Bank,  tidligere
organisert som et privat aksjeselskap. Norges Bank
ble indirekte underlagt Finansdepartementet.
1966: Norges Bank fyller 150 år, et museum blir
etablert.
1985: Endring i lov om Norges Bank og pengevesenet,
som sa at Norges Bank skulle være utøvende og
rådgivende organ for penge-, kreditt- og
valutapolitikk.
1986: Innvielse av det nye hovedkontoret i Oslo,
Bankplassen 4, som rommer ca. 10 mål.
1987: Norges Bank har et fastkursregimet, som
gav en klar sammenheng mellom renta og
valutakursen.
2001: Forskrift fastsatt av regjeringen, som sier
at det operative målet for pengepolitikken skal
innebære en fleksibel inflasjonsstyring av
økonomien.
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Norsk økonomi går så det suser, hører vi i alle
relevante fora, og nordmenn er snart like
gjeldstynget som vi var på midten av 80-tallet, like
før boblen sprakk. Sentralbanksjefen setter ikke
renten opp. Likevel var ingen av de inviterte
foredragsholderne på høstens konjunkturseminar
bekymret. Det er to hovedårsaker til at renten ikke
er satt opp. Den ene
ligger i Kina, den andre
i våre nærmeste
handelspartnere i EU.
Sentra lbanksje fens
mandat er siden
årtusenskiftet å holde
inflasjonen i Norge på
rundt 2,5%. SSB regner
med at inflasjonen,
justert for avgifter og
energi (KPI-JAE)
inneværende år blir på
1%. Dette skyldes
stadig lavere priser på
importerte varer,
hovedsakelig fra Kina.
Videre ser vi at
tendensene i Europa
ikke er altfor lyse, med
store arbeidsledighetstall og svake utsikter til
sterkere vekst. Den europeiske sentralbanken har
enda lavere renter enn den norske, og om krona
blir sterk, flagger industrien ut. Vi husker de
alarmerende overskriftene fra 2002. Dessuten
bidrar den lave veksten i euro-området til lavere
etterspørsel fra den kanten. SSBs senioranalytiker
Torbjørn Eika presenterte lysere tall for europeisk
økonomi fra 2008, og konjunkturoppgangen vil
etterfølges av høyere renter, både i Norge og EU,
og en svekking av krona. Norsk eksportindustri må
altså holde ut i noen år til under rådende
omstendigheter, før den på ny får medvind.

En årsak, ikke to
At europeisk økonomi går sakte skyldes naturligvis
ikke utelukkende Kinas voldsomme vekst, men en
del av årsaken ligger likevel der. I Europas
havnebyer ligger det i dag berg av kinesiske
skjorter som ikke får slippe inn på markedet i EU.

Samfunnsøkonomenes forening inviterte Observator til sitt årlige
konjunkturseminar for å rapportere til ØIs studenter om utsiktene for norsk
økonomi slik et utvalgt panel av norske analytikere ser den i lys av de raske
endringene i verdensøkonomien. Kinas monumentale vekst, enorme
underskudd i USAs budsjetter, oljepriser på nært opptil historisk toppnotering
og vekstproblemer i EU danner bakteppe.

Til seminaret var også Knut E. Sunde, som er
direktør for Teknologibedriftenes Landsforening
(TBL), invitert, og han påpekte at mens USA i
øyeblikket har hundre antidumping-saker gående
mot Kina, og EU har seksti, så har Norge ikke reist
noen slike tiltaler mot kinesisk eksport. Norsk
industri er rett og slett ikke i fare for å bli
utkonkurrert av Kinas på samme måte som den
amerikanske og den europeiske. Tvert om mener
han at Kinas vekst snarere er en sterk kilde til norsk
vekst. For mens tysk elektronikk lider, seiler norsk
shipping i medvind. Det er også lenge siden Norge
var gode til å masseprodusere, det har landets
oljeinntekter satt en stopper for. Norske verft er
ikke best på å bygge lasteskip. Men, som Sunde
beskrev, skal et avansert tankskip utvides med 20
meter for å øke kapasiteten, kan norske verft
skreddersy delen, for så å sette den på plass, i
løpet av et par uker! Så å si mens skipet losser.
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i FIRST
Securities ASA var heller ikke bekymret for Norge i
møte med Kinas ekspansjon: Samtidig som Kina
eksporterer over alle støvleskaft, importerer de i
nesten like stor grad. Alle blir rikere som følge av
vekst i Kina. Problemet ligger i de enkelte lands
industriers fleksibilitet. Norsk industri har ikke vært
beskyttet i noen særlig grad (med et mulig unntak
av nærings-middelindustrien), og har måttet
innordne seg de skiftende tidene fortløpende. Den
er dermed i høy grad spesialisert og orientert mot
nisjer i markedet. Det sørlige Europa og USA
derimot, står foran omstillinger i sin produksjon.
Muligens svært smertefulle.

USA på vei mot stupet
Verdens eneste stormakt finansierer sine
budsjettunderskudd ned penger lånt fra Kina.
Budsjettunderskuddene er enorme,
handelsbalansen svekkes for hvert år og
nettogjelden til utlandet er på 25% av BNP. I tillegg
er det fare for at de amerikanske boligprisene står
foran et kraftig fall. Problemet med kunstig høye
boligpriser, sier Andreassen, ligger i at boliger er
vanlig å stille som sikkerhet når man tar opp lån.
Når boligen øker i verdi, kan nye lån innhentes fra
bankene, og dermed får vi en ekspansjon i
økonomien som ikke har rot i produksjon eller
kapitalakkumulasjon. Boligen blir jo ikke bedre bare
fordi den blir dyrere. Det vet alle som har sett
prisene på leiligheter i Oslo. Hvis prisene på boliger
skulle begynne å falle, og bankene få kalde føtter
og kreve inn sine lån, vil den kontraktive effekten
bli brå og ubehagelig. Boligprisene flatet ut i fjor i
USA, men tok seg opp igjen i år, takket være lave
renter.  Så langt om dommedagsprofetiene, for selv

Hvor lenge vil de gode tidene vare?



15

om tallene tegner et skremselsscenario, finnes
andre tall som forteller en annen historie. BI-
professor Arne Jon Isachsen presenterte flere
mulige tolkninger av USAs klemme, flere av dem
ikke så dystre. Blant annet viser det seg at selv
om USA har betydelig større gjeld til enn fordringer
på utlandet, så har de likevel større inntekter på
sine fordringer enn de har utgifter til å betjene
gjelden. Dessuten er det godt mulig å leve med
vedvarende underskudd på handelsbalansen på
3-4%, hvis den nominelle veksten i landet er på 5-
6%. For å nå en slik stabilitet må USA likevel
stramme inn på forbruket og øke eksporten til
utlandet. Driftsbalansen ligger nå rundt 5% av BNP
i favør utlandet. Observators utsendte funderer på
om ikke en slik innstramning kan komme ganske
brått om det skulle vise seg å være uholdbart høye
priser i det amerikanske boligmarkedet. Slike sjokk
vil merkes også i Norge.

Dollarkursen, oljefondet og norsk industri
Mens de høye oljeprisene bidrar til USAs
handelsunderskudd, bidrar de til vårt enorme
overskudd. De bidrar til å styrke kroneverdien, og
de øker rammene for strukturelle underskudd i
fastlandsøkonomien i Norge. Isolert sett er det
hyggelig at olja vår settes slik pris på, og at
kontoen er stinn, men også for norsk økonomi er
det ubehagelige konsekvenser av den høye
oljeprisen. For det første har det vært spådd kriser
i verdensøkonomien på linje med den vi hadde da
OPEC ble dannet i 1973, og vi fikk oljepriser som
bare er litt høyere enn de vi ser i dag. Her var
riktignok sjeføkonomene mindre nervøse enn det
vi har fått inntrykk av i pressen. De viser til den

jevne stigningen i prisen, som i motsetning til i 1973
er etterspørselsbestemt, og dessuten at OECD-
økonomiene i dag er mindre olje-intensive. Like fullt
er det klart at høyere oljepris virker kontraktivt på
økonomiene. I USA har andelen av
husholdningsbudsjettet som går til bensin steget
fra 4 til 6 prosent det siste året. Det vil si at to
prosent av disponibel inntekt er borte. Det betyr
altså dårligere kjøpekraft hos våre
handelspartnere. Svekket dollarkurs vil ytterligere
forsterke denne effekten. Videre er industrien
bekymret for at overføringene fra oljefondet skal
øke framover (selv om det er innenfor
handlingsregelen), og skvise industrien på
hjemmebane. Men direktøren i TBL påpeker at de
høye oljeprisene også bringer gode tider til
industrien, i og med de store investeringen som
nå finner sted i oljesektoren. Norske bedrifter er
med på utbygginger verden over, og er ledende
innenfor offshore-relatert industri. Industriens
talsmann på konjunkturseminaret var ingen
pessimist på norsk industris vegne, og skrøt av
omstillingsevnen og spisskompetansen som finnes
i Norge.

Sirkelen sluttes
SSB gjetter på varig høye oljepriser, om enn på
noe lavere nivå enn dagens nivå. Det finnes per i
dag ingen ledig produksjonskapasitet til å dekke
etterspørselen. Det er å håpe at de høye prisene
vrir energiforbruket mot nye og mer framtidsrettede
energikilder, men i første omgang er det rimelig å
vente fortsatt høy etterspørsel: Stadig større
mengder av det svarte gullet seiler nå østover for
å gi næring nettopp til Kinas storartede vekst.

Samfunnsøkonomenes forening

Observante lesere har lagt merke til at
Samfunnsøkonomenes forening trofast annonserer
i herværende tidsskrift. Det
er fint å tenke på at vi som
ferdig utdannede har vår
helt egne forening til å ta
vare på våre rettigheter og
interesser. General-
sekretær Åse Marie Eliassen
og tillitsvalgt og leder av
foreningens tariffutvalg,
Ragnar Ihle Bøhn (bildet) fra
Samfunnsøkonomene har i
disse dager vært på tur til
Blindern for å knytte bånd
til studentforeningene ved
ØI, slik at vi studenter skal
få øynene opp for fordelene
ved medlemskap i
Samfunnsøkonomene.

- Vi organiserer samfunnsøkonomene i landet, og
gjennom konferanser og seminarer i vår regi
knyttes kontakter mellom samfunnsøkonomer i
forskjellige stillinger i samfunnet. Også studenter,
forteller Bøhn, og viser til hvor viktig det er å ha et

nettverk.
Neste konferanse ut er høstkonferansen 10.
november. Selv om programmet ikke er klart ennå,
kan Observator melde at temaet for konferansen

etter all sannsynlighet blir
ubalanser i verdensøkonomien.

- Studentmedlemmer i
Samfunnsøkonomene får tilbud
om å delta til selvkost. De må
altså betale for den
etterfølgende middagen, mens
seminaret i seg selv er gratis.
Det er et svært godt tilbud,
mener Eliassen.

- I til legg kommer andre
medlemsfordeler som gratis
abonnement på Økonomisk
Forum og forsikring i Vital til
medlemspriser, legger Bøhn til.

Observator takker for samtalen og vurderer
grensenytten til fem pils i året (ti på U1), som er
omtrent hva medlemskapet koster.

Samfunnsøkonomenes Forening er en del av
Akademikerne som er en av arbeidstakersidens
hovedorganisasjoner.
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Fagutvalget høst 2005: F.V. Omar Saleemi, Alf Erik Ballangrud, Nina
Skrove Falch (leder), Therese Riiser, Camilla Kirkemo, Irene
Spersrud og Sigbjørn Aabø. Ikke til stede: Helene Moller

Frederik høst 2005: F.V. Nicola Jane Powell, Jonathan A. Brundrud,
Gard Stensund, Kathrin Hoff Vaagen (leder), Marie Bytingsvik,
Stian Henriksen og Rasmus Bøgh Holmen. Ikke til stede: Bastian
Klunde, Astrid Sandsø og Tao Jiang.
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Av: Martin Sommerseth Jaer

Et t  år  er  gåt t  s iden Observator  invester te  1  mi l l i on
imag inære  k roner  på  børsen .  S iden  den  gang  har
pi lene pekt oppover; både for Oslo Børs generelt ,  og
for Observatorporteføl jen spesielt .  Oslo Børs har hatt
en avkastning på 49,8 % siden september i fjor, mens
Observatorporteføljen i samme periode har lagt på seg
hele 72,9 %. Verdien av vår porteføl je har steget t i l
1 728 871 kroner, og kan dermed vise til en langt bedre
avkas tn ing  enn  de  f l es te  aks je fond .  Hadde  v i  sa t t
pengene i  banken, v i l le v i  vært over 700 000 kroner
fatt igere, sammenl iknet med hva vi  er nå.

I skrivende øyeblikk er høsten et udiskutabelt faktum,
på Oslo Børs derimot, råder fortsatt sommervarme og
lyden  av  pengeskvu lp  og  jube l sk r ik !  Hoved indeksen
har den siste tiden nesten daglig satt nye rekorder, og
300-poeng  g rensen  b le  sp rengt  a l l e rede  fo r  10  %
siden. Sommeren som vanligvis betyr rol igere tider på
børsen,  var  i  år  preget  av r igg-  og o l je feber,  og en
dagsomsetning vi aldri har sett maken ti l. Det er ikke
lenge siden omsetningen på Oslo Børs lå i  interval let
me l l om 1  og  2  mi l l i a rder  k roner.  I  dagens  marked
omsettes det sjelden for under 5 mil l iarder kroner, og
utenlandske investeringshus står for en stadig økende
ande l  av  denne hande len.  Os lo  Børs  hadde t id l igere
e t  s tempe l  som en  ins ide-  og  sos ia l i s t  børs ,  men
f remstår  nå  som en  av  verdens  bes te  energ ibørser.
Med en totalverdi på 1385 milliarder kroner, er vi snart
nummer to i Norden målt i markedsverdi, kun slått av
børsen i  Stockholm. S iden markedet  nådde bunnen i
februar 2003, har papirverdier for over 800 mil l iarder
kroner bl itt skapt. Ikke rart bol igmarkedet går så det
suser !

Observatorporte fø l jen har  he le  t iden vært  bu l l i sh  t i l
o l j ep r i sen .  V i  mener  verden  be f inner  seg  i  e t
paradigmeskifte, der etterspørselen etter olje for første
gang vi l  overst ige det fysisk mul ige t i lbudet (på kort
sikt). Ved siden av dette har markedet også lidd under
en del eksogene sjokk sl ik som orkaner i  USA og den
generel le to lkningen at verden er mer far l ig enn før.
Alt i alt har dette ført til en oljepris som siden mai har
l igget jevnt over 60$ fatet,  og t i l  t ider tangert  70$-
grensen .  For  norsk  økonomi  e r  de t te  særde les  b ra ,
ettersom ol jepr isen ikke bare skaper rekord inntekter
for statskassen og våre to store oljeselskaper, Hydro
og Statoi l ,  men også ford i  høy o l jepr is  skaper gode
tider innenfor offshore- og letevirksomhetsnæringene.
Norge  l i gger  he l t  i  ve rdens toppen  innen fo r  d i sse
sek torene .  Para l l e l t  med øk t  l e te -  og
utbygg ingsv i rksomhet ,  s t i ge r  ak t i v i te ten  i  d i s se
næringene. Selskaper som Subsea 7, Canargo Energy
Corporation, Ocean Rig og PGS er nettopp noen av de
selskapene som har gjort det best i  sommer.

Observatorporteføljen gjorde lurt i å anbefale Statoil i
vå res .  V i  a rgumenter te  med a t  Stato i l  va r  en
forho ldsv is  s ikker  invester ing med l i ten  neds ide,  og
som vil le gå bra så sant oljeprisen holdt seg oppe. Vi
f ikk ret t  i  våre spådommer,  og kan se t i lbake på en
43,8 % økning i  Statoil-aksjen bare siden slutten av
april. Markedene begynner nå å prise inn en varig høy
o l jepr i s ,  og  de t te  opp jus te re r  ve rd ien  av  Stato i ls
oljereserver og dermed verdien av fremtidig cashflow.

Statoil prises nå til 13 ganger inntjeningen for 2004, og
Observatorporteføljen synes dette begynner å bli litt mye.
Vi velger derfor å realisere gevinst i Statoil, selv om vi
underl iggende fortsatt er posit ive t i l  selskapet.

Smedvig har gått som en kule siden vi anbefalte aksjen
fo r  e t t  å r  s iden .  Hovedgrunnen  t i l  de t te ,  e r  øk t
leteaktivitet i Nordsjøen, og dermed stor etterspørsel etter
r igger, og følgel ig høye r iggrater. Observatorporteføl jen
fo ru tså  de t te  a l l e rede  fo r  e t t  å r  s iden ,  men mener
markedet vil fortsette å holde seg sterkt. Vi velger derfor
å bl i  s ittende i Smedvig,  ettersom markedsutsiktene er
g ode .

Siden anbefal ingen av Aker Yards i  februar, har aksjen
mer enn doblet seg. Det Røkkekontrollerte selskapet har
mottatt svært mange ordre den siste tiden, hvorav mange
innen offshore. Observatorporteføl jen frykter dog at en
de l  sh ipp ingsegmenter  (hovedsake l i g  conta iner  og
tørrlast) er i ferd med å kontraheres i hjel, noe som vil
bety redusert ordreinngang for Aker Yards i  fremtiden.
Vi velger derfor å realisere gevinst i Aker Yards.

I. M. Skaugen og Tandberg Television har vært de to
kjedligste aksjene siden sist. I. M. Skaugen har hatt en
st igning omtrent på l in je med aksjemarkedet genere l t ,
mens Tandberg Televis ion  re lat ivt  set t  har  gjort  det
dår l i ge re .  Observa to rpor te fø l j en  ve lger  å  beho lde
Tandber Television, da digital TV fortsatt er fremtiden.
I. M. Skaugen har gått opp med rundt 30% og vi selger,
ettersom mye av potensialet er tatt ut, tror vi!

Til neste gang velger Observatorporteføljen å diversifisere
risikoen noe mer enn hva vi hitti l har gjort. Med tre nye
selskaper i porteføljen, Ibas, Tomra og Schibsted, har
v i  5  sektorer  å  stå på,  og er  der for  mindre eksponert
mot  en  mu l ig  kor reks jon  på  energ i s iden .  Hvordan
porteføljen gjør det, får du svaret på i neste nummer av
Observa to r.

Hvorfor velger Observator disse selskapene?

-Ibas er verdensledende innenfor gjenopprettning av ødelagte
data, og har hjulpet kunder som Røyksop og det russiske
ubåtvesnet med å rekonstruere data. Selskapet er i sterk vekst,
både  i  r esu l ta t  og  omsetn ing ,  og  e t te r  oppk jøpe t  av
konkurrenten Vogon, er selskapet enda bedre rustet ovenfor
fremtiden. Observatorporteføljen mener Ibas er en glemt juvel
på Oslo Børs, og regner med en reprising av selskapet innen
forholdsvis kort tid.

-  Tomra:  V i  mener  Tomras  r e tu rsys temer  l i gger  i
ve rdensk lasse ,  og  a t  se l skapet  de r fo r  v i l  f å  en  v ik t i g
markedsposisjon nå som Tyskland endelig har iverksatt sin
panteordning. Tomra ventet i over 5 år på at markedet i
Tyskland skulle bli klart. At det nå endelig har skjedd, gjør
Tomra til et klart investeringsobjekt.

- Schibsted: Parallelt med de gode tidene i norsk økonomi,
strømmer annonsekronene inn i de store avis og tv-husene
som eies av Schibsted. Schibsted har hatt god resultatutvikling
det siste året, men aksjekursen har likevel sakket akterut
sammenl iknet med resten av markedet. Vi  mener derfor
Schibsted har mye å ta igjen og at dette kursløftet kan komme
nå utover høsten.
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Arven etter Alan Greenspan

Tekst:

Den 31. januar neste år går Alan Greenspans ikke- fornybare periode som
en av den amerikanske sentralbankens styremedlemmer ut. Riktignok kan
han bli sittende som sentralbanksjef ut sin nåværende periode, som varer
til juni 2008, uten å være medlem av styret. Det er imidlertid mye som tyder
på en snarlig avgang. Greenspan har vært en av verdens mektigste ledere
siden 1987, og har opparbeidet seg enorm tillit i verdens markeder.

Greenspan blir nærmest dyrket i USA. Hans suksess
skyldes først og fremst at han har klart å skaffe
seg en enorm tiltro i markedet, hans uttalelser og
handlinger har hatt en psykologisk makt med langt
større effekt enn sentralbankens egentlige
virkemidler. Under presidentkampanjen i 2000
fleipet John McCain, Bushs republikanske rival, med
at dersom Greenspan gikk bort, ville han fortsatt
beholde ham som sentralbanksjef, plassert bak
skrivebordet med mørke solbriller. Bak slike
formuleringer ligger det et alvor. Mange frykter
nemlig at Greenspans arvtaker vil få store
problemer med å følge i hans fotspor og dermed
vil skape en mer nervøs og ustabil verdensøkonomi.

Greenspans bakgrunn
G r e e n s p a n
ønsket egentlig å
bli jazz
saksofonist, men
det ble til at han
tok økonomisk
embetseksamen
ved New York
University i 1950,
før han arbeidet
i det vi nå vil kalle
en think- tank og
var partner i et
Wall Street- firma
som laget
ø k o n o m i s k e
prognoser. På
70- tallet var han
rådgiver for de
repub l i kanske
p r e s i d e n t e n e
Nixon og Ford.
Ronald Reagan oppnevnte ham til leder for en
spesialkommisjon som utredet alderspensjonens
fremtid, før samme president innsatte Greenspan
som sentralbanksjef i august 1987.

På 50- og 60- tallet tilhørte Greenspan samme krets
som forfatteren og filosofen Ayn Rand og hennes
objektivistbevegelse, som argumenterte sterkt for
fri kapitalisme. Også som sentralbanksjef har han
jobbet for det frie markedet, selv om han av
prinsipp nekter å uttale seg om politikk til pressen.

Greenspan gikk riktignok ut og støttet Bushs
skattelettelser i 2000. Dette møtte han selvfølgelig
sterk kritikk for, da sentralbanken er avhengig av
tillitt og uavhengighet, og derfor bør holde seg
unna politikken, på samme måte som politikerne
må holde seg unna sentralbankens arbeid.
Greenspan hevdet at skattelettelsene var
nødvendige for å hindre at staten akkumulerte
store private verdier når den amerikanske gjelden
snart var nedbetalt (altså ikke helt i tråd med hva
som er i ferd med å skje nå). Onde rykter går om
en gjengjeldelse ovenfor Bushfamilien, siden
presidentens far etter valgnederlaget i 1992 skylte
på Greenspan, fordi sentralbanksjefen nektet å
sette ned renten, og dermed umuliggjorde
skattelettelser for Bush senior.

Greenspans største fortjeneste som sentralbank-
sjef har vært at han har klart å holde på den lave

infla-sjonen, som
har vært under 5 %
hele hans periode.
Jobben til sentral-
banken er jo i bunn
og grunn å ”fjerne
alkoholen når
festen er godt i
gang. ”Like viktig er
det å sette den
frem igjen når det
er nødvendig, slik
han gjorde i 87, 98
og 2001 (da
banken satte
renten helt nede i
én prosent).
Greenspan har
bare opplevd tre
k o r t e
nedgangsperioder i
løpet av de 18

årene han har sittet ved roret. Disse kom i 1987
(aksjekrakket kom en måned etter hans
overtagelse), 1998 og 2001.

Greenspan var en av de første som la vekt på

Tekst:
Marius Doksheim
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produktivitetsveksten i den amerikanske
økonomien på slutten av 1990- tallet, og han lot
derfor økonomien vokse seg sterkere, uten at
dette resulterte i høyere inflasjon. Det skal sies at
dette samtidig var noe av grobunnen for dot-com-
sprekken som fulgte.

Økonomien kom imidlertid raskt på fote igjen som
følge av Greenspans opplivningsforsøk. Han har
argumentert med at det er nesten umulig å
identifisere bobler i markedet, samtidig som renten
er et upresist instrument, og at det derfor er bedre
å la boblene ”seile sin egen sjø”, og i stedet hjelpe
økonomien på fote igjen ved hjelp av bankens
verktøyer. Økonomene Blinder og Reis, som nylig
vurderte Greenspans arbeid, mener at Greenspans
innstilling trolig gjorde boblen større, selv om de
gir ham rett i at hans ”mop- up”- strategi er den
beste måten å håndtere bobler på. Her kan man
kanskje se en parallell til at Greenspan det siste
året har advart gjentatte ganger mot en boble i
det amerikanske boligmarkedet. For øvrig hevder
han fortsatt at teknologisk fremgang har økt og
øker den amerikanske produktiviteten, noe som
gjør det mulig å la økonomien vokse sterkere uten
å skape inflasjon.

For øvrig har han også uttalt at han er tilhenger
av å gå tilbake til gullstandarden. Han uttrykker
skepsis til økonomiske modeller og prognoser, og
har vært tilhenger av diskresjon fremfor formelle
handlingsregler, slik som inflasjonsmål. Under
Greenspans ledelse ser den amerikanske

sentralbanken pengepolitikken som risikostyring,
og setter renten ved å se på alle mulige utfall
istedenfor å fokusere på den mest sannsynlige
veien. Deretter legger den ekstra vekt på utfall som
vil skape store forstyrrelser. Som eksempel nevner
Blinder og Reis faren for deflasjon sommeren 2003,
da sentralbanken satte renten uvanlig lavt.

Kandidatene til å overta
Mange mener at enhver etterfølger vil ha vansker
med å følge i Greenspans gylne sko, men det er
verdt å minne om at de fleste også så på
Greenspan som uegnet til å overta etter Paul
Volcker, sentralbanksjefen fra 1979 til 1987. Volcker
hadde da klart å kutte i den to- sifrede inflasjonen.

Det er ingen klar favoritt som peker seg ut til å

overta. John Taylor har vært nevnt, og han er nok
den av kandidatene som er mest kjent for oss
økonomistudenter, da han er mannen bak Taylor-
regelen, en tommelfingerregel for rentesetting. For
tiden er han undersekretær for internasjonal
politikk ved det amerikanske finansdepartementet.

Ellers er det teorier som går på at president Bush
vil utnevne en demokrat til stillingen, for å unngå
konflikt med kongressen. I så tilfelle vil Larry
Summers (president ved Harvard og Bill Clintons
finansminister), Robert Rubin (finansminister før
Summers), og Bill McDonough (President ved New
York Federal Reserve) kunne være gode tips. Hvor
sannsynlig en slik løsning er, kan jo selvfølgelig

betviles. Spesielt Rubin har
vært en krass kritiker av den
økonomiske politikken til Bush.

Av kandidater som står
nærmere Bushs parti og
person, er Martin Feldstein
(økonomiprofessor ved
Harvard, som har vært en
sentral pioneer bak ideen om
tilbudsside- effekter i
økonomien, og derfor troen på
at skattekutt stimulerer til
vekst), Glenn Hubbard (som

regnes som en av arkitektene bak Bushs
skattekutt) og Larry Lindsey blitt nevnt. Alle tre
har vært, eller er, økonomiske rådgivere for
presidenten.

Veien videre
Greenspans vurderinger har, selv om de ofte er
blitt kritisert, vist seg å være fornuftige i ettertid.
Hans person har i seg selv skapt en troverdighet
rundt den amerikanske sentralbanken som har vist
seg å roe ned markedene i kriser. For eksempel:
Det at meglerne hadde tiltro til ham bidro til at de
stolte på at rentenedsettelsene i 1998 var
nødvendige og tilstrekkelige for å hindre en global
krise, noe som var svært usikkert på den tiden.

En annen side av samme sak er jo da at hans
person i stor grad har dominert styremøtene i
sentralbanken, og at hans avgang derfor kan gjøre
markedet nervøst. Samtidig hevdes det at
personifikasjonen av pengepolitikken er en fare i
seg selv, da investorer har så stor tro på
Greenspan at det bidrar til å presse aksjeprisene
opp, i den tro at sentralbanken vil komme
hjelpende til hvis ting begynner å gå galt.

Det er blitt hevdet at Greenspan er den største
sentralbankssjefen som noen gang har levd. Det
blir krevende for arvtakeren å følge opp slike
resultater i det som er en av verdens viktigste og
mest prestisjefylte jobber. Det er ingen tvil om at
det blir spennende å følge med på hva som skjer
fremover.

Kilder
The Economist 3. september 2005
Aftenposten 19. september 2005
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Observator presenterer noen stemningsbilder fra ØIs fotballturnering 31 august. Over ser dere studenter og forelesere
i full vigør på og utenfor banen. Det er verdt å merke seg at Roger Keilman  ikke bare gir alt for statistikkfaget, men
også yter alt for å holde målet rent. Under ser dere vinnerlaget!
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With a human development index of 0.963, life
expectancy at 79.4 years and a PPP GDP of
37,670 dollars per capita, Norway has made it
again! Needless to say it is no longer far from
common knowledge the fact that Norway has
been classified again as the best country for
a human being to live in. The news have been
taken for given in the middle of an intense
election campaign every political thinker might
still be carrying vivid memories of.  For most
Norwegians the index is no longer a big
surpr ise. The same can be said of other
developed nations on the top of the list like
Iceland, Australia, Luxemburg, Canada and
Sweden. Again all the Scandinavian countries
are in the top 15, while on the bottom 15
African countries still struggle learning their
nationals reading and writing and reducing
the  morta l i ty  rate ,  not  to  ment ion the
economic slump which is as wel l  another
common factor among  those countries.

But because I easily get bored of hearing and
reading the same old stories of rich and poor,
I  dec ide  to  vo luntary  and in tent iona l ly
abandon the black-and-white view of the
world and in  stead focus on the big grey zone
composed of countries which are neither  that
rich nor that poor. In the UN index those
countries are characterised as nations of
medium human development.

The index includes socially relevant variables
as education and life expectancy, besides the
economic  per formance o f  course ,  a l l
quantif iable witout polit ical or ideological
influences.The human development report
2005 is based on the data collected in 2003
from 177 countries and territories. 57 countries
compose the  group o f  h igh human
deve lopment ,  wh ich  inc ludes  a l l  OECD
countries plus Israel and a tiny group of Asian
countries like South Korea, Hong- Kong, United

Arab Emirates, Qatar and Bahrain.  Some Latin
American countries are placed as well among
the winners .  Those countr ies  are  Ch i le ,
Uruguay, Cost Rica and Cuba while in East
Europe 10 countries can  all  call themselves
highly developed, namely Slovenia, Czech
Republic, Hungary, Poland, Estonia, Slovakia,
Croatia, Latvia, Lithuania and Bulgaria.

Again no African country is among the top 57,
but not all African nations are that far from
reaching those positions. The African nation
with the highest score is Libya, occupying the
58th position and heading the group of medium
development level.  It might be tempting to
speculate that western friendly politics in Libya
may attract more investment in that country`s
petroleum industry. It can have impact on
economic indicator pushing up the HDI. With
that theoretical assumption it might be only
one step before we have an African country
among the winners, moving thus from the grey
zone. Other African countries in the medium
position are Mauritius, Tunisia, Algeria, Cape
Verde, Egypt, South Africa, Gabon and Namibia,

Tekst:
Joaquim Damião

Again the UN ranking of countries is out there. Human developement has
been a scoop in media since 1990 , specially in the winner countries. Which is
the best country to live in for a human being? Variables like economic
performance, education and longivity are combined in one index. Like in sports
some win other lose...or just stay in the grey zone.

The Grey Zone in Human Development
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most of them with relatively stable economies
and politics.

A surprise in the grey zone might be the
presence of Sudan, Congo and Zimbabwe, with
the respective scores of 0.512, 0.512 and
0.505,values s l ight ly above the group of
losers. In case of Zimbabwe in particular the
index trends indicates a clear fall of human
conditions in the last 15 years, after a top-
score of 0.637 in 1990. In spite of falling human
development indicators the country has not
fallen down to the bottom,  partly because of
a high adult literacy rate of 90 per cent, higher
than the one for some nations grouped in the
high human development category. Contrary
to economic performance, social indicators like
literacy rate  are much more stable in the short
run to political turmoil and changes. Adult
people in a country can still read and write no
matter how satanic the government is while
the effects of bad politics on the economy are
rapidly visible.

The fact that expectancy index, education
index and GDP index are likely weighed makes
some countries with good social indicators
keep a relatively high human development
though hav ing a s low economic  growth.
Nevertheless, one still observe a general trend
for a lower spread  between the three indexes.
For example the average index of the countries
in the medium development zone (the grey
zone) are 0.70, 0.75 and 0.70 for to l i fe
expectancy, education and GDP, respectively.

On the other  hand,  a growing economic
performance with little social results on the
everyday life of people is given a minimal
appreciation in that way of ranking nations. A
strong case is the West African country of
Equatorial Guinea with a PPP GDP of 19,780
do l la r  per  cap i ta ,  above the  equ iva lent
numbers of 27 with high human development
index,  among them the West  European

Portugal and the majority of East European
Nations.  Despite that outstanding economic
result, the West African country is still in the
grey zone.  With a life expectancy of 43, 3
giving a life expectancy index of 0.30, much
can be said on how the income is distributed
in Equatorial Guinea where we find the highest
discrepancy between GDP ranking and HDI
ranking. It is placed among the 30 richest
countries in the world if one just  looks at
economic performance but falls 93 places down
to a HDI position of 121,  due to bad human
development policies!

Other african economic rays of hope come from
South  Africa and Namibia with steady growth
rates during the last decades and both placed
at medium level in human development. South
Africa is the 52nd richest economy among 177
countries and territories, but it falls down to
the 120th posit ion in th HDI ranking . An
equivalent analysis for Namibia gives a fall of
44 places when one focus on living conditions.

Such differences are hardly noticed in highly h
developed nations. Nevertheless significant
changes in ranking might be worth noticing.
Norway climbs two places,  from the third  GDP
ranking to the first in HDI ranking while the
US goes down six steps from the fourth in  the
economic performance to the  10th  the HDI
ranking.

This new approach of development can also
brings more surprises. It all happens with
countries in the grey zone.  Libya is according
this ranking more developed than Malaysia,
Russia, Thailand, China and Saudi Arabia.  It
might take some time before some of us
completely accept this relatively new way of
comparing countries that sometimes goes
against our attitudes and intuitions in a world
which is not that black and white… anymore!
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Erfaringer
Mot slutten av 80-tallet utarbeidet USA et sett av
retningslinjer som en oppskrift på økonomisk vekst.
Med navnet Washington Consensus (WC) har den
gjennom hele 90 tallet og frem til i dag, dominert
og vært det økonomiske fundamentet i majoriteten
av de Sør-Amerikanske land. WC fremmer blant
annet dereguleringer, privatisering, samt
liberalisering av handel og finansmarkedet.
Chile er et tilfelle hvor WC har vært en impuls for
utvikling. Basert på det statlige kobberselskapet
Codelco, hadde Chile en solid og eksportorientert
økonomi. I tillegg til dette stod institusjonene
sterkere i forhold til hva de gjorde i andre land i
Sør-Amerika. Med dette som utgangspunkt har
implementasjonen av WC ført til at Chile har hatt
en økonomisk vekst på gjennomsnittlig 5.5 %
mellom 1990 og 2003. Dessverre har ikke de fleste
andre land i regionen hatt samme utgangspunkt
som Chile.

Argentina er det beste symbolet på hvor brutalt
globaliseringsbølgen kan ramme utviklingslandene.
Den nasjonale valutaen var blitt knyttet opp til
dollarens verdi og den svake argentinske
økonomien maktet ikke å følge etter dollarens
stadige kursendringer. Resultatet ble at Argentinas
peso ble devaluert til 1/3 del av dollarens verdi.
De som kom best ut av det, og som i dag har en
betydelig posisjon i samfunnets klasseinndeling,
var den øvre middelklassen som var store
bankkunder og som god tid før devalueringen fikk
råd om å overføre pengene til risikofrie banker i
utlandet. De hardest rammede ble argentinere som
ikke hadde informasjon om pesoens utvikling og
derfor ikke fikk tatt ut sparepengene sine. Den
andre katastrofale følgen ble at den nasjonale og
internasjonale gjelden ble 3-doblet, samtidig som
pengefondet nektet å innvilge landet flere lån. Mot
slutten av 2002 omfattet fattigdommen i Argentina
57 % av befolkningen.

Ny vending
Nye vinder blåser i Sør-Amerika. Tre fjerdedeler av

Sør-Amerika er under en form for venstreregjering.
I dag regjeres Venezuela, Brasil, Argentina, Chile
og Uruguay av venstresiden. Disse landene
representerer også de største økonomiene i Sør-
Amerika. I Bolivia så Carlos Mesa seg nødt til å gå
av etter kraftige demonstrasjoner som krevde at
landets gassressurser forble statlige. Lederen for
det sosialistiske partiet MAS, kokabøndenes leder
Evo Morales, ligger an til å vinne valget i 2006 og
kan bli den neste venstreorienterte lederen i
regionen. I Ecuador led president Gutierrez samme
skjebne på grunn av sin iver etter å etterkomme
USAs krav om å signere en bilateral
frihandelsavtale. I Mexico ligger også
venstrekandidaten Andres Manuel Lopez Obrador
an til å vinne valget neste år. I Peru, Guatemala og
Nicaragua, land med høyreregjeringer som sliter
med lav oppslutning i meningsmålingene, har
motstanden fra venstreopposisjonen økt de siste
årene, men det har ikke resultert i like drastiske
endringer som i Bolivia. Colombia er i dag USAs
fremste allierte i Sør-Amerika.
Tendensen til at land går mot venstre markerer en
avstand mot den rådende ordenen de siste 15
årene. Skepsisen til USAs forslag om en
frihandelsavtale for hele kontinentet er nå blitt så
sterk at nye allianser har vokst seg store nok til å
utfordre USAs hegemoni i regionen.

Frihandelsavtalen FTAA
FTAA (Free Trade Area of the Americas)
representerer en utvidelse av det nordamerikanske
frihandelsområdet (NAFTA) og sammen ville de
dannet verdens største handelsunion som skulle
bestå av landene i Nord-Amerika, Mellom-Amerika,
Sør Amerika og Karibia.
Frihandelsavtalen er basert på grunnpilarene i WC
og mange frykter derfor at den vil være et verktøy
for transnasjonale selskaper for å sikre seg økt
innflytelse og kontroll i regionen. Forhandlingene
har blant annet blitt kritisert på grunn av USAs
dobbelmoral i kritiske temaer som subsidiering og
beskyttelse av jordbruket. Jordbruket spiller en
betydelig rolle i økonomien til de fleste
latinamerikanske land, derfor vil avtaler basert på
urimelige premisser få store konsekvenser for
landene. Avtalen skulle vært undertegnet 1.januar
i år men forhandlingene har stagnert i flere
omganger, mye grunnet den økende motstanden
mot vilkårene i avtalene noe som har ført til at Brasil
nylig har tatt  FTAA vekk fra agendaen.
Motstandsbevegelsene har lykkes med å informere
befolkningen om konsekvensene av

Ingen annen region har adoptert Washingtons oppskrift for økonomisk
utvikling på en så disiplinert måte som Sør-Amerika. De siste 15 årene har
regionen gjennomgått omfattende reformer i tråd med The Washington
Consensus (WC). I dag står regionen ved et veiskille.

Sør-Amerika etter 15 år med The Washington
Consensus

Tekst:
Javier Chávez
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frihandelsavtalen. Dette vises igjen ved den store
mobiliseringen anført av venstreopposisjonen som
krever at frihandelen skal være basert på like
premisser for begge parter.

Alternativet ALBA
Venezuelas president Hugo Chavez og hans
bolivarianske revolusjon, framstår i dag som
pådriveren av en ny samfunnsorden for de
søramerikanske landene. Basert på frigjøreren
Simon Bolivars drøm om et uavhengig
latinamerikansk land, har Chavez lansert
alternativet ALBA (det bolivarianske alternativet for
Latin-Amerika og Karibia), en humanistisk motvekt
mot FTAA som bygger på likeverdige avtaler mellom
landene i regionen. ALBA appellerer til egalitære
prinsipper som rettferdighet og likhet. Som Chavez
sier: det skal drives handel med utvikling, ikke profitt
som mål. Og det skal gjøres fra et sør-perspektiv,
ikke fra et nord-perspektiv. i klar tale mot WC-
politikken.

Oljeselskap og tv stasjon
Chavez har som en del av ALBA opprettet Petrosur,
et oljeselskap som ønsker å forsterke samarbeidet
mellom de store oljeproduserende landene i Sør-
Amerika. Hvis Obrador blir Mexicos neste president
vil han sannsynligvis melde det statlige
oljeselskapet Pemex inn i Petrosur, og sammen med
Venezuela, Argentina og Uruguay vil Petrosur
kontrollere over en fjerdedel av oljen USA
importerer. På lik linje er Petrocaribe blitt opprettet
for de karibiske landene i regionen. Samarbeidet
innebærer at Venezuela selger olje under
markedspris til landene i kariben. Et annet ledd i
ALBA er opprettelsen av TELESUR, en tv kanal fra

Kilder:
www.cristaldemira.com
www.aftenposten.no
www.dagogtid.no
www.larepublica.com.pe

Sør-Amerika som fokuserer på alternativ
nyhetsdekninger av verdenshendelser. Ideen er å
være et alternativt mot de spanske utgavene av
CNN, BBC, Fox news osv, slik Al-Jazeera er for de
arabiske landene.

Sør-Amerikansk integrasjon
Arbeidet med å konsolidere MERCOSUR, den
søramerikanske handelsunionen, har nådd nye
høyder. Handelen mellom landene har økt 24 % de
siste to årene, i tillegg har unionen også inngått
flere avtaler med EU, Kina, Russland, India og Sør-
Afrika. Innrykket av Kina har betydd mye for den
økonomiske veksten regionen har hatt de siste
årene. Ideen bak Mercosurs offensiv i nye
markeder har vært å redusere avhengigheten av
USA, og mye tyder på at det kinesiske markedet
vil kunne overta USAs posisjon som hovedimportør
av Søramerikanske produkter.
Kinas økende militære forbindelser med flere land i
regionen bekymrer også Washington som ser at

Kina fyller det tomrommet USA selv har
skapt, blant annet ved å kutte bistand
av sivil og militær støtte som straff for
at land har stemt mot USAs krav om
fritak fra Den internasjonale
straffedomstolen for amerikanske
soldater.
I takt med denne utviklingen har De
Søramerikanske nasjonenes forbund
(SACN) blitt opprettet. Unionen er en
sammenslåing av mercosurlandene
Argentina, Brasil, Paraguay og
Uruguay og Andesgruppen Peru,
Colombia, Bolivia og Ecuador, i tillegg
skal Chile, Guyana og Surinam bli en
del av konstellasjonen. Gjennom økt
samhandel håper SACN å bli en
motvekt mot USA og EU.

Ved et veiskille
Etter 15 år med Washington
Consensus konkluderer de fleste
analytikerne, uavhengig av politisk
tilhørighet, med at systemet ikke har
hatt en vellykket virkning på regionen.
Tvert imot har regionen knapt vokst
og problemene tilknyttet
sysselsetting, arbeidsmarkedet,

fattigdom og ulikhet blitt kraftig forstørret.
Erfaringene fra Argentina og liknende eksempler
har tvunget frem en bred enighet om at det ikke
finnes noe absolutt oppskrift for hvordan man skal
oppnå vekst i utviklingsland. Den nyliberale
globaliseringen har ikke vært i stand til å redusere
den sosiale nøden i regionen. Initiativene ALBA og
SACN bekrefter den fornyede selvtilliten som rår i
regionen. Alt tyder på at Sør-Amerika står ved et
historisk veiskille.

Chávez, Toledo og Lula under SACN opprettelsen i
Cuzco i Perú, 2004
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UNIVERSITETET I OSLO
ØKONOMISK INSTITUTT

Eksamen i: ECON2310 – Konjunkturer, ledighet og økonomisk politikk, høsten 2004
Exam:  ECON2310 - Business cycles, unemployment and economic policy, autumn 2004

Eksamensdag:  Torsdag, 25. november 2004
Date of exam: Thursday, November 25, 2004

Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00
Time for exam: 9:00 a.m. – 12:00 noon

Oppgavesettet er på  2 sider
The problem set covers 2 pages English version on page 2

Tillatte hjelpemidler:
• Ingen tillatte hjelpemidler
Resources allowed:
• No resources allowed

Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste
ståkarakter.  F er ikke bestått.

The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail.

I sitt foredrag 12. november 2004 sa Visesentralbanksjef Jarle Bergo

Etterspørselen fra husholdningene er en av de viktigste drivkreftene i norsk økonomi. [...]
Vi anslår at konsumet vil vokse med om lag 5 prosent i år [...]. Fremover venter vi at økt
sysselsetting og et strammere arbeidsmarked gir noe høyere lønnsvekst

a) Ta utgangspunkt i sitatet over og drøft ved hjelp av en økonomisk modell sammenhengen
mellom konsumetterspørsel, produksjon, sysselsetting og lønninger.

b) Hvordan kan finanspolitikken og pengepolitikken brukes til å stabilisere prisutviklingen?
c) Hvordan bør sentralbanken reagere på vekst i arbeidsproduktiviteten?
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A-besvarelse
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Kommentarer til besvarelsen (Halvor Mehlum)

I denne oppgaven blir kandidaten bedt om å ta utgangspunkt i et aktuelt sitat av Jarle Bergo.
Sitatet er ment som en illustrasjon på at de mekanismene studentene lærer om i ECON2310
faktisk er av betydning i konkrete økonomiske og politiske vurderinger.

Spørsmål a) er forholdsvis åpen og kunne vært løst på flere måter. Kandidaten gjør et valg og
bruker AD-AS. Dette er fornuftig siden AS-kurven dekker lønnsvekstmekanismer. Kandidaten
bruker da også en del plass på å utlede AS-kurven. Dette er fornuftig bruk av tiden siden det
spørres om produksjon, sysselsetting og lønnsvekst.
Økning i konsumetterspørselen håndteres som et eksogent skift i AD-kurven og effektene på
prisnivå, produksjon og ledighet utledes. Kandidaten bruker igjen tiden godt og konsentrer sin
drøfting rundt de temaene det spørres om i oppgaveteksten og da særlig effekter av endrede
prisforventinger. Kandidaten kunne godt brukt noen linjer på å påpeke at analysen var i tråd med
Bergos resonnement.

I spørsmål b) svarer kandidaten ryddig på spørsmålet om finanspolitikken. Kandidaten demonstrer
en god innsikt i modellens grunnlag ved å slå fast pengepolitikken er innbakt i AD-kurven. Det
endelige skiftet i AD-kurven, for en gitt konsumetterspørselsimpuls, blir lite når det føres aktiv og
streng pengepolitikk. Kandidaten kunne også ha påpekt at pengepolitikken også ligger bak
helningen i AD-kurven. En aktiv pengepolitikk vil føre til betydelig renteøkning, og dermed
etterspørselsfall, ved prisvekst. Med andre ord: en bratt AD-kurve.

Spørsmål c) er vanskeligere og skilte ved denne eksamenen A-kandidatene fra B-kandidatene.
Kandidaten påpeker, helt korrekt, at økt produktivitet gir et skift ut og nedover i AS-kurven.
Dette skyldes både at enhetskostnadene synker og at presset i arbeidsmarkedet (for gitt
produksjon) synker. Kandidaten slår også fast at ledigheten vil gå opp samtidig som prisene vil
synke. Begge deler er argumenter for en mer ekspansiv pengepolitikk.

Denne besvarelsen et resultat av faglig innsikt og veldisponert tid. Kandidaten takler forholdsvis
kompliserte spørsmål og går i dybden på de aspektene av oppgaven som fortjener det.
Kandidaten bruker ikke plass på å behandle temaer det ikke er spurt om.

Karakteren A er vel fortjent.

Flere eksamensbesvarelser på bachelornivå er tilgjengelige på Observators nettside:

http://www.oekonomi.uio.no/observator/
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Kommentar til eksamensbesvarelse ECON 4925 Vår 2004
Finn R Førsund

It is difficult to answer Problem 1 without being too technical.  The strength of the exam paper is
that the technicalities are mastered in an elegant way, but that the intuition is driving the
interpretation of the most complex infinite rotation model. As to the single rotation model this is
treated somewhat on the short side, and it should have been pointed out that the stock of timber is
a function of time. The determination of the optimal cutting year should have been more explicit.
The derivation of Faustman’s rule is different than what is in the curriculum, and simpler.  The
paper shows an excellent understanding of the topic using very convincing intuition.
Problem 2 is solved according to the curriculum, and it is done in a very confident manner showing
a solid grasp on both technicalities and economic interpretations, like Hotelling’s arbitrage
principle for pricing of natural resources. Interesting comments on extensions are offered.
An overall assessment is that the paper shows not only a total understanding and absorption of the
curriculum, but that the paper also improves upon the curriculum presentation regarding the infinite
rotation model.

More exam solutions and lecturer’s comments at our home page:

http://www.oekonomi.uio.no/observator/

Go to “Arkiv” and then, click on “Eksamensbesvarelser”
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Stemte du ved stortingsvalget 2005? Hvorfor?
Hvorfor ikke? Hva syns du om utfallet?

Bjørg Vestre
Utviklingsstudier, 3. semester
Ja, fordi Harald Eia oppfordret å
gjøre det på NRK!

Gustavo Herrarte
Sosialantropologi, PhD
No, because I am not a
Norwegian citizen.

Karl Olav G. Sørensen
Statsvitenskap, 3. semester (master)
Ja, det er rett og slett en borgerplikt. Men,
også fordi det er en av mulighetene man har
til å påvirke politikken, særlig når det så ut til
å bli så jevnt. Absolutt fornøyd med utfallet.

Elin S. Willumsen
Statsvitenskap, 3. semester (master)
Ja, jeg stemte for en rødgrønn regjering.
Fordi jeg vil være med og bestemme hva
som skjer i Norge. Men det er trist at SV
fikk så lite oppslutning og at FrP fikk så
stor.

Ellen M.E. Lundring
Sosialantropologi, 1. semester
Ja, man må jo bruke stemmeretten når man har
den. Fornøyd med utfallet.

Sigbjørn Aabø
Samfunnsøkonomi, 7. semester
Ja, jeg stemte fordi jeg er politisk
engasjert. Fornøyd med utfallet.


