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This October’s party-debate was a dialectical battle between those for
and against a more active public role in the development of the industrial
sector in Norway. In a somewhat chaotic discussion, in which the
debaters almost did not give the chairman a chance in steering the
debate, we heard from the trade union representative that Norwegian
energy resources should be made available to Norwegian industry at a
lower price than at the international markets. One of the reasons he
gave for this was that it would help products from national high energy
consuming industries, to keep their international competitiveness and
protect the thousands of jobs linked to their survival. It is fair to say
that his concern is not unfounded, as  Hydro´s recent decission of moving
part of its production capacity from Germany to Qatar was due to the
fact that energy was offered there at lower prices.

On the opposite side, one of the other debaters, an analyst working for
a major Norwegian bank, argued that the Norwegian petroleum fund
should invest where the return is highest.
This was something many in the audience, including me, agreed with
by rhythmically nodding.

At the other lecture we had the opportunity to attend last October,
“Competing in Capabilities: Globalization and Industrial Development”
given by the LSE professor John Sutton, the focus was on the argument
that economic development may come not only through enhancing
national  ability to compete in prices, but also in quality, since low prices
doesn’t help when client’s quality requirements are not fulfilled.
Couldn’t a slightly modified version of this argument be applied to
European industries? That is, what happens when low costs countries
match our products’ quality and “beat us” in prices? Many firms go broke
and unemployment figures become even gloomier, as it is already the
case in the European textile industry.

In this depressing scenario we are left with few options. But investing
in human capital is surely not a bad idea, specially if one of the
alternatives is to subsidize «zombie» industries that block the way for
new and profitable industries.
Enhancing workers productivity and gaining market power through
patents, may save us from the nightmare of economic decline,
unemployment, crime and emigration many European regions have
suffered during the last decades: South Belgium, East Germany, North
West Spain, etc.

Providing tomorrow’s employees with the skills needed to compete in
tougher international markets is the task of every national education
system, but the situation they face today are harder than ever.
Clearly, universities will play the economic key role other industries played
once in creating welfare, so it is important that the responsibles at
those institutions choose correctly the content of the syllabus, so we
learn what we really need in order to match those challenges.

At our department, this topic has caught the interest of many students.
When it was announced that Economic history would be given less
importance in the future, many criticised that decision.

In this new issue of Observator we offer you a set of articles we hope
may help you in getting or reconsidering your own opinion regarding
these hot matters. But do not forget the rest, as they are full of
interesting stuff you will surely enjoy in those endless November days
at the reading room.

Good luck with your exams!

ENRIQUE
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Det kan til tider være frustrerende å være samfunnsøkonomistudent.
Etter uttallige diskusjoner hvor en tillegges meninger drøyere enn det
selv Trygve Hegnar kunne begått på en god dag, blir det tydelig at
samfunnsøkonomi er et fag mange mennesker har klare oppfatninger
om. Dette er en virkelighetsbeskrivelse få økonomistudenter kjenner
seg igjen i. Enkle faglige sammenhenger tas ofte til inntekt for ulike
grupper som prøver å forsvare sine interesser. Ofte har
samfunnsøkonomer selv et mye mer nyansert bilde av virkeligheten
enn de som anvender faget for å få igjennom politiske beslutninger.
Når det er sagt vil jeg likevel påpeke, at vår positivistiske tilnærming
gjør det lett å henfalle til å ta for gitt de grunnleggende premissene
som modellene våre bygger på.

Kritisk refleksjon over vårt eget fagfelt er grunnleggende for innsikt.
Samfunnsøkonomi er på mange måter et fag i en spesiell særstilling
ved å være et samfunnsfag med betydelige positivistiske innslag. At
samfunnsøkonomi er et fag som gjennom forenklede modeller
analyserer enkelte aspekter ved sosiale relasjoner mellom mennesker
gjør at økonomien per definisjon ikke kan være verdinøytral.
Grunnleggende i en økonomiskmodell er blant annet menneskesyn.
Når det i faget fokuseres de egosentriske trekkene ved mennesket
legger det føringer på hvilke verdier modellene kan analysere. Når
kvantitativt målbare (helst materielle) verdier er utgangspunkt for
økonomisk analyse vil de systematisk overse andre verdier som også
er av betydning for menneskers velferd. Er det slik at mer av det vi kan
måle alltid gir økt velstand? En økning i målbare variable kan påvirke
variable som ikke er så lett å observere. Hvorfor er det alltid nødvendig
med økonomisk vekst? Er loven om tilbud og etterspørsel som
tyngdeloven, slik Stiglitz og Walsh i innføringsboka vår i mikroøkonomi
arrogant påstår. Der skriver de at myndigheter kan like lite oppheve
loven om tilbud og etterspørsel som de kan oppheve tyngdeloven.

Matematiske modeller er et verktøy som gir oss presise og nøyaktige
svar, men med klare forutsetninger. Det er på mange måter presise og
nøyaktige svar på upresise problemstillinger. Som Nobelprisvinner i
økonomi Amartya Sen sier: de fleste økonomer vil heller ta nøyaktig
feil enn å ha omtrentlig rett. Nettopp ved å kunne vise til klare svar er
det lett å henfalle til en overdreven tro på egne modeller(ihvertfall kan
det ofte fremastå slik for andre).

På samfunnsøkonomi lærer vi en rekke modeller som skal beskrive
virkeligheten. De viser oss sammenhenger som gjelder under gitt
antakelser. Realismen i disse antakelsene blir også diskutert. Når
hovedfokus blir på å drille oss i matematiske modeller er det ofte lett å
glemme at det finnes en verden utenfor. Hva vi lærer påvirkes av de
eksisterende idealene innefor faget. En økonomi med velfungerende
markeder og fullkommen konkurranse oppfattes i dag som økonomien
med stor Ø. Dette medfører at vi ser på utfordringer samfunnet står
ovenfor i lys av det.

En universitets utdannelse har som oppgave å gjøre studentene til å
tenke ikke bare analytisk, men kreativt og selvstendig. Som Kjetil
Storsletten sier i intervjuet; ”en universitetsutdannelse skal gi ideer”
Vi lærer oss verktøy for å få en ide om hvordan verden fungerer, samtidig
bør vi opparbeide en evne til å vurdere ideene og komme på ideer
selv.
...

Forsetter i side 5
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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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”Hvis vi kun trener studenter i teori og teknikker,
risikerer vi å gjøre dem snevre og fantasiløse”,
skriver Karen I. Vaughn i sin artikkel ”Hvorfor
undervise i økonomifagets historie?”. Det er en
påstand jeg kan se meg ening i. Historiefaget kan
gjennom å presentere mangfoldet av ideer opp
igjennom gi inspirasjon.Noen ideer som ikke hadde
gjennomslagskraft i sin tid, kan kanskje sett i
dagens lys være interessante? Teoriene oppstår
ofte som svar på utfordringer samfunnet står
ovenfor.  Det gjelder nok også de teoriene vi
forfekter i dag. Å se teorier i lys av deres historiske
kontekst kan være til hjelp for å vurdere når de
har relevans. Ikke bare intern- men også
eksternvaliditet er viktig å kunne vurdere. For
eksempel vekstmodeller som er relevante for å
forklare industraliseringen av Europa, er ikke
oppalgt relevente til andre tider i andre land.

Vi har i dag bedre verktøy til å analysere hvordan
en økonomi fungerer i mange sammenhenger. Selv
om økonomifaget etter min mening er progressivt,
tror jeg det er viktig å ha innsikt i økonomisk
idehistorie. Jeg vil verken avskrive konkurranse
som ideal eller at ”loven” om tilbud og etterspørsel
ikke kan gi viktig innsikt for å forstå mye av det
som skjer rundt oss i samfunnet. Poenget er at vi
må være bevisste hva vårt verktøy kan beskrive.
Mye kan forbedres ved å inkludere flere forhold i
modellene, men ikke alt kan forklares fra vårt
utgangspunkt. Der har andre fag også et ansvar.
De ulike samfunnsfagene kan nok lære mye av
hverandre. Kanskje kan større grad av tverrfaglige
prosjekter være fruktbart selv på en master i
samfunnsøkonomi?

LINDA
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Han er et individ som gir seg til kjenne. Da først og fremst for sitt
samfunnsøkonomiske engasjement. Han er både en fremragende forsker
og en ivrig debattant. Siden 2003 har han vært ansatt ved Økonomisk
Institutt. I fjor mottok han prisen for yngre fremragende forskere. Du har
sikkert hørt ham i kaffebaren, lest noen av kronikkene hans eller hatt ham
som foreleser.  Her får du vite litt mer om hvorfor han valgte samfunnsøkonomi
og hva som interesserer ham. Spalten ”kjenn din foreleser” erklæres herved
for åpnet.

Kjenn din foreleser: Kjetil Storesletten

Tekst:
Ida Ringdal
Linda S. Oksnes

Tjue minutter før intervjuet skal starte tar jeg heisen
opp til ellevte etasje. Best å beregne god tid. Det
er ikke til å komme bort fra at jeg er litt nervøs. På
forhånd har jeg prøvd å danne meg et bilde av

hvem Kjetil Storesletten er og hva han har gjort.
Min forforståelse er en energisk person med
bestemte meninger, og jeg imponeres av CVen. Han
er en anerkjent forsker internasjonalt. Veilederen
hans under doktorgradsstudiene var ingen ringere
enn Finn E. Kydland, fjorårets nobelprisvinner i
økonomi. I dag er det mine spørsmål han skal svare
på.

Hvordan vil du beskrive deg selv med tre ord?
Først ser han litt brydd ut. Slike
jobbintervjuspørsmål kommer alltid litt
overraskende på og det er ikke alltid like lett å
beskrive seg selv. Han må tenke seg om. «Ivrig,
impulsiv og rotete». Idet han sier det siste ser han
seg rundt og ler. Jeg ser meg også rundt og må si
meg enig, men skal ikke en virkelig professor være
litt rotete?

Mitt inntrykk er at han holder et svært høyt tempo.
Selv tilbakeviser han det; ”Jeg holder ikke et så
høyt tempo lenger.” Han prioriterer jobb og familie.

Det blir lite tid til
klatring og
a n d r e
fritidsaktiviteter.
Fremdeles er
jeg ikke helt
overbevist om at
han ikke holder
et høyt tempo,
han må bare
prioritere, og da
prioriterer han
det viktigste.
Ingen har tid til
alt.

H v o r f o r
s a m f u n n s -
økonomi?
På det svarer
han at det var et
ønske om å
gjøre nytte for
samfunnet, i
k o m b i n a s j o n
med en
nysgjerrighet for
hvordan verden

fungerer og fascinasjon for matematikk som
verktøy. Samfunnsøkonomi er vel den
samfunnsvitenskapen som likner mest på
matematikk og fysikk. ”Egentlig begynte jeg med
å studere matematikk og fysikk, men synes det
var litt virkelighetsfjernt”.

Hvem er din yndlingsøkonom?
Han får selvfølgelig lov til å svare flere enn en. «Det

«Ivrig, impulsiv og rotete» er ordene K. Storesetten bruker for å beskrive
seg selv.
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må bli Lucas, Kydland og Prescott. Disse banet vei
for en ny måte å se på makroøkonomi» Når han
snakker om å se på makroøkonomi på en ny måte,
referer han til å bruke mikroøkonomi som
fundament i makromodeller (Real
Business Cycles eller RBC-modeller).
Slik kan man få en mye bedre
tilnærming til virkeligheten. Kydland og
Prescott sine makroøkonomiske
analyser hviler på et mikrofundament.
Aktørenes forventninger er av stor
betydning, samt at disse kan bli
påvirket av det rammeverket aktørene
operere, og forventer å operere,
innenfor. Lucas påpekte at en del
tidligere makromodeller overså denne
interaksjonen, noe som kunne føre til
en feilslutning. En del makromodeller
som anvendes i dag kombinerer denne
lærdommen med keynesianske
resonnementer, blant annet modellen
som utvikles i Norges Bank: NEMO.

Både i undervisning og forskning har
han makromodeller med mikro-
fundament som utgangspunkt. I sin
forskning prøver han å videreutvikle
disse. Konsekvensene av å åpne for
heterogenitet, da spesielt med hensyn på alder
og flaks, mener han kanskje er sitt viktigste bidrag
til faget. Dette er to av de viktigste formene for
heterogenitet for å forstå økonomiske utfall. Han
er interessert i å finne ut hvordan modellen
fungerer i forhold til virkeligheten hvis en tar innover
seg slike forhold.

Hvilken er din favoritt blant økonomimodellene?
Jeg foreslår NEMO, siden vi nettopp har hatt en
lengre digresjon om den type modeller, og siden
han har også vært en støttespiller i prosessen ved
å utvikle den modellen. Derimot er det den
neoklassiske vekstmodellen han trekker frem som
modellen over alle modeller. Modellen med stor S.
Til sammenligning bruker han en frisk person. På
legestudiene lærer du hvordan en frisk person
fungerer, for senere å kunne gjenkjenne
symptomene på at noe er galt. Slik er det også i
økonomi. Hvis en økonomi ikke vokser som
forventet, kan en undersøke hvilke av
forutsetningen som ikke er til stede eller om
modellen bør utvides for å passe bedre til
sammenhengen.

Mitt inntrykk er at Storesletten har brakt med seg
en del nye impulser til Økonomisk Institutt, og at
han har overført mye av lærdomen fra
doktorgradstudiene i USA til arbeidet her. Han
trekker frem mikroøkonomi som utgangspunkt
også for større makromodeller, som noe av det han
lærte fra oppholdet i USA.

På kritikken om at tilbudet for lite profesjonsrettet,
svarer han at en universitetsutdannelse ikke først
og fremst skal skreddersy studenter for spesifikke
jobber, men gi ideer. Generelt mener han
makrotilbudet til studentene på Blindern er bra og
det beste her til lands.

Hva inspirerer deg mest i jobben?
Som forsker har han en genuin interesse av å finne
frem til hvordan ting fungerer og finne løsninger
på hvordan ting kan bli bedre. Å være forsker

sammenlikner han med å lete etter
en forsvunnet nøkkel. Man løfter på
stein etter stein, og man blir utrolig
glad hvis man tror man har funnet
den.

Det er ikke bare utvikling av
økonomiske modeller som inspirerer
han. Samfunnsøkonomi er en del av
hans interesse for å forstå og finne
ut noe som er til nytte for samfunnet.
Han engasjerer seg i aktuelle
utfordringer samfunnet står ovenfor.
Som fagperson har han gitt råd i
saker som behandles i blant annet
finansdepartementet. I tilegg er han
fast skribent i Aftenposten, hvor han
deler synspunkter og råd med alle
interesserte. Der kommer det frem
at han ser behov for å effektivisere
offentlig sektor og få den norske
befolkningen til å jobbe lenger.
Bakgrunnen er at han mener

utgiftene til offentlig sektor vil vokse som andel av
BNP og at det finnes en grense for hvor stor andel
av privat inntekt skattene kan utgjøre.

Hvis du kunne bestemme, hva ville du gjort for
offentlig sektor?
”Jeg ville lagt ned alle små sykehus.” Argumentet
er at en kan frigjøre en del ressurser ved å
sentralisere sykehusdriften. Disse kan settes inn
andre steder hvor de kan være til større nytte. Vi
må prioritere. Han snakker også varmt om
Arbeiderpartiets sykehusreform og Morten Meyers
moderniseringsarbeid. Sekstimers arbeidsdag
mener han vil kvele offentlig sektor, det offentlige
bør heller gi folk insentiver til å jobbe lengre dager
. Han mener elastisiteten med hensyn på
arbeidstilbud er størst rundt pensjonsalder og hos
kvinner med små barn. Konsekvenser er at AFP
(avtalefestet førtidspensjonering) og
kontantstøtteordningen må bort for å øke
arbeidstilbudet.

Til slutt benyttet jeg anledningen til å spørre om å
få noen tips til ambisiøse studenter. «Jobbe», er
det første han sier, «vi må jobbe - og ta faget
seriøst». Han ler litt, skjønner at det ikke er så
utfyllende. Ved å forstå hva som skjer på mikronivå
og lære seg det verktøyet godt, kan en forstå mye
på makronivå. «Det er også viktig å se om
fenomener i virkeligheten kan forklares med
utgangspunkt i den teorien man har lært. Og hvis
det er noe som ikke stemmer, hva kan en gjøre for
at modellen skal passe bedre. Aldri undervurder
verdien av en modell», med trykk på modell, var
hans siste kommentar.

Intervjuet var over. Jeg hadde ingen grunn til å
være nervøs. Han var ingen skummel professor. Jeg
hadde stilt mine spørsmål og han hadde noen
samfunnsøkonomiske problemstillinger som ventet.

Kydland er en av de tre
yndlingssamfunns-
økonomene til Kjetil
Storesletten
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Direkte linje til økonomisk institutt

Av Vidar Christiansen
Professor i samfunnsøkonomi ved ØI

Hotellovernatting har tidligere ikke vært
momspliktig i Norge. Det er nå foreslått å gjøre
hotellovernatting momspliktig med 8% avgiftssats
(mot f.eks 12% i Sverige og 25%  i Danmark.)
Merverdiavgiften (MVA eller ”moms”) er utformet
slik at næringsdrivende betaler avgift på verdien
av salget sitt, men får fradrag for den avgiften som
er inkludert i prisen de betaler til produsentene av
innsatsfaktorer de bruker. Netto betaler de da avgift
på den merverdi som skapes i foretakene.
Når hoteller kommer inn under MVA-området, får
de fradragsrett for moms på innsatsfaktorer fra
andre bedrifter og dermed lavere kostnader. I
motsatt retning virker at de må betale 8% moms
på den merverdi de skaper. Det er liten grunn til å
tro at hotellsektoren netto vil komme dårligere ut,
og at markedet påvirkes særlig, men det kan bli
noe variasjon i næringen.

Hvis vi for resonnementets skyld antar at en liten
netto kostnadsøkning gir et negativt tilbudsskift,
avhenger virkningen av konkurranseforhold, tilbud
og etterspørsel. Det er ”markedets lover” og ikke
MVA-loven som avgjør prisøkningen. Hvis
etterspørselen fra utenlandsturister er svært

elastisk, vil prisen i turistmarkedet øke lite (langt
under 8%). Litt marginal hotellkapasitet kan bli slått
ut av den lille avgiftsbyrden, men det er ikke klart
at ressursene i hotellsektoren kaster mer av seg
på marginen enn samfunnsøkonomisk
alternativkostnad.
Med tanke på norske forbrukere er det et sterkt
velferdsøkonomisk argument for å momsbelegge
alle varer og tjenester med samme sats. Forbruket
bør styres av de reelle ressurskostnader ved å
produsere de forskjellige varene og tjenestene
(effektiv ressursallokering), snarere enn at
forbruket dreies mot goder som er relativt billige
pga lave skatter (skattevridninger).

Stordalen appellerer til argumenter om at vi må
vokte oss for å tape i den internasjonale
konkurransen om turister. Men nasjonaløkonomisk
er det neppe et mål å maksimere antall
utenlandske turister. Vi bør snarere maksimere hva
Norge (og ikke bare hotellsektoren) tjener på dem,
bl.a. gjennom den moms og andre fiskale avgifter
de betaler. Hvis høyere hotellmoms faktisk gjør at
utlendinger legger igjen mer penger på norske
hoteller, gir det økt inntekt for Norge. Økt pris kan,
avhengig av priselastisitet, føre til at færre turister
kommer, men det er vanskelig å tro at denne
effekten er stor siden totalprisen på norgesopphold
påvirkes lite av en beskjeden økning i
hotellmomsen.

Oktober 2005 kritiserte hotelleier Petter Stordalen Finansdepartementet
for dettes forslag om å innføre moms på overnatting ved norske hoteller.
Stordalen mente at forslaget ville utkonkurrere næringen på det internasjo-
nale turismemarkedet, og at departementet ikke skjønte sine egne regler.
Vi i redaksjonen var litt nysgjerrige på hva Vidar Christiansen, en av ØIs
største spesialister i skattepolitikk hadde å si. Her er hans svar til Observator.

Priselastisiteten for dette godet
er sikkert ikke spesielt høy (red.
anm.)

De gamle, gode tider? (red. anm.)
Bilde: www.lorentz.no
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Chiles økonomiske vekst betegnes som et vekstmirakel i mange økonomiske
kretser. Men veksten har ikke kommet alle i samfunnet til gode, noe som
bekreftes av flere internasjonale studier. Disse viser at Chile er et av verdens
mest polariserte land, med enorme ulikheter når det gjelder inntektsfordeling
og sosiale forhold.

CHILE – vekstmirakel eller sosial krise?

Høy økonomisk vekst
Chiles økonomiske vekst blir i dag sett på med stor
beundring i store deler av verden. Mange vil gå så
langt som å kategorisere Chile i gruppen blant
industrielle land. Den chilenske økonomiske
modellen betraktes av mange økonomer som
eksempelet å følge for latinamerikanske land. Den
årlige gjennomsnitts vekst for perioden 1990 –
2003 har vært på 5.5 % og fattigdommen er i samme
periode blitt redusert fra 38 % til 19 %.
Bevilgningene til helse og utdanning har økt, og
chilenske bedrifter har lykkes med å få rotfeste i
flere internasjonale markeder. Disse resultatene

er uten tvil positive og isolerte tilfeller i Latin-
Amerika.

Medaljens bakside
Likevel har Chiles veksteventyr en mørk side som
få kjenner til, men som rammer stadig flere
chilenere. I følge FNs studie for human og sosial
utvikling for 2004 havner Chile blant verdens 10
økonomier med høyest grad av ulikhet. Mens de
fattigste 20 % bare får 3.3% av landets inntekter,
får de 20% rikeste 62.2%. Disse resultatene
plasserer Chile i gruppen blant mange av verdens
fattigste land(se tabell), som for eksempel Namibia,
Botswana og Sierra Leone. I tillegg ligger Chile på
7. plass når det gjelder graden av
inntektskonsentrasjon hos de 10 % rikeste, som
står for hele 47% av de totale inntektene, og om
man justerer rankingen til å kun gjelde
utviklingslandene rankeres Chile som nummer 1.

Ekskluderende modell
De store ulikhetene man opplever i Chile skyldes
hovedsakelig den eksportorienterte
utviklingsmodellen som karakteriseres av sin høyst
ekskluderende karakter. Av Chiles 650 tusen
bedrifter, er bare 1 % store og de generer noe

mer enn 10 % av
arbeidsplassene, samtidig
som de deltar i henholdsvis
72 % og 96 % av innenlands
og utenlandshandelen. I
motsetning representer de
små og mellomstore 99 % av
bedriftene og står for 86 %
av sysselsettingen, mens de
bare deltar i 28 % av den
totale innenlands handelen
og i knappe 4% av
utenlandshandelen.

Dette balanseforholdet fører
til at eksportinntektene
tilfaller kun en liten andel av
befolkningen, nemlig de som
tar del i eksportsektoren.
Majoriteten blir ekskludert
fra denne sektoren som kun
etterspør høykvalifisert
arbeidskraft. Situasjonen
fører til økt arbeidsledighet
ved at de høye
vekstprognosene gjør at
flere og flere vil jobbe,
arbeidstyrken øker, uten at

Tekst:

Javier Chávez
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etterspørselen i eksportsektoren øker i samme
takt. Bekymringsfullt er det også at ledigheten er
størst blant unge. Den chilenske økonomen Hector
Vega uttrykker slik sin bekymring for situasjonen :
”Statistisk sett reduseres fattigdommen, det som
øker er klasseforskjellene. Det er stor fare for at
mange som i dag tilhører middelklassen, vil i fremtiden
tilhøre lavklassen”

Pinochet startet det hele
I 1973 kom Augusto Pinochet til makten gjennom
et USA-støttet militærkupp. Dette førte ikke bare
med seg en overgang fra et demokratisk til et
autoritært styresett, men også en transisjon i den
økonomiske politikken. Inspirert av økonomen
Milton Friedmans teorier satte Pinochet
neoliberalismen høyt på agendaen, noe som
resulterte i en rå maktforskyvning fra staten til
markedet gjennom de 17 årene han styrte landet.
De siste 15 årene har en koalisjon bestående av
venstre og sentrumspartiene sittet ved
regjeringsmakten. I 2000 ble sosialisten Ricardo
Lagos valgt som Chiles president, uten at han har
tatt avstand fra den neoliberale modellen Pinochet
etterlot seg. Mens den økonomiske veksten har
vært vedvarende har ulikhetene nådd nye høyder,
og myndighetenes forklaring om at de gode
makroøkonomiske resultatene ville komme alle til

gode har mistet all troverdighet i befolkningen.

Ny president – store utfordringer
I desember skal chilenerne velge ny president.
Fordelingsproblematikken er sammen med
kriminalitetsbekjemping blitt nøkkeltema for de to
hovedkandidatene Michelle Bachellet fra
regjeringskoalisjonen, og Joaquin Lavin fra
høyreopposisjonen. Og det skjer ikke uten grunn.
Mange institusjoner, deriblant verdensbanken,
peker på den negative effekten som ulikhetene
utgjør i kampen mot fattigdom og kriminalitet. På
sin side argumenterer blant andre Dani Rodrik for
at landene som har høy grad av likhet er bedre
rustet til å møte en eventuell økonomisk krise.
Ulikhetene svekker også tillitten til demokratiet. I
følge en undersøkelse gjennomført av avisen El
Mercurio definerer 31 % av chilenerne seg som ikke-
demokratiske.

Kriminaliteten i Chile har blomstret de siste årene.
Så mange som 1 av 3 chilenere sier i en
undersøkelse å ha vært offer for minst én kriminell
handling i løpet av det siste året.
Høyreopposisjonen har kritisert den sittende
regjeringen for sin manglende evne til å sette hardt
mot hardt i kampen mot kriminaliteten. De går til
valgkamp med forslag om blant annet strengere
strafferammer, økt innflytelse av
etterretningstjenesten og senking av den
strafferettslige minstealderen. På sin side har
regjeringskoalisjonen lansert forslag om å danne
et nytt departement for offentlig sikkerhet, samt å
øke antallet polititjenestemenn med 1500 årlig de
kommende 5 år.  Uansett hvem vinneren av valget
blir, vil Chiles nye president bli satt under hard press
til å gjøre noe med de sosiale ulikhetene som ligger
til grunn for den økende kriminaliteten og
usikkerheten i landet.

Økonomisk bonanza – sosial krise
Chiles vekstfenomen avslører de sosiale
konsekvensene som land står overfor ved å ty til
neoliberalismen. De enorme ulikhetene og den
økende kriminaliteten i det chilenske samfunnet er
bevis på at den økonomiske veksten har gått på
bekostning av de sosiale forholdene. Selv om Chile
er det groveste eksempelet på neoliberalismens
konsekvenser, har liknende tendenser oppstått i
flere land som har fulgt samme linje. Det som er
bekymringsfullt er at økonomer i mange
latinamerikanske land ser på Chile som veien å
følge.

Latin-Amerika er kjent som kontrastenes kontinent.
Er det da forsvarlig å implementere en modell som
skaper mer ulikhet og sosial eksklusjon?

Kilder :
www.elmercurio.cl
www.klassekampen.no
http://www.latin-amerikagruppene.no/
www.bbc.co.uk
www.ine.cl
www.cepal.org



Arbeidslivsdagen 2005

Arbeidslivsdagen er en årlig begivenhet der studenter og ferdigutdannede
fra Blindern kan møte fremtidige arbeidsgivere. Nytt av året var at man kunne
prøve seg på et lynintervju foretatt av profesjonelle headhuntere. Vi lot
Observators utsendte prøve seg.
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Arbeidslivsdagen er Universitetets tilbud til
studenter og ferdigutdannede som har begynt å
interessere seg for hvor de skal ende opp etter å
ha gått i mange år på Blindern. I følge
Karrieresenteret var det i år mye større interesse
fra næringslivet enn det har vært på flere år, noe
som kan bety at de som nå skal ut og søke jobb

går bedre tider i møte enn de som var ferdige for
ikke så lenge siden. Det viste seg på messa, der
det var stappfullt av både studenter og bedrifter.
Mange av bedriftene holdt også separate
presentasjoner i løpet av dagen.

Selv om man ikke nesten er ferdig er det mange
gode argumenter for å titte innom. Man kan møte
arbeidsgivere man ikke hadde tenkt på fantes,
undersøke mulighetene for sommerjobb, stille
spørsmål til drømmearbeidsgiveren om hvilken vei
man burde gå for å ha de beste mulighetene til å
få jobb der senere og så videre. Og for de som
ikke har så lenge igjen er det en glimrende mulighet
til å profilere seg selv ovenfor de stedene man har
mest lyst til å jobbe.

For samfunnsøkonomer var det mange
arbeidsgivere man kunne snakke med. De mest
åpenbare var Norges Bank og
Finansdepartementet. Vi slo av en prat med
Margrete, som er trainee i Norges Bank, om
hvordan det er å jobbe der og hvordan man selv
kan få jobb. Hun synes Norges Bank er et veldig
spennende og utfordrende sted å jobbe. Bl.a. har
hun selv som trainee skrevet flere at talene til
sentralbanksjefen og føler at hun jobber der det
skjer. For å få jobb er det viktig med gode
karakterer. I alle fall i den første utsilingsprosessen.
Får man inn 200 søknader til en stilling sier det
seg selv at 150 av disse ikke får veldig mye
oppmerksomhet. Dessverre er det slik at Norges
Bank ikke ansetter like mange samfunnsøkonomer
fra Blindern lenger. Den senere tiden har det vært
en tendens til at kandidater fra Handelshøyskolen
i Berger blir foretrukket. Dette mener Margrete kan
skyldes at studentene på Blindern ikke får like god
trening i å presentere seg selv og har et mindre
bevisst forhold til at man skal ut i jobb etter
studiene.

Om man ikke har lyst til å jobbe i ”jerntriangelet”
(Norges Bank, Finans-departementet og SSB) er
det godt å vite at det finnes mange andre som var
ute etter økonomer. Et sted som Riksrevisjonen er
noe i alle fall undertegnede ikke har tenkt på som
en interessant arbeidsplass før arbeidslivsdagen.
Bedriftene var tydelig ute etter å profilere seg selv
og vi fikk høre om alt fra karrieremuligheter innad i
bedriftene til hvor hyggelig det var på
fredagspilsen.

Etter å ha hørt om alt det fine bedriftene kan tilby
føles det viktig ikke bare å kunne det å skrive en
god søknad, men også å få jobben når man først
er innkalt til intervju. Derfor var det med stor glede
vi så at det var tilbud om et lynintervju med
profesjonelle headhuntere. Vi fikk oppgitt en fiktiv
stillingsannonse og deretter skulle vi inn på et 15
minutters intervju. Fordi det var så mye spennende
hos bedriftene fikk vi ikke forberedt oss så godt

Tekst:
Ida Ringdal
Linda S. Oksnes
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som vi skulle ønsket. Resultatet ble fatalt.

I første del av intervjuet var skulle jobbsøkeren
presentere seg. Faglig erfaring, arbeidserfaring og
andre interesser og personlighet. Her er det viktig
å få frem det som er av relevans for jobben.
Deretter begynner de tøffe spørsmålene. Hva
motiverer deg i en jobb? Hva er din motivasjon for
denne jobben? Dette er to av spørsmålene man
må regne med å svare på. Da er det veldig viktig
at man har lest stillingsannonsen riktig og har
funnet ut at vi egentlig søker på en rutinejobb og
ikke en teamlederstilling. Det er også viktig å tenke
på at mange av de spørsmålene som intervjueren
stiller kanskje egentlig er et snikspørsmål for noe
helt annet. Intervjueren ønsker å danne seg et
bilde av deg som person. Har du svart noe på et

spørsmål som du ser intervjueren tolker feil er det
ingenting i veien for å ta det opp selv og forklare
hva du egentlig mente. Prøv å snu alt til din egen
fordel. Hva er du flink til, hva er dine gode sider
etc.

Forberedelse til intervjuet er det viktigste! Tenk
nøye gjennom hva du tror de er ute etter. Hva kan
du tilføre dem? Finn informasjon på internett, spør
venner, familie, tidligere ansatte og så videre.
Dessuten er det jo så viktig med disse intelligente
spørsmålene. Men hva er nå egentlig det?
Eksempler kan i følge headhunteren være: Hva kan
jeg gjøre for at min sjef skal lykkes? Hva er
karrieremålene til min sjef? Hvordan er kulturen

på arbeidsplassen? Hvordan er en vanlig
arbeidsdag? Ikke spør om ting du kunne funnet ut
på internett. Og for alt i verden, IKKE spør om lønn!
Ikke en gang om du får jobben på første intervjuet.
Det skal være arbeidsgiver som tar det opp. Om
du venter helt til du skal skrive kontrakt med å
snakke om lønn har du et fortrinn i det at hvis du
ikke får den lønna du vil ha kan du alltids takke nei
til jobben. Arbeidsgiver har lagt ned mye tid og
krefter i å rekruttere akkurat deg og vil nok strekke
seg et stykke for at du får det som du vil. Men
vanligvis er dette blitt diskutert før man kommer
så langt.

Det siste som mange føler man kan komme skjevt
ut med er antrekket på jobbintervjuet.
Headhunteren mener man nesten aldri kan kle seg

for pent. I alle fall skal man kle seg klassisk pent,
aldri olabukse, men ikke nødvendigvis drakt/dress.
Dette er vel bare nødvendig hvis man skal på
intervju i et advokatfirma og kanskje i
Finansdepartementet.

Dette var en fin erfaring for Observators utsendte,
som kanskje fikk en litt dårlig start i og med at vi
hadde misforstått stillingsutlysningen. Vi anbefaler
alle å prøve seg på et fiktivt jobbintervju før det
virkelig gjelder, det er utrolig hvor mye som kan
skje og hvor mye rart de kan finne på å spørre om.
Det er kanskje den lille treningen som skal til for at
akkurat du skal få drømmejobben.



Tekst :
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Økonomifaget er det av samfunnsvitenskapene
som i størst grad likner på naturvitenskapene. Ikke
fordi objektet for våre studier på noen måte er
underlagt lovmessigheter som kan kalles lover, slik
som naturvitenskapene har. Økonomi likner på
realvitenskap fordi vi bruker matematikk som vårt
underliggende språk til å beskrive forholdene vi
ser i samfunnet. Dermed kan vi på en enkel måte
avsløre usammenhengende argumenter, og sikre
oss at våre egne argumentasjonsrekker er logisk
konsistente. Ut i fra gitte forutsetninger vil
sluttpåstander i en argumentasjon kunne bevises
matematisk. Det er uten tvil en styrke ved
samfunnsøkonomien som nok gjør en del andre
institutter ved fakultetet til dels misunnelige, til dels
skremte når de tar i betraktning den vekten som
tillegges de økonomiske analysene når politiske
avgjørelser tas. Det gjør økonomer til en slags
samfunnsvitere med en magisk formel som gjør dem
i stand til å spå om framtiden. Det er ikke til å
komme unna at de matematiske kalkylene ikke er
umiddelbart tilgjengelige for legfolk, for å si det
mildt.

Hensikten med denne artikkelen er todelt. På den
ene siden ønsker jeg tilkjennegjøre en viss
høydeskrekk som det veldige logiske byggverket
av og til gir meg, når jeg som vordende økonom
ser ned mot fundamentet av forutsetninger det
bygger på. På den annen side vil jeg gjøre
oppmerksom på at Radikalt Økonominettverk
nettopp har kommet ut med en ny tittel i sin
skriftserie RØST. Den har fått tittelen Økonomisk
teori og politisk praksis, og derfra har jeg hentet
mange av momentene til denne artikkelen.

Jeg tar det første først. På hvilke forutsetninger
hviler det matematisk-logisk byggverket vårt. En
av hjørnesteinene er utvilsom den rasjonelle
aktøren. Vi maksimerer over nytten til den enkelte
aktør, hvor faktorene som til sammen utgjør
vedkommendes nytte, er knappe og gir opphav til
nøye avveininger. Dette har utvilsomt noe for seg:
jeg har selv målt grenseverdier opp mot

Økonomens horisont

Som framtidig økonom skal jeg være i stand til å bedrive kvalifisert gjetning
om samtiden og framtiden, og på den bakgrunnen gi råd om hvordan vi i vårt
samfunn bør disponere våre ressurser. Men hva vet jeg egentlig om
analyseapparatet jeg bruker?

alternativkostnaden, riktignok aldri i hamburgere
og cola, men kanskje snarere øl og søvn, for
eksempel. På en annen side er mange, antakelig
langt de fleste av mine handlinger motivert av annet
enn materiell maksimering. Noe blant annet bladet
du leser nå, er et eksempel på.  Jeg vil på ingen
måte avskrive virkningen av økonomiske insentiver
som ubetydelig, men peke på at det finnes mange
andre og sterke motiver for å prestere, som gjerne
utelates i økonomisk kalkyle. Et annet interessant
spørsmål i den sammenhengen er hvorvidt vi som
individer i våre valg av verdier, gjør det ut i fra
egne, eller sterkere sagt: selvskapte, kriterier, eller
om våre mål og vårt verdisyn også påvirkes av
det økonomiske regimet vi lever under. Et regime
som igjen – i henhold til litteraturen – er basert på
antakelser om individenes preferanser og
motivasjonsfaktorer. For en nærmere diskusjon om
den rasjonelle aktøren, les Gaute Thorsviks
Rasjonell handling i økonomisk analyse (RØST,
2005:1)

En annen stødig stein i byggverket vårt er den
nyklassiske produktfunksjonen av arbeid og
kapital. Den gir oss vårt beste redskap til å vurdere
et lands produksjonsmuligheter. Folk og maskiner.
Folk skal ha lønn for jobben, og maskiner har sine
eiere som skal ha avkastning på sine investeringer.
Til sammen gir de et lands samlede produksjon.
Nyklassisk økonomisk teori kom på banen mot
slutten av 1800-tallet. I en tid hvor
industrialiseringen satte samfunnet på hodet,
sosialismen så dagens lys og brakte revolusjon
på dagsorden, la økonomene bort
arbeidsverditeorien. Denne hevdet at
arbeidsmengden som inngikk i produksjonen var
bestemmende for en vares markedsverdi. Helt
siden oldtidens Hellas har denne tanken vært
levende. I England for hundre-og-noen år siden
fant økonomene altså ut at det er
grenseproduktiviteten til arbeidskraften og
realkapitalen som er bestemmende for et produkts
markedsverdi; i samspill med forbrukernes
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etterspørsel, naturligvis. Akkurat slik som vi i dag
lærer på ØI. At denne teorien gir et riktigere bilde
av prisfastsettelse er ganske åpenbart, og at den
dukket opp i en tid da arbeidskraften i stadig større
grad kunne substitueres med maskiner er naturlig.
En annen konklusjon nyklassikerne legger i dagen,
er kapitaleiernes rett til profitt i kraft av eierskap.
Det gjør at nyklassisk teori uansett har en politisk
slagside, og kan utsettes for politisk motivert
kritikk, slik den har blitt fra sosialister i et århundre.
Denne kritikken har naturligvis forstummet etter
sosialismen frafall som leverandør av troverdig
analyse. (Jeg tror ikke vi av den grunn bør glemme
å være kritiske). Nyklassikerne tildelte staten en
liten rolle i samfunnet, og hadde tillit til at markedet
ville gi effektiv ressursbruk på alle områder.

Og det bringer oss fram til vår hjørnestein i
makroøkonomi: John Maynard Keynes’ teorier fra
1936 om etterspørselsbestemt vekst. Her får
staten en sterk og ledende rolle i å rette opp
ubalanser påført samfunnet av nyklassiskerne, for
å være litt kategorisk. I alle fall er det interessant
å legge merke til tidspunktet for fødselen av
keynesianismen: den store depresjonen på 30-
tallet. Depresjonen viste at markedet selv ikke
alltid gir full ressursutnyttelse, og samtidig gjorde
den sitt til at Keynes’ løsning fikk et skikkelig forfeste
i økonomisk praksis med en gang. Keynesianismen
var i 30 år antatt å løse alle problemer knyttet til
konjunktursvingninger. Hva er grunnen til at man
på 70-tallet mistet klokkertroen på Keynes’
vidunderkur, og at vi i dag for en stor del har vendt
tilbake nyklassisk økonomisk teori, i en revidert
form? Keynesianismen har blitt utvidet med
elementer fra vekstteori og blitt kritisert for ikke å
være så omfattende som Keynes selv mente den
var. Det er likevel virkeligheten selv som gjør ny
teori påkrevet: Virkemidlene i Keynes’ verktøykasse
var ikke tilstrekkelig til å hindre stagflasjon. Indre
konsistens i teorien er med andre ord lite verdt
når realitetene presser seg på. Økonomiske teorier
er diskutert av Jan Fagerberg i Hvor kommer de
økonomiske idéene fra og av Carl-Erik Schulz i
Økonomisk teori – et maktverktøy?, begge i siste
utgave av RØST.

Jeg har sett på noen få av de sentrale teoriene og
forutsetningene som gjennomsyrer vårt fag. Det
jeg har sett tyder ikke på at vårt fag er feilaktig
fundert. På den annen side viser avsnittene over
at viktige elementer i faget har utspring i andre
fag (for eksempel er rasjonalitet psykologenes og
sosiologenes domene), og framveksten av andre
er nært knyttet opp til historiske hendelser. Vi
hadde i vår en frisk debatt på ØI om hvorvidt
økonomisk historie fortsatt skulle være obligatorisk
på bachelorstudiet. Fagutvalget var av den
oppfatning at økonomisk historie var av stor
betydning, og engasjerte seg sterkt i saken. De
vant ikke fram med sitt syn. I siste utgave av RØST
kommer Jon Vislie, professor og leder av
bachelorprogrammet ved ØI, med et skarpt og
presist forsvar for avgjørelsen om å legge ned
økonomisk historie ved bachelorprogrammet. Hans
hovedmoment er viktigheten av å utdanne
kandidater som er i stand til å gjennomskue

falskspill i økonomisk debatt, samt å gi gode råd
om ressursutnyttelse til våre politiske ledere. Det
er ikke vanskelig å være enig i det. Historiske
kunnskaper er antakelig mindre nyttig enn
dyktighet i anvendelsen av økonomiske teorier i
de fleste situasjoner. Jeg vil likevel peke på et
moment som framstillingen over tydeliggjør og som
Vislie ikke berører i sin artikkel, nemlig
historiekunnskapenes perspektivdannende
funksjon. Denne bidrar ikke i samme grad til å peke
på logiske brister i økonomiske resonnementer,
men et videre perspektiv vil gjøre kandidatene i
bedre stand til å avsløre inkonsistenser i selve den
økonomiske teorien. Fra et historisk eller
idéhistorisk perspektiv blir det tydelig at også i dag
finnes det ”sannheter” som en dag skal forkastes,
også i økonomifaget. Om et introspektiv av denne
typen gjør økonomer mindre skarpskodde som
samfunnsdebattanter, skal jeg ikke diskutere her,
men nøye meg med å påstå at introspektiv og
ureddhet i forhold til å diskutere kjerneverdier i
vårt fag er viktig for at samfunnsøkonomi skal ha
en sterk og sunn intellektuell vekst.

Avslutningsvis, før jeg kommer til punkt to i denne
artikkelen og gjør oppmerksom på utgivelsen av
RØST nå nylig, vil jeg stille noen spørsmål som
kanskje kan reise interessante spørsmål.

Hvordan forklarer vi at operativsystemer til data
som har blitt laget på dugnad – Linux – nå tar opp
kampen mot softwaregiganten Microsoft? At Linux’
markedsandel er svært liten er en ting. Linux er ny
på banen, og kun i det siste retter den seg inn
mot vanlige bruker. Hvordan ser den
produktfunksjonen ut. Er grenseproduktiviteten til
programmererne lik null, siden de ikke får lønn?
Hva driver folka bak open-source, hvis ikke det er
rasjonell egoisme?

Hvordan skal vi gripe an situasjonen hvor store
økonomiske aktører blir spilt ut på sidelinjen av
internett? Eierrettshaverne til musikk og film
kjemper desperat mot fildelingen. Vi kulturskaping
forsvinne når eierrettigheten til kulturproduktene
forsvinner? Bør vi dermed råde domstolene til å
straffeforfølge piratkopistene, eller bør
musikkbransjen legges ned som den framstår i
dag? Hva pleier å skje når man kriminaliserer
oppførsel som er allment akseptert?

Hva bør konklusjonen være når vi etter tiår med
globalisering ser at noen land ikke har opplevd
økonomisk vekst i perioden, til tross for råd og
penger fra Verdensbanken og Pengefondet?

Dette er ikke retoriske spørsmål. Jeg vet oppriktig
talt heller ikke om dette er spørsmål som belyses i
senere emner i samfunnsøkonomistudiet. Det kan
godt hende.

I tillegg til de nevnte artiklene innholder RØST
interessante artikler om: offentlig sektor og
lønnsomhet, internasjonal handel, næringsstruktur,
samt et forsvar for økonomisk historie som
fagretning. RØST utgis av Radikalt
Økonominettverk, www.okonominettverket.no.
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- V i  ønsker  å  av l ive myten om at
samfunnsøkonomistudiet oppdrar trauste
sosialdemokrater til forvaltningen. Studen-
tene tilegner seg svært gode analytiske
evner som det private næringslivet kan og
bør  utnytte.  Dette  er  noe økonomi-
studentene på BI og NHH kun berører over-
fladisk, sier Lars Henrik Torgersen, som
sammen med Martin Sommerseth Jaer,
Henning Wahlquist, Carl Henrik Knut-
sen og Astrid Anita Veimo har startet
den nye foreningen «Proficio Infinitus;
studentforeningen for næringsliv, fi-
nans, børs og katedral».
-  Hv is  bare samfunnsøkonomi-
studentene klarte å løsrive seg fra det
modellbaserte universet vi møter på
Blindern, og åpner øynene for den vir-
kelige verden, kan vi nå langt i det pri-
vate nær ings l iv,  s ier  Mart in
Sommerseth Jaer. -Globaliseringen har
ført til at forestillingen om en nasjo-
nal-økomoni og nasjonale markeder blir
stadig svakere. Bedriftene må i økende
grad tilpasse seg eksterne faktorer som
tilsynelatende har lite å si for deres virk-
somhet. Eksempelvis burde enhver
verftseier på Vestlandet følge med på
nybilsalget i Kina. Ikke fordi verftseieren
burde begynne med bilproduksjon, men
fordi mer biler gir økt etterspørsel etter
bensin, som igjen gir høyere behov for
olje, som igjen fører til økt behov for oljet-
ransport, og tilslutt økt etterspørsel etter
tankskip. Verden blir stadig mer kompleks,
og vi samfunnsøkonomer står i en særstil-
ling til å dekode de lange linjer ut fra et
økonomisk perspektiv. Proficio Infinitus
skal på sikt bli en brobygger mellom stu-
dentene på Økonomisk Institutt og næ-
ringslivet, fortsetter Sommerseth Jaer

- Det går an å gå på SV og jobbe for en
bedre verden på flere måter enn å enga-
sjere seg i ideelle organisasjoner. Vi lever

Proficio Infinitus
- Den nye studentforeningen på samfunnsøkonomi

De har sett seg trøtte på SSB, Finansdepartementet og Norges Bank, og mener
Samfunnsøkonomer bør ha et bredere karriereperspektiv enn som så. Med store
ambisjoner, realtimekurser fra Wall Street,  tekniske analyser av Frontline, men
med en samfunnsøkonoms velreflekterte verdigrunnlag, lanserer de Blinderns
første næringslivsrettede studentforening.

i en verden med knapphet, og vi i Proficio
Infinitus jobber for å gjøre samfunnskaken
størst mulig så det blir mer å fordele, der-
som man ønsker det. Dette bør ikke bli
sett på som politisk ukorrekt, selv på SV
hvor organisasjoner som fremmer materi-
elle verdier hittill har vært få, sier Torger-
sen.

Proficio Infinitus er allerede representert
i Finansavisens konkurranse «Studenter på
Børs», men planlegger flere aktiviteter på
sikt.

- Etter jul vil vår nye webside være oppe
å gå, og innen rimelig kort tid, satser vi
på å arrangere foredrag med relevante
personer fra næringslivet. Sier Astrid Anita
Veimo.

-Vi har klare planer om at dette skal bli
en bred og upolitisk forening, med med-
lemmer fra alle semestertrinn. - Kanskje
vi til og med får arrangert en eksursjon til
Børsen, skyter Henning Wahlquist inn.

- Navnet «Proficio Infinitus» har vi hentet
fra latin og betyr uendelige fremskritt. Og
det er nettopp dette som er vårt mål; både
for studentene på samfunnsøkonomi, men
også for samfunnet generelt! Dette blir
BRA, sier Carl Henrik Knutsen!

Vi i Observator kommer til å følge med i
studentforeningens utvikling, og bukker
for deres flotte initiativ.

Proficio Infinitus: fv. Carl Henrik Knutsen, Henning Wahlquist,
Astrid Anita Veimo, Lars Henrik Torgersen og Martin
Sommerseth Jaer
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Av: Martin Sommerseth Jaer

f o r t sa t t  har  l angt  å  gå .  På  bakgrunn av  s i s te
kvarta lsresul tat ,  pr ises Ibas  med en P/E på 4,7
(prisen på selskapet delt  på overskuddet). Tatt i
betraktning at Ibas er et selskap i sterk vekst, med
behagelig gjeldsgrad og imponerende profittmargin,
har Observatorporteføljen et kursmål på 60 kroner
innen 12 måneder.  V i  b l i r  dermed, natur l ig  nok,
sittende i Ibas. Tomra har også tilbakelagt en bra
periode, og publiserer stadig flere avtaler i Tyskland.
Vi har stor tro på selskapet, og er spesielt positive
til mulighetene som nå ser ut til å åpne seg i Japan.

Tandberg Television leverte gode resultater for 3.
kvartal, og Observatorporteføljen noterer seg mange
anbefal inger av aksjen. Velkommen etter, s ier nå
vi til meklerhusene. Vi har hatt Tandberg Television
i porteføljen siden februar, og har stadig tro på digital
tv.

Schibsted  har  i  for r ige per iode lansert  s in  nye
søketjeneste; sesam.no, noe Observator-porteføljen
stil ler seg positive ti l. Vi har forventninger om en
mul ig ”Google ef fekt”  for  Schibsted  s in  de l ,  og
velger dermed å bli sittende i aksjen.

Eneste aksje vi dumper denne gangen, er Smedvig.
Smedvig har vært i porteføljen i over et år, og gitt
en meget pen avkastning på 63 % totalt. Grunnet
den fortsatte nervøsiteten i oljesektoren velger vi
dog å realisere gevinst, all den tid det finnes aksjer
der  ute med større potens ia l  enn Smedvig.Som
erstatning tar vi inn Lerøy Seafood Group, da vi har
stor tro på dette selskapet.

Til neste gang sitter vi dermed med en forholdsvis
d ivers i f i se r t  por te fø l j e ,  og  håper  inder l i g  a t
eksamenspan ikk  i kke  smi t te r  over  på  børsens
investorer.

Hvordan porteføljen gjør det, får dere lese om i neste
nummer av Observator.

Høststormene har uten tvil feiet over Oslo Børs den
siste måneden, og begrepet ”bloody October” har
atter en gang vist seg å stemme. Både krakket i
1929, 1987 og 1998 skjedde nettopp i oktober, og
merkelig nok er det torsdager som viser seg å være
den farligste dagen. Oktober i år var intet unntak!
Børsen nådde sin foreløpige toppnotering 3. oktober,
og plasserte hovedindeksen på 329,89 poeng. I de
påfølgende ukene begynte skrellet. To torsdager på
rad raste Oslo Børs med over 3 %, og bunnen ble
nådd først den 19. oktober; 50 poeng fattigere, ned
nesten 16 % til 278, 89 poeng. Fallet i oljeprisen
b le  av  mange beskrevet  som årsaken t i l  denne
korreksjonen ned. I ukene før nedgangen, blåste
orkanene R i ta  og  Katar ina  o l jepr i sen  opp t i l  e t
kunstig høyt nivå. Dels fordi oljeinstal lasjonene i
Mexicogulfen måtte stenges, men også fordi uvær
av  o rkanens  ka l i be r  t i l f ø re r  markedet  en
r i s i kopremium som presser  p r i sene  opp .  I  de t
orkansesongen roet seg, og det som kan beskrives
som et  eksogent  s jokk mis te t  s in  v i rkn ing,  fa l t
oljeprisen naturlig nok noe tilbake. Dette burde ikke
ha kommet som noen overraskelse på børsen, men
resulterte all ikevel i den saftige korreksjonen som
inntraff. I Observatorporteføljens øyne, kan man nok
se  på  fa l l e t  i  o l j epr i sen  mer  som en  u t løsende
virkning, mens den reel le årsaken lå hos nervøse
investorer som forventet en korreksjon ned. Og som
a l l t i d ;  spådommer  om børs fa l l  e r  o f te
selvoppfyllende. Og da hjelper det lite at børsfallet
kan beskrives som kollektiv irrasjonalitet, når det
for den enkelte investor er rasjonelt å sikre gevinst
i et fallende marked.

I skrivende øyeblikk har børsen igjen tatt seg noe
opp, og er nå tilbake godt over 300 poeng-grensen.
Se l skapene  på  børsen  leverer  rekordresu l ta te r,
samtidig som verdensøkonomien går overraskende
godt; Japan ser nå endelig ut til å ha kommet ut av
den 15 år lange dvalen, og økonomien i både USA
og Italia vokser raskere enn ventet. I tillegg opplever
Kina ingen tegn ti l redusert vekst, og ser ut ti l  å
avslutte året langt over 9 %.

Observatorporteføljen kan se seg svært fornøyd med
de utsk i f tn inger v i  g jorde forr ige gang.  Mens v i
gjennom sommeren satt meget eksponert ovenfor
energ i sek tore ren ,  va lg te  v i  å  redusere  denne
eksponeringen forrige gang, og heller satse på en
d ivers i f i se r ingss t ra teg i .  Det te  resu l te r te  i  a t
Observatorpor te fø l jen  i  f o r r ige  runde  fa l t  med
uskyldige 1,1 %, mens Oslo Børs i samme periode
fal t  med 4,6 %. Invester ingen i  Ibas  og Tomra
Systems trekker begge i positiv retning. Ibas  leverte
svært gode resultater for 3. kvartal, og har dermed
steget med 6,4 % siden sist. Vi mener dog at Ibas

Hvorfor velger Observator dette selskap?

- Mens de mer profilerte lakseselskapene på børsen,
Panfish og Fjord, opplever behagelig kursutvikling,
har Lerøy relativt sett gjort det dårligere. Selskapet
har i en årrekke levert meget gode resultater, det har
en behagelig kapitalsituasjon, samt en ledelse som
handler langsiktig. Lakseprisene har den siste tiden
steget, samtidig som norsk eksport av sjømat nådde
en ”all time high” i oktober. På toppen av dette finner
vi frykten for fugleinf luensa, som i Observator-
porteføljens øyne, vil få konsumentene til å substituere
seg bort fra fjærkre og over på blant annet sjømat.
Alt dette gjør Lerøy Seafood Group t i l  en klar
investeringskandidat.
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Kunsten å komme med en trussel

Ikke alle nobelprisvinnere, langt mindre økonomi- prisvinnere, kan hevde at
de har bidratt til å bevare menneskeheten. Thomas Schelling og Robert
Aumann var imidlertid sentrale i amerikansk utenrikspolitikk, ga viktige
teoretiske bidrag om konfliktløsning og samarbeid, og var med dette med
på å avverge bruk av atomvåpen under den kalde krigen.

Tekst:
Marius Doksheim

Hvor for  lykkes  noen grupper  ind iv ider,
organisasjoner og stater gjennom samarbeid,
mens andre ender opp i konflikt? 10. desember
får den israelske matematikeren Robert J.
Aumann og amerikaneren Thomas C. Schelling
”Sveriges Riksbanks økonomipris til minne om
Alfred Nobel” i Stockholm for å ha ”belyst vår
forståelse av konflikt og samarbeid gjennom
spillteorianalyser.”

THOMAS SCHELLING
Spi l l teor i  var  før  Sche l l ing matemat iske
analyser av uavhengige avgjørelser. Med sin
bok f ra  1960,  The Strategy o f  Conf l i c t ,
revolusjonerte han både strategisk tenkning
og spillteori. Schelling unngikk matematikken,
og brukte isteden spillteorien på en verden av
supermakter som forsøkte å forstå de skjulte
signalene bak hverandres trusler og løfter. Han
viste at også kriger inneholder betydelige
elementer av felles interesse og samarbeid
mellom fiender.

For å forklare forskjellen mellom stabil og
ustabil avskrekking, så han for seg en duell i
det ville vesten, der begge cowboyene hadde
fingeren på avtrekkeren, før han påpekte:
”Hvis begge var sikre på at de kom til å leve
lenge nok til å skyte tilbake, ville det ikke være
noen fordel i å skyte først, og liten grunn til å
frykte at den andre ville gjøre det.” Denne
tenkn ingen var  med på å  endre  den
amer ikanske po l i t i kken med mass iv
gjengjeldelse av enhver sovjetisk aggresjon.
I stedet pr ior iterte de å opprettholde en
troverdig andreslagsevne (å kunne ta igjen
etter et atomangrep mot eget territorium), for
å motvirke overraskelsesangrep. Evnen til å
slå tilbake var altså viktigere enn evnen til
angripe.

Et annet av Schellings poenger var at en part
i forhandlinger kan styrke sin posisjon ved å
begrense sin egen handlekraft. Problemet vi
her står ovenfor, er at det ofte kan være
vanskelig å komme med en troverdig trussel,
noe som gje lder  både innenfor  po l i t ikk,
økonomi og i dagliglivet. Hvor mange har ikke
i tenårene truet med å flytte hjemmefra hvis
en ikke får  det  som en v i l?  Det  s tørste
problemet med en trussel er at det ofte er
enkelt å trekke den ti lbake hvis den ikke
fungerer etter hensikten, ja ofte er det rett
og slett mer rasjonelt å la være å fullbyrde
trusselen.

Den enkle løsningen Schelling foreskriver er
at for å gjøre trusselen troverdig, må du
stenge dine mulige utveier. Dermed sender du
et sterkt signal til dine motparter. Schelling
nevner  i  en  fo tnote  den gamle  greske
historikeren Xenophon, som skrev at ved å
plassere de militære styrkene dine i et hjørne,
vil du øke sjansene for seier, da fienden vil
skjønne at retrett ikke er et alternativ. Denne
teor ien  er  mye brukt ,  også innenfor

Thomas C. Schelling, fra Universitet i Mary-
land, USA
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økonomiske emner:
Flere fondsforvaltere har gitt sine investorer
muligheten til å forplikte seg til å øke andelen
av inntekten de sparer i fremtiden, og på den
måten unngå ”svake” øyeblikk senere. Å la
være å kjøpe nye klær for penger du har til
overs nå kan være svært vanskelig, mens å
avstå fra uspesifiserte fremtidige kjøp kan
virke mindre smertefullt. Når pengene først er
satt inn på sparekontoen, er det vanskeligere
å ta dem ut igjen for å gjøre impulskjøp. Dette
er rett og slett handlinger som begrenser
hand l ingsa l ternat ivene d ine ,  og  dermed
tvinger deg til å gjøre som du ønsker.

Vi kan også se paralellene til fjorårets vinnere,
Kydland og Prescott: for å unngå fristelsen det
er  å  set te  ned renten før  e t t  va lg ,  må
politikerne ”binde seg til masten” og delegere
bort  ansvaret  med renteset t ingen t i l  en
uavhengig instans.

En annen, mye sitert artikkel av Schelling er
Dynamic Models of Segregation, hvor han viser
at en en svært svak preferanse for naboer med
samme hudfarge kan føre til total adskillelse
av rasene. Når familier forsøker å unngå å bli
omringet av en annen etnisk gruppe, kan
skarpe skiller mellom gruppene eksistere i en
by full av mennesker som foretrekker nabolag
bestående av mange forskjellige etnisiteter.
Totalproduktet har helt andre proporsjoner
enn motivene som skaper det.

ROBERT AUMANN
Statiske spill (der ingen av partene har noen
mulighet t i l  å reagere på andre spi l leres
handlinger) er ofte for enkle for å belyse
problemstillingene vi møter. Robert Aumann var
den første t i l  å presentere en ful lstendig
analyse av uendlig gjentatte spill, der han viste
hvilke l ikevekter som oppnås i langvarige
forbindelser. Hovedpoenget her er at det er
lettere å oppnå samarbeid eller samhandling
på lang sikt enn på kort sikt.

Også Aumanns arbeider var banebrytende:
teor ien  be lys te  en rekke aspekter  ved
forhandlinger, slik som hvorfor forhandlinger
med f lere parter er vanskeligere, hvorfor
kortsiktig samarbeid er vanskeligere å få til enn
langvarig, og vanskene ved samarbeid når
partenes atferd ikke kan observeres. Innsikt i
disse spørsmålene kan forklare økonomiske
konflikter, som priskriger eller handelskriger.
Aumanns arbeider er imidlertid langt mer
matematiske og tekniske enn Schellings.

En enkel belysning av Aumanns teorier er
spillet ”Chicken”. Det har sitt navn fra James
Dean- filmen Rotløs ungdom, der to biler
kjører mot hverandre i stor hastighet. Den
første som viker har tapt spillet, og kalles
”Chicken”. Det eksisterer i dette spillet to
likevekter. De består i at hver av partene
bøyer av, og partene har derfor

motstridende preferanser med hensyn til
hvilket av disse likevektspunktene som skal
realiseres. Da mobilnettet i USA ble bygd på
slutten av 90- tallet kunne vi bevitne et
Chickenspill utfolde seg. I trangen til å
komme først, bygde hver operatør milevis
med kabler for å skremme rivalene. Ingen
bøyde av, og dermed ble det en kollisjon der
alle aktørene tapte.

Disse teoriene kan kanskje virke banale, eller
i det minste for selvsagte til å være verdt en
Nobelpris og 5 millioner svenske kroner. Men
deres enkel thet  er  en stor  de l  av deres
e leganse.  Som en t id l igere  s tudent  av
Schelling og nobelprisvinner, A. Michael Spence
sa: ”Absolutely the best things in science and
soc ia l  sc ience are the th ings that  make
everybody say, ”Why didn’t I think of that?”

Alfred Marshall rådet andre økonomer til å
oversette matematikken ti l  engelsk (el ler
norsk, får vi gå ut i fra), og illustrere teoriene
med eksempler fra dagliglivet. De fleste har
oversett dette rådet, men Schelling har med
et strålende språk vist seg å være en stor
kommunikator av økonomiske ideer. Det er
bare å håpe at flere får øyne opp for også
denne siden av hans arbeider.

Kilder:
New York Times, 17. oktober
Financial Times, 12. oktober
Nobelprize.org
Wikipedia.org

Robert J. Aumann (til høyre), fra Hebrew
University of Jerusalem, Israel.



Do Hurricanes and Wars Help the Economy?

In recent weeks, we’ve heard the claim that Hurricane Katrina—like other
disasters and wars—are a blessing to the economy. This perverse optimism
sometimes even comes from the mouths of economics students. And so we
are wondering: Have we misunderstood everything? Don’t wars and
hurricanes destroy real assets, goods, and capital? Let’s get this straight
once and for all: hurricanes and wars are bad news.

But first the argument. Some claim that hurricane
Katrina is healthy because all the reconstruction
will expand the economy. Funds spent by the U.S.
federal government, local governments, and the
private sector end up in the pockets of construction
workers and their employers, who feed that
income back into the economy through
consumption, and so forth. So too goes the
argument that war is desirable because arms
production spurs growth, and then (as an added
bonus!) comes the reconstruction after the rubble
settles.

Let’s clear up this hurricane question.
Hurricanes destroy firm and household wealth,
disrupt natural resource extraction, and stall
commerce. Consumer or national savings that could
otherwise finance fruitful investment
(entrepreneurialism, scientific research, new
construction, etc.) is instead withdrawn merely to
rebuild to the status quo ante. Even if
reconstruction does give GDP a shot in the arm,

this shouldn’t be mistaken for increased wealth.
True, a spike in demand for housing materials will
enrich employees and shareholders of the plywood
industry; however, assuming that the construction
industry enjoys barriers to entry and is

characterized by an inelastic supply curve, this
positive demand shock will mostly feed into prices.
Some of the nominal GDP growth from
reconstruction spending, then, is mere inflation.

The particular example of Katrina highlights three
further economic pains of a hurricane:
unemployment, corporate bankruptcy, and national
debt. The city of New Orleans alone has announced
3,000 layoffs, not to mention private sector job
losses in the city and labor market disruptions
elsewhere in the Gulf Coast. Katrina pushed two
major U.S. airlines over the brink into bankruptcy—
an albatross to their shareholders, their creditors,
their customers (who are likely to face higher prices
as U.S. airlines consolidate), and their employees
(whose pensions may be vulnerable during
reorganization). Finally, as American taxpayers
collectively shoulder the reconstruction burden, an
already fiscally irresponsible Washington will
drive the deficit and debt even higher, which in turn
may drive up interest rates and inflation.

Moreover, it ’s important to step back and
remember that economic analysis offers at best a
first-order approximation of true social welfare.
Economics is a tool, a means, not an end. A non-
recurring uptick in GDP that comes at the expense
of acute property loss, family dislocation,
unemployment, and death is an implausible boon
to total human utility.

Authors:
Anders Nausthaug og Jon Fougner
Master students at the Department of Economics, UiO
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Studietur til Amsterdam

Årets studietur gikk til Europas liberal-kulturelle
hovedstad – Amsterdam, og strakk seg fra 15. til
20. september. Torsdag landet følget på hele 75
personer på Schiphol International Airport og bega
seg derfra inn til byen. Fra jernbanestasjon var
det bare et kvarters tids gange til hotellet, som lå
i et rolig, behagelig strøk rett utenfor Amsterdams
lille sentrum, men ikke desto mindre eksponert for
byens egenart av den grunn: Fra vinduene kunne
man se flere karakteristiske, skjeve bygninger,
samt noen representanter for byens kvinnelige,
selvstendig næringsdrivende i form av prostituerte;
foruten at hotellet lå vegg i vegg med et av byens
steder for avslappa stemning – The Doors coffee
shop. Første kvelden hadde turkomiteen planlagt
felles middag, og dette utgjorde en fin start på
selve oppholdet. Så gikk vi ut, og kom inn i vanen
med å drikke Heineken.

Fredag var den store fagdagen, med obligatoriske
turer til børsen og sentralbanken. Børsen het
Euronext og var en felles børs for både Amsterdam,
Brussel og Paris, men besøket der var noe
skuffende og lite informativt. Vi fikk heller ikke se
meglerne stå alle sammen på gulvet og skrike om
kjøp og salg, for det systemet hadde de slutta med
for noen år siden. Sentralbanken var mer givende,

der ble vi vist rundt av engasjerte studenter og
fikk høre om bankens oppgaver. Akkurat de var for
så vidt ikke så spennende lenger - etter innføringa
av euroen kutta de en del ned på bemanninga, og
driver nå for tida stort sett med overvåkning av
den nederlandske økonomien gjennom å passe på
at betalinger går riktig for seg, og at for eksempel
pensjonsfond ikke tar for store risikoer i
investeringene. I tillegg til at sentralbanksjefen
deltar på møtene til den europeiske sentralbanken
i Frankfurt…

En højdare i helgen var sykkel- og båttur i
Amsterdam med ”Mike’s bikes” – Mike var en
amerikaner som hadde flytta til Nederland for å ta
ting med ro, men like fullt en energisk og engasjert
guide som viste oss hva for en arkitekturmessig
mangefasettert by Amsterdam er – her er gamle,
skjeve murhus, store mastodontbygninger i glass
og metall, surrealistiske røde broer, små, moderne
leiligheter på kunstige øyer, og sist men ikke minst
kanaler en masse med husbåter ved breddene!
Og det er tydeligvis ikke bare jeg som alltid har
vært svak for husbåter, for siden myndighetene på
70-tallet satte en stopp for innføring av flere, har
prisene skutt sånn i været at selv om noen av
båtene kan se ganske slitne ut, er det de færreste
som har råd til selv en liten en.

Et arrangement som derimot ble alt annet enn en
suksess var turens siste: Utflukt til ”the
International Court of Justice” (ICJ) i Haag. Denne
domstolen avgjør juridiske disputter mellom stater
og gir juridiske råd til en del internasjonal
organisasjoner. Dette fikk vi høre noe om, men
stedets guide fortalte stort sett om hvilke gaver
forskjellige medlemsland hadde gitt til
Fredspalasset, der domstolen holdt til: Japan hadde
gitt noen store veggbroderier, Danmark en staselig
fontene som det dessverre ikke var vann i for tiden,
men hvis vi kom igjen om et halvt års tid skulle den
være i full sving, Frankrike mosaikk og
treutskjæringer, Russland en pokal som var så tung
at de hadde måttet forsterke gulvet før de satt
den opp, osv, osv. Det var så man ønsket at flere
hadde gjort som Norge og gitt en haug med
gråstein, så kunne vi kanskje fått høre litt om
domstolens faktiske arbeid…

Til slutt må jeg berømme studieturkomiteen for å
ha gjort det arbeidet det må ha vært å ordne alt
det praktiske med så mange turmedlemmer. Vi ble
ikke akkurat overlessa med faglige arrangement,
men fikk god tid til det sosiale!

Flere bilder på side 22.

Tekst:
Øystein M. Hernæs

Forrige september var tida inn for en ny studietur. Amsterdam var den heldige
byen som fikk vert en ung gjeng med fremtidige samfunnsøkonomer
kjennetegnet ved en stor marginalnytte per festenhet og en budsjettskranken
som visket ut med timene utover kvelden. Les her reiseskronikken!
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Innledning
[…] Jeg ønsker å vise hvorfor økonomifagets
historie fortjener en æresplass i et hvilket som helst
pensum for høyere utdanning i samfunnsøkonomi.
Ikke overraskende vil jeg tillegge vårt forskningsfelt
langt større betydning enn de fleste av våre
kollegaer innen samfunnsøkonomi vil synes rimelig.

De som studerer økonomisk idéhistorie er stadig
på defensiven når det gjelder sitt fagfelt. Vår
prestisje blant likemenn og -kvinner er mildt sagt
beskjeden, og våre kurs blir ofte sett på som nips
i hyllen med økonomiundervisning3 . Faktisk er
holdningen ved noen av våre mest respekterte
utdanningsprogrammer at det er bortkastet tid å
lese noe som helst innen samfunnsøkonomi som
er utgitt for mer enn fem år siden (Klamer og
Colander, 1990). I tillegg til å anse vårt felt som
svært lite viktig, har mange av våre kolleger en
tendens til å trekke økonomihistorikeres evner i
tvil. Siden våre artikler generelt ikke inneholder
avansert matematikk eller tar i bruk de siste (eller
for den saks skyld nesten ingen) statistiske
teknikker er feltet noen ganger sett på som ”lett,”
enkel verbal historie i stedet for hard teori. […]

Trass i alle tegn på intelligent liv i vårt disiplinære
univers fortsetter vi som gruppe å unnskylde vår
spesielle interesse for døde økonomers økonomiske
tanker. I en tidlig utgave av HOPE (History of Political
Economy) skrev George Stigler en artikkel som
fremdeles reflekterer vår egen angst, ”Does
Economics Have a Useful Past?” (Stigler 1969). I
denne artikkelen oppga Stigler et par grunner for
hvorfor vårt fags historie er ”nyttig,” men han
avsluttet med en advarsel: ”Mange nyttige varer
og tjenester blir ikke produsert i et samfunn fordi
de er verdt mindre enn det de koster:
økonomihistorikeres oppgave er nå fortsatt å
bevise at deres fag er verdt sine kostnader” (ibid.,
230).

Ikke overraskende vil jeg ikke bare argumentere
for at samfunnsøkonomi har en nyttig fortid, men
at den også er verdt sin pris. Jeg vil også
argumentere for at spørsmålet ”Er faget verdt sine
kostnader?” ikke er fornuftig med mindre vi i tillegg
stiller det økonomisk mer relevante spørsmålet ”I
forhold til hva?”

Begrunnelser
Påstanden om at det ikke er plass til den
økonomiske tenknings historie i et
undervisningsprogram i samfunnsøkonomi legger

til grunn et visst syn på samfunnsøkonomiens
natur, nemlig at økonomi er en progressiv vitenskap
og at hensikten med utdanningen ene og alene er
å utdanne profesjonelle økonomer. Antydningen
synes å være at det er liten vits i å lese døde
økonomers feil bortsett fra for moro skyld, og hvem
har sagt at høyere utdanning skal være morsomt?

Selv om man velger å holde på dette relativt rigide
synspunktet kan man likevel forsvare å undervise
i økonomisk historie av flere grunner. Faktisk mente
Stigler selv i sin artikkel fra 1969 at økonomisk
idéhistorie var nyttig for å lære studentene hvordan
man skal lese en bok nøye og objektivt, og påsto
at det er lettere å lære av de gamle mestere enn
av moderne skribenter (ibid., 217). Disse
argumentene er gode så langt de rekker. Selv om
man ser på samfunnsøkonomi som en progressiv
vitenskap er det likevel fornuftig for studenter å
gjøre seg kjent med sitt fags historie så lenge
studiet ikke tas for alvorlig. Og i snever forstand
er det spesielt liten grunn til å lære noe annet enn
historien til økonomisk analyse. Disse argumentene
impliserer at en økonomisk historiker er en bra ting
å ha gående rundt på institutt for økonomi så lenge
han eller hun ikke gjør for mye ut av seg og kjenner
sin plass. Og denne plassen er det akademiske
motstykket til bakerst i bussen4 .

Denne holdningen til økonomisk histories rolle sier
også noe om hva slags type historiske studier av
feltet som er passende, nemlig den typen Mark
Blaug (…) kaller ”rasjonell rekonstruksjon” (Blaug
1990, 28). Dette er (…) altså å presentere tidligere
økonomers tanker i moderne teoretiske termer,
lokalisere feil og mangler for derved å finne bevis
for fremgang i vitenskapen. Eller mindre moderat:
å kjemme de eldgamle tekster etter bevis på
foregripelse av moderne ideer.5

Denne typen arbeid krever åpenbart nøye lesing
av eldre tekster og ekspertise innen moderne
økonomisk teori. Derimot krever det ikke
nødvendigvis noen kjennskap til historien,
intellektuell bakgrunn, filosofiske oppfatninger eller
biografien til den aktuelle økonomen. I stedet for
å gjenskape den fulle blomstring av en menneskelig
hjerne, minner fremgangsmåten meg aller mest om
å dissekere et lik for å finne dødsårsaken. Jeg er
enig med Blaug (1990, 30) i at det ikke er noe feil
med disse metodene til sitt bruk. Obduksjoner
tjener faktisk en viktig funksjon. Men til forskjell
fra medisinstudenter, har økonomistudenter

Hvorfor undervise i økonomifagets historie?1

Forrige oktober lanserte Radikalt Økonominettverk en ny utgivelse av sin
skriftserie, RØST, med tittel «Økonomisk teori og politisk praksis». Målet
bak var å bidra med økt bevissthet og diskusjon om økonomi fagets
samfunnsrolle, og Observator har fått lov til å gjengi en av artiklene der
forfatteren tar opp et tema mange studenter har visst interesse for: Bør
man lære økonomisk historie på ØI?
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levende kropper å dissekere. Så hvis
hovedgrunnen for å studere vårt fags historie er
som pedagogisk instrument for å skjerpe teoretiske
teknikker ved å identifisere analytiske feil gjort av
andre økonomer, vil det muligens være mer
kostnadseffektivt å øve studenter på samtidige
tekster. Å finne feil fra samtiden er tross alt en mye
sikrere vei til publisering.

Det er et sterkere argument for å inkludere
økonomisk idéhistorie i undervisningen å se på det
som mer enn bare et instrument for å lære unge
forskere sin vitenskaps verktøy og teknikker. Hvis
vi kun trener studenter i teori og teknikker, risikerer
vi å gjøre dem snevre og fantasiløse. Videre
isolerer vi dem fra resten av det intellektuelle
fellesskap. De vil ikke ha noen forståelse for
samfunnsøkonomiens relative plass verken i
samfunnsvitenskapene eller i humaniora. Som
medlemmer av akademia vil de ikke være i stand til
å snakke med noen andre på et humanistisk
fakultet, og de vil være håpløse i en hver form for
universitetskomité siden de ikke vil ha noen
forestilling om hvordan andre mennesker tenker
eller argumenterer.

En slik rettferdiggjøring av å undervise
økonomifagets historie innebærer tydelig at den
økonomiske tenknings historie er mer enn bare
rasjonell rekonstruksjon. Å lære å sette pris på
samfunnsøkonomiens plass i det større
akademiske fellesskap forutsetter at man i
tilnærmingen til eldre økonomer ikke bare må
spørre om hvor nært han kom dagens økonomifag,
men også hvorfor han tenke det han gjorde. Vår

jobb er å plassere en tenker fra fortiden inn i sin
intellektuelle og historiske kontekst, og å trekke
ut spørsmålene som var viktige for ham. Målet bør
være historisk rekonstruksjon (ibid., 28) i tillegg til
rasjonell rekonstruksjon. En slik øvelse vil åpenbart
være mer tverrfaglig, og vil nødvendigvis gjøre
studenten kjent med nærliggende felt som historie,
filosofi, politisk idéhistorie og vitenskapshistorie
gjennom å plassere en tenker i sin kontekst.

Selv om de fleste økonomihistorikere vil bli
overbevist av dette argumentet, vil våre kolleger
likevel svare: uansett hvor verdifullt et slikt
disiplinært perspektiv måtte være, vil det likevel ikke
være verdt kostnadene. Dessuten, hvem vil vel
snakke med de på Humanistisk Fakultet uansett?
Videre synes dette argumentet å antyde at i beste
fall vil økonomifagets historie være nyttig å
undervise, men ikke å faktisk spesialisere seg i.
Økonomiske idéhistorie blir da forvist som en del
av et kurs som ingen egentlig tar og blir gitt som
undervisningsoppdrag til en som ikke egentlig har
noe mer viktig å undervise dette semesteret. Når
alt kommer til alt, kan ikke hvem som helst lese en
lærebok og undervise simpelt verbalt materiale?

En skikkelig rettferdiggjøring av undervisning i
økonomisk historie er også en rettferdiggjøring av
å lese, forske og skrive økonomifagets historie. Med
mindre vi kan vise hvorfor det er respektabelt å
være spesialist innen et felt, kan undervisningen i
det feltet kun bli ansett som en andreklasses
aktivitet. Blaug tok nylig opp dette spørsmålet og
påpekte at økonomer uunngåelig praktiserer
økonomisk idéhistorie når de presenterer nye,
friske ideer. Temaet er ”uuttømmelig,” og så lenge
det kommer til å bli gjort kan det like gjerne være
profesjonelle folk som gjør det (ibid., s. 36). Dette
er samfunnsøkonomiens motstykke til ”It’s dirty
work, but someone has to do it.”

Dette virker på meg som et enestående halvhjertet
forsvar! For at det skal virke rimelig at en voksen
person bruker sin tid på å lese og forstå eldgamle
tekster som levebrød må det sterkere lut til for å
nå gjennom til våre lite historiebevisste kolleger.
Vi må si rett ut at den økonomiske tankes historie
er ”nyttig” – ikke fordi den skjerper studenters
teoretiske evner eller skaper litt tverrfaglig bredde.
Men fordi økonomisk historie kan påvirke hvordan
studentene forstår økonomifagets teori, dens
potensielle triumfer og dens viktige begrensninger.

En viktig grunn til å være en økonomisk idéhistoriker
er åpenbart å tilegne seg den typen disiplinært
perspektiv jeg allerede har nevnt. Perspektivet er
i seg selv viktig av en dypere grunn: nemlig at
samfunnsøkonomi ikke er den typen progressiv
vitenskap mange av våre kolleger tror det er. Ikke
alt som er historisk viktig er innlemmet i den siste
artikkelen i American Economic Review.
Samfunnsøkonomiens fremskritt er ikke alltid bort
fra mørket og mot lyset. Mens noen spørsmål om
økonomisk aktivitet er besvart inntil videre, har
mange blitt liggende ubesvart. Det er ikke slik at
feilaktige syn alltid dør og riktige syn alltid overlever.
Det er ikke engang alltid tydelig hva ord som
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”feilaktig” og ”riktig” betyr innen samfunnsøkonomi.
Hypoteser er generelt riktige eller gale innenfor
en kontekst bestående av et større teoretisk
system. For å kunne evaluere ”eldre”
samfunnsøkonomi må vi forstå konteksten til
proposisjonen og ikke bare vårt eget system for å
tolke verden6 .

Et slikt syn på samfunnsøkonomifaget følger i
kjølvannet av å studere økonomisk historie.
Økonomihistorikere studerer per definisjon
utviklingen av økonomiske ideer og kan ikke unngå
å reflektere over hvordan samfunnsøkonomi
praktiseres7 . Gjennom slike studier og refleksjoner
har vi en tendens til å miste vår naive tro på dagens
sannheter. Vi ser hvor ofte en periodes avanserte
læringssystem var en annen periodes feil (John
Stuart Mills uttalelser om verdien av arbeidskraft
dukker opp i bakhodet), hvordan en uendelig
debatt i en periode ble feid vekk ved å endre fokus
på problemet ved en senere dato (se på debatten
om produktiv versus uproduktiv arbeidskraft sent
på søttenhundre- og tidlig på attenhundretallet).
Og mer poengtert: hvordan metaforer og moralsyn
fra tidligere epoker former dagens utgave av
vitenskapen. (…)

Så lenge samfunnsøkonomien ikke er en progressiv
vitenskap, lysets ubestridte triumf over mørket –
så blir økonomisk historie i undervisningen
umiddelbart langt viktigere. Studenter kan bli bedt
om å lese Aristoteles, John Locke, Adam Smith eller
Carl Menger ikke kun av antikvarisk interesse eller
for å gi dem perspektiv – selv om det er overflod
av begge deler i disse arbeidene. Studenter kan
lese disse tenkerne for å utvikle seg til gode
samfunnsøkonomer. Å lese kreative tenkere fra
fortiden kan få flere ønskede resultater: Det kan
redusere arrogansenivået hos unge økonomer som
ikke kan forestille seg at noe viktig ble skrevet før
deres tid. Det gjør også studenter bevisst på store
tankesystemer som muligens kan gjøre at de løfter
blikket opp fra de sløvende, spesialiserte
rapportene som er så utbredt blant økonomer i
dag. Gjennom å gi studenter både store ideer og
brede systemer å tygge på, kan vi kanskje
stimulere dem til å tenke et par store tanker selv.
Vi kan dessuten tillegge mer enn inspirasjon og
intellektuell ydmykhet som fordeler ved å studere
vårt felt. Vi kan argumentere for at studiet av våre
økonomiske forfedre kan føre til opplysning også i
dag. Hvis ikke alle fortidens sannheter er oppført i
dagens journaler, må det bety at det er flere sanne
ting der ute som kan fanges inn igjen. Hvis noen
forkastede idéer ble forkastet for tidlig er vi kanskje
i stand til å identifisere og revurdere dem. Hvis
spørsmål som en gang ble ignorert nå er av
avgjørende betydning kan vi kanskje, hvis vi
kjenner litteraturen godt, være i stand til å stille
dem igjen.

Min kollega David Levy liker å sammenligne
idéhistorien med en oppslagstavle der ubesvarte
spørsmål innen samfunnsøkonomi henges opp for
å utfordre fremtidige generasjoner. Jeg liker denne
metaforen, men jeg vil gjerne legge til at til og med
de påstått besvarte spørsmålene trenger å tenkes

gjennom på nytt en gang i mellom, og det kan bare
gjøres hvis man forstår vår nåværende teoris
tilfeldige natur.

Jeg er spesielt interessert i det siste poenget på
grunn av mitt nylige arbeid om Carl Menger og den
østerrikske skolen (Vaughn 1987, 1990, 1994).
Østerrikske økonomer har over flere tiår påstått
at Menger var misforstått av sine nyklassiske
tolkere, som mente han var en spirende – men
tidvis forvirret – nyklassisk grunnlegger av moderne
samfunnsøkonomi. Et syn som for øvrig kan støttes
gjennom rasjonelle rekonstruksjoner. Østerrikerne
påstår på den annen side at Menger var
grunnleggeren av en spesiell tilnærming til faget.
Å undersøke denne påstanden krevde en historisk
rekonstruksjon for å finne ut hva Menger selv
syntes han sto for, og hvordan han muligens hadde
rett eller galt innenfor sitt eget systems kontekst.
Mitt eget forsøk på å gjøre akkurat det, ledet meg
til denne konklusjonen: Til tross for teorier om
avtagende marginalnytte og flere referanser til
likevektspriser og -situasjoner, så er ikke Menger
mest nyttig når man tenker på ham som nyklassisk
økonom. Han var mer interessert i å forklare
økonomiske prosesser og institusjoner enn
likevektsbetingelser.

Jeg syntes dette var viktig ikke bare fordi jeg følte
jeg det avklarte et interessant tolkningstema, i
hvert fall for min egen del. Jeg følte at resultatet
var viktig fordi jeg ble overbevist om at Menger
var inne på noe som manglet innen moderne
samfunnsøkonomi. Han begynte med forskjellige
spørsmål om vekst over tid fremfor allokering og
maksimering, og han var interessert i forskjellige
problemer: hva folk vet og ikke vet, hvordan deres
kunnskap deles og forbedres gjennom handel med
hverandre, mer enn hvilke likevektspriser som vil
etableres i en perfekt verden. I Mengers tilfelle vil
en rasjonell rekonstruksjon alene være villedende
i forhold til å forstå ham fordi det som fra ett
perspektiv sees på som hans feil, fra et annet
perspektiv er hans styrke. Verdien av min historiske
rekonstruksjon var også mer enn bare å ”forstå
Menger riktig”. Den historiske rekonstruksjonen fikk
meg til å forstå hvordan teorien vi bruker dikterer
hva slags spørsmål som kan bli stilt. Dette ledet
meg til å se annerledes på samtidens
samfunnsøkonomi. De fleste av dere, og spesielt
dere som studerer J. M. Keynes, Karl Marx, J. R.
Commons eller Thorstein Veblen, har sannsynligvis
alle hatt tilsvarende opplevelser. […]

Konklusjon
Jeg må fortsatt svare på spørsmålet George Stigler
stilte for et kvart århundre siden. Selv om vår fortid
er nyttig, er den nyttig nok til å rettferdiggjøre å
be hardt pressede studenter til å ofre den
nødvendige tid som kreves for å beherske den?
Som vår økonomiske ekspertise forteller oss er den
passende responsen til dette: ”Nyttig i forhold til
hva?” Hva er alternativkostnaden og hvordan
evaluerer vi den? Siden nytte bestemmes på
marginen må vi være klare på de aktuelle marginers
natur.
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Her kan vi være sikre på vårt bidrag. Hvis valget
står mellom enda et kurs i matematisk økonomi
som lærer studentene avanserte teknikker som ikke
har noen bruksområder i noe virkelig problem som
noen er interessert i å løse, eller et kurs i økonomisk
tenknings historie der de kan lese hvordan
Aristoteles, Aquinas eller Smith bryner seg på de
sentrale spørsmål innen økonomisk liv, setter jeg
mine penger på den økonomiske historien. Hvis
valget er mellom enda et kurs som lærer bort den
seneste, sofistikerte økonometrien – når de fleste
spørsmål som noen ønsker å svare på kan bli
estimert på en lommekalkulator – eller et kurs der
de kan lese Mill eller Marx eller Marshall stemmer
jeg på økonomifagets historie. Historikere innen
økonomisk tenkning bruker i det minste originale
data!

De samme argumentene kan gis for de relative
verdiene av vår forskning. Hvis valget står mellom
enda en artikkel som skviser en gjenstridig verden
inn i de trange grensene til et
maksimeringsparadigme eller en artikkel som
forsøker å forstå Adam Smiths ekspansive hjerne
ser det ikke ut for meg som noe særlig til
konkurranse. Faktisk, hvis vi hadde måttet selge
vårt produkt direkte til konsumentene, den ultimate
marginale vurdering, ville vi alle gjort det relativt
bra i forhold til våre kolleger. Våre artikler er skrevet
med ord og inneholder interessante ideer, fargerike
personligheter og et plot.

Så la meg konkludere med å foreslå at det originale
spørsmålet var feilaktig formulert. Alle er enige i at
fortiden har en viss nytte, spørsmålet er hvor mye
av nåtidens oppmerksomhet den fortjener? Eller
hvor mye læring av dagens metoder vi går glipp av
(på marginen), i forhold til hva vi får igjen for å
lære om økonomisk historie? Samfunnsøkonomi er
muligens ikke en fullstendig progressiv vitenskap,
men vi vet at valg ikke står mellom alt eller ingenting
– og slik marginene ser ut i dag, er økonomisk
idéhistorie svært undervurdert!

av Karen I. Vaughn, professor i samfunnsøkonomi ved
George Mason University
Oversatt av Sigurd Brandanger2
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Fotnoter:
1- Denne oversettelsen er en forkortet utgave av talen
”Why teach the history of economics?” som Vaughn holdt
som president for det Økonomihistoriske Samfunn
(History of Economics Society) ved deres 20. årsmøte
28. juni 1993 i Philadelphia. Artikkelen ble opprinnelig
trykket i Journal of the History of Economic Thought,
15, Spring 1993. Den er oversatt og gjengitt med
artikkelforfatterens tillatelse.
2- Oversetterens merknad: Jeg har brukt både
”økonomi” og ”samfunnsøkonomi” om hverandre for det
engelske ordet ”economics”, selv om det jo faktisk betyr
”samfunnsøkonomi.” Begrunnelsen for dette er å unngå
unødvendig lange ordkonstruksjoner. Videre har jeg
vekselvis benyttet begrepene ”økonomisk idéhistorie”,
”økonomisk historie” og ”økonomifagets historie” for
”history of economic thought” og ”history of economics”.
Jeg opplever at Vaughn gir disse begrepene et innhold
som er i samsvar begrepet økonomisk historie i snever
forstand, slik det er definert i RØST-forordet. Til slutt
har jeg omtalt ”graduate school,” ”graduate program”
og ”graduate education” som ”høyere utdanning,” og
”utdanning” selv om dette ikke er helt presist.
3- RØST-redaksjonens fotnote: Blaug (2001) redegjør
for en sterk tilbakegang for undervisningen i økonomisk
historie både i USA og Europa. Faget har i stor grad
forsvunnet fra pensum både på lavere og høyere grad,
ifølge Blaug.
4- Oversetters fotnote: ”Bakerst i bussen” refererer
her til Rosa Parks og tiden da rasedeling var utbredt i
USA. De fargede måtte vike for hvite når det gjaldt for
eksempel plassering på bussen.
5- RØST-redaksjonens fotnote: Blaug (2001, 150 og
152) skriver følgende om rasjonelle rekonstruksjoner:
”Some historians of economic thought have tried to sell
the subject to their departmental colleagues by reducing
history of the economic thought to the history of
economic analysis, and then by dressing up past ideas
in moderen grab, often in the form of mathematical
models that look just like something that might have
been published in the latest issue [of a journal]. I call
these ‘rational reconstructions’ and I contrast them with
‘historical reconstructions’. […] [But] once we [for
instance] have written down a mathematical model of
an agrarian economy subject to irredeemable land
scarcities, which is Ricardo in modern dress provided
we cut a few corners, why do we need Ricardo except
as an advertising logo? […] Rational reconstructions
ultimately make the history of economic thought
dispensable.”
6- Røst-redaksjonens fotnote: Blaug (2002, 153-5) gir
flere eksempler på hvordan dagens økonomer feiltolker
fortidens tenkere. For eksempel viser han hvordan Adam
Smith, i motsetning til slik han ofte refereres, hadde en
helt annen forståelse av frikonkurranse enn den man
finner i det moderne økonomifaget.
7- Forfatterens fotnote: ”Dette er sannsynligvis hvorfor
det finnes så mange metodeeksperter blant
økonomihistorikere også. Ellers ville det ikke vært noen
nødvendig logikk i den vanlige profesjonelle koblingen
mellom økonomisk og metodologisk historie.”
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And now for something completely different...!

Below you will find some comments about Bush´s running of the American economy:

«The economy is in big trouble. Yesterday in a big speech, President Bush said the economy was still
getting over the hangover from the 90”s. And then, the president admitted he was still getting over his
hangover from the 80”s.» —Conan O’Brien

«President Bush’s economic plan will create 2.5 million new jobs. The bad news, they are all for Iraqi
soldiers.» —Craig Kilborn

«President Bush unveiled his new economic stimulus plan this week. It was reported that if the plan
passes, the president himself would save $44,000 in taxes, Dick Cheney would save $327,000, and you
could afford to take the whole family down to Burger King to pick up job aplications.» —Tina Fey, on Saturday
Night Live’s «Weekend Update»

«More and more members of Congress are calling for a tax on the huge profits being made by the oil
companies. I mean, obscene billions and billions of dollars, and, of course, Congress is very angry about
this because while the oil company profits are up, their bribes are remaining flat.» —Jay Leno

«The president submitted his annual budget — $2.5 trillion. Don’t kid yourself with this George W. Bush.
This guy is sneaky, this guy is cunning, this guy is shrewd. He budgeted the upcoming invasion into Iran
under office supplies.» —David Letterman

-This river carries oil, lead, chrome
and nickel.
-Wow! Such a richness!

- Grover Norquist, President
of the pro-republican
«Americans for tax reform»
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Kommentar til eksamensbesvarelse i ECON 1220.
Av Hilde Bojer

Besvarelsen er av blandet kvalitet, og meget nær grensen til en B. På den ene siden har
kandidaten greidd å få med imponerende mange moment på så kort tid som 3 timer. På den
annen side går det språklig over stokk og stein. En litt kortere besvarelse med klarere
språk ville gitt en tryggere A. Det gjelder særlig svaret på oppgave 1, hvor det trekkes inn
flere
moment enn nødvendig. Blant annet spør oppgaven ikke etter noen redegjørelse for fri
konkurranse, eller de to hovedteoremene i velferdsteorien. Den spør bare etter de tekniske
betingelsene for effisiens.

Jeg må rette noen direkte feil. Forklaringen på en isokostlinje er feil, han/hun beskriver en
isokvant to ganger. Forklaringen av velferdsteoriens hovedteoremer er unøyaktig. Det har
nok sensor ikke lagt så stor vekt på, siden det i alle fall er utenom oppgaven.  Setningen
om at «Mens i en FK løsning vil effisiens være rådende» er nærmest meningsløs.

I hovedsak viser besvarelsen god forståelse av de viktigste sammenhenger oppgaven spør
om, men den er ingen mønsterbesvarelse.

Flere eksamensbesvarelser og kommentarer på bachelornivå på Observators nettside:

http://www.oekonomi.uio.no/observator/
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More exam solutions and comments from the lecturers at our home page:

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

Go to “Arkiv” and then, click on “Eksamensbesvarelser”
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