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Det er også den sedvanlige tiden 
for landets organisasjoner til å 
klage høylytt over regjeringas 
disposisjoner i statsbudsjettet. Det 
er bare noen dager siden budsjettet 
ble offentliggjort, og det er mye å 
sette fingeren på. I år får vår egen 
organisasjon noen overskrifter. 
Bevilgningene til universitetene har 
gått ned. Finansminister Halvorsen 
selv sa en prosent -i realkutt. Det 
var litt å tygge på for akademikerne 
i SV. Men når man ser litt nærmere 
på det så er det ikke så store 
kutt, det er bare ingen økning, 
det er et hvileskjær. Djupedal blir 

neppe universitetenes minister. 
Alle postene vokser en smule. 
Ingenting å slenge gamla i veggen 
for. Så la meg ikke fare opp i 
harnisk, men heller konstatere at 
regjeringa har holdt seg innafor 
rammene av handlingsregelen, og 
at de har økt skattene for de rike, 
og senket dem for de fattige. Det 
var i alle fall i tråd med Soria Moria. 
Kaksene som ikke føler seg truet 
av kakseskatten, (som nå slår 
inn ved 650 000) derimot slipper 
visst unna denne gangen også. Og 
Hegnar mener Halvorsen dermed 
svikter velgerne sine. Ville det 
vært urimelig å si at det er kaksene 
som svikter? Det er det åpenbart, 
de er bare nyttemaksimerende 
individer, og finnes det et hull 
må de uavvendelig falle ned i 
det. Det er skatteunndragelsens 
tyngdelov. 

Det er bra at det blir renseanlegg 
for CO� på Kårstø. Bare noen dager 
før regjeringa la fram sitt forslag 
til statsbudsjett, la det oppnevnte 

lavutslippsutvalget, ledet av
Jørgen Randers fram sin rapport. I 
den trekker utvalget fram viktigheten 
av å redusere utslippene i Norge, 
selv om de bare utgjør � promille 
av verdens totale utslipp. To gode 
grunner til redusere utslippene er å 
1) gå foran med et godt eksempel 
som et oppegående demokrati, 
og �) ta vår del av jobben. Det 
er denne tankegangen som ikke 
biter på nullskatteyterne i landets 
lønnstoppskikt. Men en tredje 
grunn er mer besnærende, og kan 
favne alle: Den dagen vi virkelig 
blir redde for klimaendringene, og 
det blir en global poppis å kutte ned 
på klimagasser, da gjelder det å ha 
teknologien klar og selge den dyrt. 
Lavt utslipp er en ressurs i seg selv 
i et slikt scenario, og midlene til å 
redusere kan være en gullgruve. 

Her bør det ligge noen gode 
muligheter for forskere også.

Hei og velkommen til 
et nytt semester. Det 
er høsttid og mørketid 
og timene er lange, 
pensumlitteraturen 
gjør ikke noe som helst 
for å korte dem ned. 
Det er tiden dårlig 
vær og obligatoriske 
semesteroppgaver.
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Den observante leser ser med en gang at Observator 
er velsignet med flere nye skribenter og lay-outfolk. 
Budsjettskranken vår er utvidet, må det være lov 
å si. Flere arbeidstimer kan nå legges ned i dette 
magasinet for at du, som vår leser, skal få ditt 
velfortjente avbrekk. 

Like fullt ber vi nå deg om å skrive! Observator 
inviterer til stor artikkelkonkurranse. Du har sjansen 
til å bli grundig kompensert for ditt intellektuelle 
arbeid. Alle artikler blir grundig gjennomgått og 
deretter vil det bli utdelt fantastiske premier til 
de dyktige vinnerne. Om du begynner nå, har du 
kanskje en vinnerartikkel i februar! 

Vi er opptatt av formidling i Observator, og det er 
ikke alltid lett å gi konsist og samtidig lesverdig rede 
for samfunnsøkonomiske problemstillinger. Mange av 
resultatene vi kommer til i vårt studium kan uttrykkes ved 
hjelp av matematikk og formelle sammenhenger. Å oversette 
disse i ord er en ting, en helt annen er å gi dem realistiske 
tolkninger og anvende dem i konkrete sammenhenger. Vi tror 
det er en viktig egenskap som bør dyrkes, både på individuelt 
plan og generelt blant samfunnsøkonomistudenter. En 
velutviklet evne til å formulere seg skriftlig er et viktig 
redskap i samfunnsdebatten, og det er godt at flere av 
våre professorer deltar aktivt i samfunnsdebatten. Man 
kunne ønske at det var enda flere, og vårt håp er at 
artikkelkonkurranser kan være en kilde til inspirasjon for 
studentene. Se inni bladet for detaljer.

Lykke til! 

Observator is blessed with company of new fine 
writers and lay-out people. We are sure you will 
be aware that we can now improve your breaks by 
offering you more labour intensive literature.

Even so, we now invite you to write! Observator 
hereby announces a big writing contest. You now 
have the chance to be properly compensated for your 
intellectual work. All articles will be thoroughly read 
and revised, and the winners will receive fantastic 
prizes. If you begin soon, you will surely have a 
winning article in February! 

Working in a magazine, we are concerned about 
written communication, and we find it is often hard 
to describe economic topics in a precise, clear and 
not least interesting way to the layman. Many of 

the insights obtained in our field of study can often be 
expressed in mathematical terms and by formal relations. 
Translating these into words can be quite a job. Finding 
realistic interpretations and using them in genuine cases 
is much harder. In Observator, we think it is an important 
ability to be able to so. It’s in everyone’s interest to be 
an able writer, but it is also in everybody’s interest that 
economists are able writers. A sharp pen is very valuable 
in the public debate, and we are happy that some of our 
professors take active part in it. There could still be more, 
and so our aim is have more students skilled in the art of 
writing. See inside for further details!

Good luck!

Anything at all, mail us at  obervator@econ.uio.no

English [In View] --------------------------------------
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de mer. Pipa understreker her på en ypperlig måte 
det maskuline ved ens personlighet. Det er blitt selve 
fallossymbolet og definisjonen på manndom og kraft. 
Og pipa prostitueres og må spille med i alle roller. 

Ellers er det overalt dominerende trekk i Aulakjelleren 
og Frokostkjelleren en uendelighet av små og store 
jurister. De er lett kjennbare på den store, røde og 
tydeligvis tunge boka de har under armen. Det er et 
imponerende syn og et vakkert syn. Dype funderinger 
og mange teorier er blitt gjort for å forklare denne 
tilbøyelighet juristene har til å ta med seg Norges Lover 
hvor de går og sitter. Noen forsøker å forklare det fra 
et idrettslig synspunkt. Transporten av dette - i både 
åndelig og materiell betydning - vektige verk er en 
form for juridisk bodybuilding, og er juristenes måte 
å motarbeide den ødeleggende virkning et studium 
tilsynelatende har på deres fysikk. 

En annen hypotese er psykologisk sett kanskje 
rimeligere. Juristene har, i sin umåtelige begeistring 
over å ha hele sitt pensum i ett bind - pent innbundet 
i rødt skinn - ikke hjerte og ikke lyst til å skilles fra 
dette sitt adelsmerke, og som unektelig setter dem i en 
spesiell situasjon blant studenter. Ved introspeksjon vil 
sikkert de sosialøkonomiske studenter vanskelig kunne 
nekte for at hvis også de hadde pensum i ett hendig 
bind, ville de nødig la seg skille fra det.   

Observator 15. august 1964

.Fra arkivet
En sentral plass i en sosialøkonomisk students 
arbeidsdag har de to utmerkede subsidierte spise- 
og avslapningsinnretningene Frokostkjelleren 
og Aulakjelleren. Når en for første gang begir 
seg inn i disse tradisjonsrike haller vil øyet 
formodentlig møte mye nytt og forunderlig, og 
er mottoet “intet menneskelig skal være meg 
fremmed” så er klientellet en studie verdt. Jeg 
tror det vil være nyttig å komme inn på visse 
trekk som synes å være typisk for disse to 
etablissementer, og derfor kan være en kilde 
til forundring. 

Det er tydeligvis pipe år iår (og ifjor). Studentene 
viser seg på visse områder og i spesielle tilfelle å 
være svært motebevisste, og da pipa - ved siden 
av dens primære hensikt; å frambringe nikotin 
- også har en mengde, skal vi si, sekundære 
funksjoner, skal man ikke forundre seg over 
dens renessanse blandt de yngre akademikere. 
De sekundære funksjoner kan uttrykkes slik: 
Pipa brukes for eksempel til å understreke, 
eventuelt gi en illusjon av, karaktertrekk som 
vedkommende finner tiltalende eller gunstige av 
andre grunner. Vi vil ved et - skjønnsomt valgt - 
sett situasjoner belyse dette nærmere: Der sitter 
den effektive, forte, bestemte og intelligente 
typen. Øyenbrynene rynkes, det bites fast i pipa 
med et lite grin mens han noterer og blar i hva 
som måtte ligge foran ham. Andre bruker pipa 
til å gestikulere med, men på forskjellige måter. 
Noen er dypt alvorlige og intens, og derfor rolig 
i sine bevegelser, mens en som leker farverik 
og impulsiv har større bevegelser, og bruker 
hele armelengden + pipelengden for å få fram 
sitt voldsomme temperament. Så er det de 
med en ettersleng av pubertetsvansker. Disse 
røker kanskje mer; i alle fall smatter og suger 
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Ifølge Aftenposten 
27.september 2006, 
kommer Norge best 
ut i en internasjonal 
sammenligning 
utarbeidet av World 
Economic Forum 
i kategorien for 
makroøkonomisk 
politikk. 28.september 
2006 kunne Dagens 
Næringsliv opplyse 
sine lesere om at 
Svein Gjedrem, 
sentralbanksjef i 
Norges Bank, er gitt 
beste karakter i en 
rangering utført av 
New York-baserte 
bransjebladet Global 
Finance. Dette er 
utvilsomt glade nyheter 
for det offentlige 
byråkratiet i Norge. 

Manudeep Singh

Den internasjonale begeistringen over 
norsk offentlig økonomistyring skyldes 
ikke minst en vellykket innføring av en 
finanspolitisk regel, handlingsregelen, 
som mange synes å mene gir gode 
rammer for bruk av oljeinntekter. 
Statens petroleumsfond ble opprettet 
i 1990 (etter sammenslåing med 
Folketrygdfondet fra 1.januar �006, 
heter det nå Statens pensjonsfond). 
Forvaltningsansvaret av fondet 
har vært delegert til Norges Banks 
Kapitalforvaltning. Handlingsregelen 
som ble innført �9.mars �001 
tilsier at bruken av oljeinntektene, 
målt ved strukturelt, oljekorrigert 
budsjettunderskudd, skal være lik 
forventet realavkastning av fondet. Det 
er lagt til grunn en innfasing over tid 
tilsvarende 4 prosent realavkastning 
av fondet, dvs. at regelen åpner for noe 
variasjon i denne innfasingsprosenten 

avhengig av konjunktursituasjonen 
slik at bruken av oljeinntektene skal 
ha en stabiliserende virkning på 
økonomien.    

Norsk oljevirksomhet dreier seg om 
en omfordeling av nasjonalformue: 
fra naturkapital i form av olje- og 
gassforekomster til finanskapital i 
form av plasseringer i utenlandske 
verdipapirer. Offentlig debatt om 
temaet er fokusert på hva som ville være 
en forsvarlig modell for innenlandsk 
bruk av oljeinntektene. En slik modell 
måtte i tilstrekkelig grad ivareta 
kortsiktige stabiliseringspolitiske 

hensyn, samtidig som den er i samsvar 
med de langsiktige utfordringene 
i generasjonsregnskapet. I tillegg 
kommer faktorer som risikospredning, 
ymse fordelingshensyn og ikke minst 
selve avkastningen. 

På 1980-tallet ble det lansert to 
alternative prinsipper 
f o r  b r u k e n  a v 
i n n t e k t e n e  s o m 
s t r ø m m e r  f r a 
oljevirksomheten: 
p e r m a n e n t -
inntektsmodel len 
skissert i Steigum-
u t v a l g e t  ( N O U 
1 9 8 8 : � 1 )  o g 
rea lavkas tn ings-
modellen, skissert av 
Tempo-utvalget (NOU 
198�:�7). Den første 
sier at man tar i bruk 
realavkastningen av 
hele oljeformuen, 
e n t e n  d e n  n å 
forel igger i  form 
av naturkapital  i 
N o r d s j ø e n  e l l e r 
f i n a n s k a p i t a l  i 

utenlandske banker, beregnet med 
utgangspunkt i ’anslag over optimal 
utvinningsprofil gitt forventninger over 
priser, renter og teknologiutviklingen’ 
(Å. Cappelen, �000). Dersom disse 
anslagene viser seg å være noenlunde 
riktige, vil bruk av permanentinntekten 
ikke tære på oljeformuen. Den 
andre modellen ligger tett opptil 
handlingsregelen i nåværende form, 
som innebærer at vi begynner å 
konsumere realavkastningen først når 
et petroleumsfond er etablert. Den 
sistnevnte innebærer at konsumentene 
er svært risikoaverse, i den grad at 
de tillegger variasjon i blant annet 

fremtidige oljepriser stor vekt.    
Handlingsregelen, dersom den 
fø lges, inneholder en direkte 
f o r d e l i n g s m e k a n i s m e  o v e r 
generasjonene. Et argument som 
har også har fått gjenklang i media 
er at ved bruk av handlingsregelen 
vil oljeformuen kunne omdannes 

“ved bruk av handlingsregelen 
vil oljeformuen kunne omdannes 
til evigvarende finanskapital”

Klok forvaltning av oljeformuen?

�

Fokus på olje og energi   fortsetter  side �0
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t i l  ev igvarende f inanskap i ta l 
(gitt at rammevilkårene for slik 
sparing ikke endres i fremtiden), 
der realavkastningen skal kunne 
brukes av al le generasjoner i 
fremtiden. I økonomisk teori har 
eksportinntektene som stammer fra 
oljevirksomhet blitt sammenlignet 
med en valutagave, som vil innebære 
en nedbygging av konkurranseutsatt 
sektor (Holden-utvalget II, NOU 
�00�:1�). Handlingsregelen, i forhold 
til andre alternativer som har blitt 
foreslått, innebærer en jevnere 
økning i bruken av oljeinntektene 
fordelt over mange tiår fremover. 
Dette tilsier en gradvis nedbygging av 
konkurranseutsatt sektor, for dermed 
å begrense problemene knyttet til 
raske strukturomstillinger. Etter 
dannelsen av Statens pensjonsfond, 
har oljeinntektene blitt knyttet til de 
langsiktige utfordringene som måtte 
oppstå i finansieringene av fremtidige 
pensjoner. Det at handlingsregelen 
har fått en slik appell blant flertallet av 
politikere gjenspeiler kanskje også en 
viss forsiktighet (risikoaversjon). En 
gradvis innfasing, slik handlingsregelen 
foreskriver, vil redusere risikoen for 
at det skal bli nødvendig med en 
fremtidig reversering av etablerte 
offentlige velferdstilbud, som kunne ha 
vært tilfelle dersom 
en valgte å bruke 
permanentinntekten 
og skulle oppleve en 
reduksjon i fremtidige 
inntekter som følge av 
oljeprisfall eller at man 
fikk en uforutsigbar 
økning i offentlige 
utgiftsforpliktelser i 
fremtiden. En annen 
vikt ig fordel  ved 
handlingsregelen er at den gir en 
klar bane for bruken av oljeinntekter 
som er forholdsvis lett å kommunisere 
både blant politikere og i media.

Når det gjelder selve forvaltningen 
av den finansielle oljeformuen har 
Norges Bank blitt valgt fremfor en 
privat aktør, til tross for at det var 
mange erfarne forvaltningsselskaper 
som ønsket oppgaven. Det var tvil 
om Norges Bank skulle klare en 
realavkastning på 4 pst. per år over tid. 
Denne satsen skulle være tilnærmet 
lik den effektive renten på langsiktige 
obligasjoner fratrukket forventet 
fremtidig inflasjonsrate, som også 
brukes som et anslag for å beregne 
statens diskonteringsrate. Det ble 
spekulert i om myndighetene hadde 
valgt en for høy sats, eksempelvis 
anslår NOU 1997:�7 (kap. 8.7.�) 
statens risikofrie diskonteringsrente 
(på daværende tidspunkt) til �,5 

pst. per år. Imidlertid Norges Banks 
Kapitalforvaltning kunne vise til en 
realavkastning på ca. 4,01 pst. per 
år mellom 1997 og �004. 

Den nåværende debatten handler 

ikke minst om nettopp forvaltningen 
av oljeformuen, og ikke bare bruken 
av oljeinntektene. Ifølge nyhetsbyrået 
NA�4.no (1�.mai �006), vil en gruppe 
økonomer under ledelse av professor 

Finn Kydland granske mulighetene for 
å kunne overføre deler av oljeformuen 
til privatpersoner. Dette er et BI-
prosjekt, med økonomisk støtte fra 
blant annet Norges Rederiforbund, 
der BI-professorene Espen R. Moen 
og Christian Riis, og professor Kjetil 
Storesletten ved Universitetet i 
Oslo også deltar. Kydland-gruppens 
utgangspunkt er virkningene av at 
oljeinntektene overføres fra staten 
til folket: Vil private spare nok, for å 
sikre egen pensjon? Vil det påvirke 
pensjonsalderen? Har økt privat 
sparing betydning for investering 
og verdiskapning i næringslivet? Er 
handlingsregelen bærekraftig ved 
fortsatt oppbygging av offentlig 
formue? Hvordan bør en eventuell 
overføring av formue til privat sektor 
foregå?

Dette er viktige spørsmålet som vil 
prege den offentlige debatten om 

Cash for stash?

oljeformuen i tiden fremover, særlig 
etter at Kydland-gruppen legger frem 
sitt bidrag i �008. Forslag om en 
overføring av en felles oljeformue til 
privatpersoner vil nok innebære en 
vanskelig debatt og åpne for viktige 
fordelingsprinsipielle diskusjoner. 
Man kan heller ikke utelukke at folk 
i næringslivet og finansbransjen er 
særlig begeistret for en slik granskning, 
der en kan lese om i media at en 
realavkastning på 4 pst som Norges 
Bank klarer å prestere ikke holde mål 
for noen. Dersom oljepengene skal 
kunne fordeles mellom privatpersoner 
og enhver skulle få muligheten til 
å selv velge spareform (event. øke 
konsum), ville det innebære en 
informasjonskløft mellom de som 
klarer å spare riktig og de som velger 
de noe mindre gunstige løsninger. Den 
sistnevnte gruppen vil nok på slutten 
av dagen håpe at staten kunne bære 
ansvaret for dem. Man kan heller 
ikke se bort ifra at privatiseringen 
vil føre til en oppblomstring av ymse 
spareprodukter og selskaper, og dersom 
enhver skulle velge et spareprodukt 
hver for seg kan det innebære 
replikering av forvaltningskostnader, 
sammenlignet med en situasjon der 
en sentral myndighet (Norges Bank) 
forvalter hele formuen. Alternative 

l ø s n i n g e r  k a n 
i n n e b æ r e  a t 
e nke l t p e r s one r 
fratas muligheten 
t i l  å selv velge 
spareform, men får 
en ”olje-konto” med 
penger på bok hos 
Norges Bank, som 
de kan benytte først 
etter de har nådd 
pensjonsalderen. 

Det sistnevnte kan også innebære 
uheldige konsekvenser for allokering 
av konsum over tid. Det er ikke sikkert 
at det for enhver er optimalt å vente 
med å konsumere mot slutten av 
levetiden. På så måte kan man si 
at dagens ordning med sentralisert 
forvaltning innebærer at staten velger 
tidspreferansene for hele befolkning, 
noe som antagelig ville heller ikke 
samsvare med de tidspreferansene 
nåværende generasjoner innehar. 
En viktig innvending mot utdeling 
av oljeformuen kan være at det kan 
gå på bekostning av solidaritet for 
fremtidige generasjoner. På hvilken 
måte er utdeling av oljeformuen 
forenlig med nettopp det som er det 
viktigste argumentet bak dagens 
handlingsregel, nettopp at en felles 
formue skal kunne komme alle 
fremtidige generasjoner til gode? 

“omfordeling av oljepengene vil 
innebære en informasjonskløft 
mellom de som klarer å spare 
riktig og de som velger mindre 
gunstige løsninger”
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Gjensidige er et nasjonalt forsikringsselskap med 
ca. �500 ansatte fordelt på 176 kontorer rundt 
om i landet. Det er den desentraliserte strukturen 
som kjennetegner selskapet, og deres visjon er ”å 
kjenne kunden best, og bry oss mest”. Selskapet 
deler førsteplassen om å være Norges største 
forsikringsselskap med konkurrenten ”If forsikring”, 
og har en markedsandel på ��,9 %. Det er omtrent 
like mange kvinner og menn som er ansatt i selskapet, 
men menn dominerer sterkt i lederstillinger. Den 
gjennomsnittlige Gjensidige ansatt er knappe 44 
år med relativt lite høyere utdanning. Selskapet 
jobber derfor med å få gjennomsnittsalderen 
ned, og å heve kompetansenivået. Nyutdannede 
samfunnsøkonomer (som har fulgt med i timen) er 
derfor svært ettertraktede.

Hvis man skal jobbe i Gjensidige, er man nødt 
til å trives i et etablert miljø. På grunn av høy 
gjennomsnittsalder og lav realkompetanse kan 
selskapet fremstå som tungrodd og lite dynamisk. 
Det kan være vanskelig å innføre endringer, og 
det er lett å møte motstand fra de som har vært 
ansatt lengst. Når det er sagt, åpner det for 
tverrfaglig samarbeid og spennende karrierevalg å 
jobbe i et så sammensatt selskap. Gjensidige tilbyr 
konkurransedyktig lønn og betingelser, ofte fleksibel 
arbeidstid og hjemme PC. Det blir tilrettelagt for faglig 
utvikling og kompetanseheving blant de ansatte. For 
de som synes det blir for lite utfordrende å jobbe 
på hovedkontoret i Lysaker, er det muligheter for å 
jobbe i Baltikum. Selskapet har nylig utvidet mot 
øst ved at de har kjøpt opp små forsikringsselskap i 
Litauen, Latvia og Estland. I forbindelse med dette 
oppkjøpet vil behovet for ambisiøse og selvstendige 
ansatte melde seg, og mulighetene er mange for en 
eventyrlysten og ambisiøs samfunnsøkonom.

Gjensidige rekrutterer hovedsaklig nyutdannede 
gjennom sitt traineeprogram som har søknadsfrist 
i mars hvert år. Programmet varer i 15 måneder 
som består av introduksjonsuker i Oslo, trainee-
samlinger og utplasseringer både i innland og 
utland. Som trainee får man mulighet til å snuse 
på flere fagområder, tilegne seg kunnskap om 
forsikringsbransjen og knytte seg et viktig nettverk. 
Når man er ferdig med perioden er man garantert 
jobb i Gjensidige, i motsetning til flere andre lignende 
traineeprogrammer hos andre arbeidsgivere.

Det er populært å være trainee, og mye tid og 
ressurser legges ned i å finne de rette kandidatene. 

I fjor var det 800 søkere til tre stillinger, så det er 
mange ivrige og ambisiøse studenter om beinet. 
Samfunnsøkonomenes hardeste konkurrenter er 
siviløkonomer og analytikere, men arbeidsgivere 
har i større grad nå enn før blitt klar over hva slags 
verdifull kompetanse samfunnsøkonomene sitter inne 
med. Når man søker på stilling som trainee, må man 
fylle ut søknadsskjema på selskapets nettsider og 
legge ved CV. Det er verdt å nevne at man må oppgi 
både gjennomsnittskarakterer fra videregående og 
fra høyere utdanning. En utagerende russetid kan 
dermed forfølge deg lenger enn du hadde regnet med.  
Første skritt i utvelgelsen av kandidater går på nettopp 
karakterer, og snittet bør være på rundt B/C for at du 
skal ha noen sjanse til å bli med videre. Neste skritt er 
telefonintervjuer, der enda flere kandidater lukes ut. 
Av disse plukkes det ut �0 kandidater som får komme 
på personintervju som varer i en hel dag. Da blir 
kandidatene gitt ferdighetsoppgaver, personlighetstester 
og samarbeidsoppgaver, hvor målet er å få et helhetlig 
inntrykk av hvem kandidatene er, og deres faglig 
kompetansenivå. Deretter følger dybdeintervju hvor 
kandidatene elimineres til de tre heldige er igjen.

Det er altså ikke lett å få plass på pallen hos Gjensidige. 
For å søke på programmet må man ha oppnådd 
(eventuelt være i ferd med å fullføre) mastergrad 
eller tilsvarende høyere utdanning. Det er viktig å 
være en student som kan ta initiativ, og som skiller 
seg ut i mengden. Det foretrekkes at det er mangfold 
i traineegruppa, både når det gjelder kjønn, kulturell 
bakgrunn og studiested. Studentaktiviteter, deltidsjobb 
ved siden av studier eller delstudier i utlandet er alle 
ting som kan få deg til å skille deg positivt ut fra de 
andre søkerne hvis karakterene dine bare er ”midt 
på treet”, og føre deg et skritt nærmere en jobb i 
Gjensidige. Selv om man ikke blir valgt ut til å være 
med i traineeprogrammet, trenger det allikevel ikke 
å bety at siste tog er gått. I fjor ble det rekruttert 
ytterligere tre kandidater fra samme jobbsøkerbase til 
andre stillinger i selskapet. 

For å få jobb i Gjensidige trenger man strengt 
tatt ikke å ha noe særlig matematikkbakgrunn. 
Selskapet trenger bred fagkompetanse og har 
mange ulike avdelinger. Aktuelle områder kan være 
markedsutvikling, strategiutvikling og analyse. Det er 
dermed både behov for de som har generell kunnskap 
som kan benyttes på tvers av bransjer, og for de med 
spisskompetanse. Det er dermed også muligheter 
for samfunnsøkonomer som ønsker å ha derivert sin 
siste funksjon idet masteroppgaven er levert. På den 

Forsikret mot matte hos Gjensidige

er	du	en	av	dem	som	har	et	angstfylt	forhold	til	implisitt	derivasjon,	
integrasjon	og	regresjon?	Kanskje	ble	du	overrasket	over	hvor	mye	
matematikk	som	egentlig	kreves	for	å	bli	samfunnsøkonom?	eller	
kanskje	du	bare	ser	på	metodefag	som	et	nødvendig	onde	som	må	
overleves?	Hvis	du	nikker	gjenkjennende	til	noe	av	dette,	kan	kanskje	
gjensidige	være	arbeidsplassen	for	deg	når	dine	dager	på	lesesalen	
er	talte.	Man	trenger	nemlig	ikke	å	være	best	i	statistikk-klassen	for	å	
komme	gjennom	nåløyet	hos	gjensidige.	

Av Gunnhild Indergaard og Kathrine Lebesby
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andre siden er det nettopp samfunnsøkonomenes 
matematiske og analytiske evner som skiller dem 
fra sine konkurrenter fra BI og Handelshøyskolen. Så 
dersom du sitter og svetter over ubegripelige modeller 
og derivasjonsproblemer, er det kanskje en mager trøst 
at det er nettopp dette som gjør at du klarer å slå dine 
konkurrenter i kampen om drømmejobben selv om du 
ikke trenger å regne et eneste stykke når jobben først 
er i boks.

For å kapre en jobb i Gjensidige med mange søkere er 
det viktig å være bevisst på hva man er faktisk kan. 
Samfunnsøkonomer har kunnskap på mange områder 
hvor konkurrentene kommer til kort, og dette er det 
viktig å være klar over. Modelløsning, evnen til å svare 
presist og kortfattet på en oppgave og å se ting på ulike 
plan er bare noen av de kvalitetene som verdsettes 
i et selskap som Gjensidige. Samfunnsøkonomenes 
forståelse av markedet og evnen til å se sammenhengen 
i de ulike mekanismene som styrer økonomien vår er 
andre. 

Men i likhet med de fleste andre yrkesgrupper har 
også samfunnsøkonomene sine svakheter. Mens BI-
studentene blir grillet i case-løsning og praktiske 
oppgaver, er det lett for en samfunnsøkonom å 
bli vettskremt når man går ut av modeller med 
begrensninger og inn i den virkelige verden. Suverene 
analytiske kunnskaper blir ofte satt i skyggen av dårlige 
praktiske kunnskaper når en fersk samfunnsøkonom skal 
ut i felten for første gang. I forhold til andre studenter, 
som regelmessig får høre at de er en merkevare, har 
samfunnsøkonomer generelt dårlig selvtillit. De vet ikke 
hva de faktisk kan, og er dårlige til å markedsføre seg 

selv. Dette kan koste dem dyrt i kampen om de 
mest attraktive jobbene. 

Siden Gjensidige ønsker at den totale arbeidsstokken 
skal ha så bred kompetanse som mulig, betyr det 
at de er åpne for mange ulike og utradisjonelle 
fagkombinasjoner. Det er dermed lurest å velge 
både fag og tema for masteroppgave etter interesse, 
det er der man sannsynligvis er best. Nettopp på 
grunn at de rekrutterer så bredt, gir Gjensidige 
samfunnsøkonomer med matteskrekk muligheten til 
å jobbe med faget sitt på en praktisk måte. Det er 
lurt å legge inn en liten ekstrainnsats når man leser 
metodefag, men når man først er gjennom nåløyet 
kan man legge matematikkboka på loftet. Dersom 
dette høres fristende ut, er det en mulighet for at 
Gjensidige er din fremtidige drømmejobb. Hvis du 
har karakterer i den bedre halvdelen av skalaen, er 
engasjert i en studentaktivitet, har en deltidsjobb, 
har studert litt i utlandet og samtidig følger med på 
hva som skjer i samfunnet rundt deg, er sjansen 
stor for at drømmen går i oppfyllelse. Har du i 
tillegg nerver av stål og en god porsjon selvtillitt, 
er jobben i boks. Men det er vel ingen sak for en 
samfunnsøkonomistudent?

OBSERVATORS 

Artikkel-
konkurranse

   
støttes av

Kulturstyret SiO
og Akademika

�
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Magdalena Nowakowska ble ferdig med sin Master Of 
Philosophy ved Økonomisk Institutt tidligere i år og 
jobber nå i avdeling for market data services i Nord 
Pool. Før hun begynte med samfunnsøkonomi ved ØI 
hadde Magdalena engelsk som �.språk fra universitetet 
i Krakow og internasjonal markedsføring og ledelse 
fra NMH/BI. Der begynte hun å interessere seg for 
miljøøkonomi og Kyoto-avtalen spesielt. Hun byttet til 
ØI for å lære mer om emnet, tok blant annet kurset 
Environmental Economics og skrev masteroppgave om 
miljøøkonomi med tittelen ”The relevance of the Porter 
hypothesis to a climate policy”. Nord Pool-jobben fant 
hun via oppslag på Karrieresenteret, der Nord Pool 
ønsket en student til deltidsjobb en dag i uken.
 
Hva tror du var grunnen til at du fikk jobben?
- Jeg kunne vise at jeg var motivert! Og at jeg visste 
ting som var relevant for jobben. For eksempel om Point 
Carbon, som er et analysebyrå for co�-markedet, og 
jeg kunne en del om Kyoto avtalen. Jeg var på intervju 
i februar �005 og den første handelen med co�-kvoter 
på Nord Pool var 11. februar det året. Dessuten spurte 
jeg masse når jeg var på jobbintervju.
Som forberedelser til intervjuet hadde jeg lest blant 
annet noen hovedoppgaver om kraftmarkedet, og 
dessuten en veldig bra artikkel av professor von 
der Fehr i en av grunnfagsbøkene mine (v.d Fehr: 
Investering og kapasitet i markedsbasert kraftforsyning 
i boka Markeder, ressurser og fordeling) og vært på 
websidene til Nord Pool.
Magdalena er fra Polen og siden Nord Pool begynte å 
komme inn på det polske markedet var de interessert 
i at hun skulle jobbe mer. Det ble jobbing full tid 
sommeren 2005 og i løpet av høsten fikk hun tilbud 
om 100 % stilling med mulighet til fleksibilitet for å 
gjøre ferdig masteroppgaven.
- Hva går jobben din ut på?
- Min avdeling samler inn produksjons- og forbrukstall 
fra Norge, og genererer en landsrapport ukentlig. 
Denne går ut til aktører i markedet som baserer sine 
analyser på informasjonen fra oss. Det er også en 
månedlig rapport, som blant annet sendes til SSB. I 
tillegg sørger vi for informasjon internt i bedriften, og 
gjennomfører enkelte analyser til eksternt og intern 
bruk. For eksempel forarbeid til ledelsen før de skal 
uttale seg utad. I jobben bruker jeg nok utdannelsen 
min mest indirekte. Det jeg har hatt mest bruk for er 
kunnskaper om ulike mekanismer som hjelper meg til 
å forstå markedet.
 
- Hva er bedre med å være arbeidstaker i forhold til 
student og hva savner du fra Blindern?
- Etter at jeg startet i jobb har jeg mer tid til 
fritidsaktiviteter, for eksempel har jeg tatt opp 
klatrehobbyen min, som jeg ikke fikk tid til som 
student. Dette er positivt.  Og ikke minst: fredager 
fikk en HELT annen verdi!!! Og langhelg!!! 

Fra tiden som student savner jeg friheten og det å 
kunne lese utover natten uten å ha dårlig samvittighet. 
Og så savner jeg den systematiserte og dynamiske 
læringsprosessen som man har på økonomisk 
institutt. Dessuten savner jeg den fantastiske lettelsen 
man føler etter eksamensstresset og så etterpå...
FERDIG!! Den deiligste følelsen var da jeg hadde 
levert masteroppgaven! Jeg var tom, lettet, happy og 
sad på en gang. Sånne emosjoner var mer tydelige i 
studentlivet.
Selvfølgelig savner jeg studiekameratene. Kantina 
savner jeg ikke….vi har mye bedre kantine her på 
jobben, da !!(latter….)
Har du noen tips til oss som ennå er studenter om 
steget ut i arbeidslivet?
Jobbsøking: - Jeg må skryte av karrieresenteret, de 
har hjulpet meg veldig. For eksempel hjalp de ved å 
lese jobbsøknaden og korrigere slik at den ble mer 
profesjonell. De kan mer om jobbsøking enn oss, så 
bruk dem!
Intervjuet: - Vis at du er interessert! Ikke prat om 
hovedoppgaven din som om du skal selge den eller 
om deg selv, men ha fokus på bedriften. Hvis du er 
engasjert i virksomheten tenker bedriften at du har 
noe å bidra med.

Økonomer i arbeidslivet.

Med kraftkrise etter en tørr sommer og diskusjon rundt co2-kvoter 
er kraftbørsen en arbeidsplass midt i begivenhetenes sentrum. 
Observator har snakket en samfunnsøkonom fra ØI som jobber i 
brennaktuelle Nord Pool.

Uvedkommende ingen adgang: Magdalena 
Nowakowska jobber i avdelingen Market Data 
Services i Nord Pool, der hun blant annet 
behandler informasjon fra markedsaktører før 
den offentliggjøres.

Astrid Lyse

10

200�#3.indd   10 10/12/200�   2:5�:34 PM



Det er en velkjent myte at Blindern-økonomer kan regne på uendelig 
uttrykk for paretobetingelser, men ikke kan svare på hvor stort 
statsbudsjettet er. Det er denne myten studentene i EconLink, en nystartet 
studentorganisasjon, skal vende til egen fordel. Vi fikk anledning til å stille 
noen spørsmål på et møte i EconLink.

Av: Erling Servoll

EconLink: Fra Blindern til næringslivet

Ønsker næringslivet velkommen: Filip Rye, Alexander Wisem Sah-
noun, Hanne Gaup Braa, Igor Oleschuk og Håvard Engøy.

Da Finansavisen startet en børskonkurranse for 
studenter, ble det dannet et lag fra ØI som kalte seg 
Proficio Infinitus. De har nå gått til topps i konkurransen 
og prydet forsiden av Finansavisen 4. oktober. Det er 
studenter fra denne gruppen som i vinter organiserte 
EconLink og har bygget opp organinsasjonen i våres. 
EconLink består nå av nesten 15 studenter på master- 
og bachelornivå. De er nå klare for å gjøre EconLink til 
en synlig faktor for økonomistudentene på Blindern.

Hanne Gaup Braa, du er leder i EconLink. Hva er 
EconLink?
-EconLink er en studentforening som arbeider for å 
knytte nærere bånd mellom studenter og næringsliv. 
Vi ønsker å gi studentene på samfunnsøkonomi et 
bredere perspektiv når det
gjelder karrieremuligheter enn det som har 
vært tradisjon. Det er mange muligheter for 
samfunnsøkonomer i næringslivet som mange ikke 
vet om, og det er viktig å gjøre både studenter og 
bedrifter klar over disse mulighetene. Vår kompetanse 
er sterkt undervurdert i noen bedrifter, og det vil vi 
forsøke å endre på. 

 Jeg spør Hanne om hva de kan gjøre for å profilere 
samfunnsøkonomer.
-Vi skal først og fremst jobbe med å etablere en 
tettere kontakt. Arrangere bedriftspresentasjoner, og 
holde studentene på Blindern informert om de mange 
mulighetene de har til få relevante sommerjobber 
eller trainee-stillinger i næringslivet. En utvidelse av 
kontaktflaten her endrer nok på noe av fordommene 
mot samfunnsøkonomer. Vi må huske på at vi har en 
veldig god og grundig utdanning som burde verdsettes 

også i bedriftene. 
Tilsvarende foreninger ved 
andre økonomiutdanninger 
h a r  j o bbe t  o pp  mo t 
næringsl ivet lenge. På 
NHH i Bergen har de flere 
bedri ftspresentasjoner 
hver uke, og på f lere 
av  dem serveres  det 
mat og drikke, leser jeg 
på Studentforeningens 
hjemmesider. Det er Håvard 
Engøy har ansvaret for 
kontakten mot bedriftene i 
EconLink. 

Håvard Engøy, hva kan du 
fortelle bedrifter som kan få 
dem til å spandere pizza på 
ØI-studentene?
-Vårt viktigste fortrinn er 
vår grundige teoretiske 
utdanning. Vi mener at det 

er den teoretiske forståelsen som er vanskelig å 
tilegne seg, og at vi stiller veldig sterkt i forhold 
til andre økonomiutdanninger. Den praktiske, 
mer case-orienterte delen lærer vi fort nok i en 
arbeidssituasjon. Det er viktig for oss å understreke 
vår grundige analytiske kunnskap.
Vi skal ta kontakt med bedriftene personlig og lage 
flyers og annet skriftlig materiell, for å gjøre dem 
oppmerksom på oss!

Hanne fortsetter:
-Telenor kommer for å fortelle om sin bedrift og om 
arbeidsoppgaver i slutten av oktober. Da håper vi 
mange er interesserte. Det kommer til bli servert 
noe å spise, og etter at Telenor har holdt sin 
presentasjon, blir det rom for samtale og spørsmål. 
Jeg tror det blir interessant, også for Telenor.

Observator håper at mange studenter setter pris på 
initiativet til EconLink. Det ville vært skadelig om 
samfunnsøkonomistudiet på Blindern bare skulle 
frambrakt forskere og byråkrater. Studentene ved 
ØI skal jobbe mange forskjellige steder, og ha 
nettverk som sprer seg inn i alle deler av samfunnet, 
også i det private næringsliv. Observator er sikker 
på at EconLink, hvis de lykkes, vil skape verdifulle 
synergieffekter!

EconLink har en nettside som interesserte studenter 
bør se på: http://foreninger.uio.no/econlink/. 
EconLink vil gjerne ha innspill. De kan sendes til 
maileconlink@studorg.uio.no.
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up giving up the plan forever.

There is no way that astronomers 
will ever refer to my star by the 
name I gave it. Truth is, the 
International Astronomical Union 
is the only organization with the 
ability to name anything in the sky. 
The IAU does not name stars after 
people. (And you have to discover 
a new asteroid or comet to have it 
named after you).

I am not saying that I was deceived 
as a potential customer. According 
to what they said, I will surely 
get a fancy certificate made of 
expensive papers, just not from 
the IAU but from a high quality 
printer; and a chart directing my 
newly named point of light, just 
not able to see it through a normal 
telescope that is not computerized 
to be able to locate automatically 
an object by its coordinate. My 
name will be “officially registered”, 
just in the purchase record book of 
the company instead of scientific 
databases or catalogues. And 
buried deep within some area of 
their web page is also a bit of truth 
when they refer to buying star as 

a “novelty item”. Only that “unique 
gift” seems not apply. With a dozen 
companies offering to attach names 
to stars, “my” star would surly be in 
risk of being named “Love Tom” by 
an unsuspecting buyer from another 
company. 

Think of a simple case of “customer 
aware”, when customers need to 
think carefully about their purchases 
to avoid being taken advantage of. 
Obviously I was not provided with 
enough truths to make an informed 
choice. I am not doing this just 
for fun anyway. Will people still 
be willing to pay if they are told 
the truth that the sky is being 
populated with “unofficial names” 
only in a fictitious way, no matter 
if it’s 49 dollars or 299 dollars at a 
pop? Probably the best one can say 
about private companies naming 
stars is that it falls into a grey 
area of the law. Bottom line is, no 
private company or individual has 
ever been given the authority to 
name stars.

Comparing to a boarding on being 
cheated, what happened next was 
far more irritating as my feeling 

Ever wonder what can be a perfect 
gift idea? Here is some alluring 
information:  “We give you the 
opportunity to buy a star named 
for your beloved person! To find an 
eternal home in the heaven for you 
and your special someone, this is 
a unique gift that you will cherish 
forever!”

Ever since inspired by a movie scene, 
this was exactly what I had planned 
to do some day-Well, if it was not 
that the advertisement bumped 
into my eyes accidentally through 
an email link, I still considered it 
to cost a large amount of money 
that I definitely couldn’t afford at 
the moment. But now, in reality, 49 
dollars is quite a reasonable price! I 
mean, for such a product that may 
extend its meaning to priceless.

I filled personal information, picked 
up the constellation, writing down 
a name… and the last second 
before submitting my credit card 
number, I stopped. Intuitively to be 
responsible for my money I began 
to search websites to make sure this 
was really what I wanted- to name a 
real star. Worst thing was, I ended 

The first time I heard the name of this magazine, it sounded to me 
astronomy related, which was why I mistakenly mentioned it as 
“observatory”.  Basically everything in the world can be observed, 
people, society, stars (I mean those ones in the sky)…and maybe also, 
commercial tricks.

Buying a Star
Shiyin Yan
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had updated to being used. I re-
entered my mailbox to write back 
my friend about this playful trick. 
There was a new mail from a 
friend, excitingly indicating a link 
to get a free video iPod. Curious 
enough, I followed the procedure, 
finished the registration, forced to 
send the “free iPod” message to 
five more friends (when I became 
aware how I received mine), 
skipped all the “joining our club” 
or “win a lottery” stuff, finally, my 
“iPod receive statue” page kept 
constantly shining the instruction 
“you need five more friends to 
get your free ipod”. What the hell 
was I supposed to do after I had 
attached my entire contact list, 
to create some unknown email 
address? You know I don’t dislike 
those online ads that use me to link 
their websites. I hate them. Their 
promotional strategies are totally 
fraudulent.

 When you don’t like winged insects, 
they are just flying everywhere. You 
might have noticed those links on 
the right side of the page once you 
made a search on Google. Those are 
pay per click ads. PPC advertising is 

exploding over Internet and small 
businesses worldwide are adopting 
it as their primary business tool. In 
Google’s ppc advertising system, 
advertisers pay for various different 
keywords that a person might do 
a search on. When that word is 
typed into Google, the advertiser’s 
ad is displayed on the right side of 
the page. This is the best way for 
online retailers, service providers 
and content publishers to put 
their information at a remarkable 
place. Otherwise they need to link 
their website to thousands (maybe 
millions) of other pages of the same 
topic to make it possible theirs will 
be displayed within top ten at one 
relative search.

Problem is, “top” never equals 
“morally right”. According to a report 
of the Internet Fraud Complaint 
Center (IFCC), which began its 
operation on May 8th, �000, the 
majority of their complaints of 
frauds was committed over Internet 
or similar online service, and the 
total monetary loss from their 
referred cases in the year �00� 
alone was $1�5.6 million. 

Because of the international nature 
of the Internet, it’s nearly impossible 
for each individual country or 
region to regulate and enforce its 
law in a consistent, effective way. 
Some companies could possibly be 
fake or illegal so that their money, 
no, the customers’ money, may 
not even at least make a little 
contribution to GDP. At this point, 
I’d rather appreciate some “star 
registry” that denotes their income 
to a children’s charity, and certain 
observatory that use their earning 
into scientific activities. 

The writing took my attention 
from time, which is already eleven 
o’clock in the evening. Cold air 
rushes in as I open the window, but 
it’s all the warm twinklings in the 
night sky. A weird truth suddenly 
comes into mind: every tiny spark 
up there is in fact an extremely 
hot, huge fireball that may be even 
more powerful than our sun. In 
that case, perhaps, “find an eternal 
home in the heaven” could be well 
explained as “pursue an everlasting 
burning in the light”. 

200�#3.indd   13 10/12/200�   2:5�:40 PM



”Pffffff. Lyden av luften som går ut fra en ballong måtte bare 
komme. Overskriftene i finanspressen gikk fra jubel til sorg, 
og med ett var den stigende trenden siden �00� brutt.”
 
12 mai i år snudde det norske aksjemarkedet. I løpet av noen 
turbulente uker raste Oslo Børs med �0%. Verdier for over �00 
milliarder kroner ble skrelt vekk, og hovedindeksen landet til 
slutt på 340 poeng. Ned fra 428 poeng fire uker tidligere.

Ser man tilbake på turbulensen i vår, er trolig den underliggende 
årsaken til børskorreksjonen, den overdrevne oppgangen i 
begynnelsen av året. Som vi skrev i forrige nummer; når 
den siste pessimist er blitt optimist, da snur markedet. Og 
det var nettopp det som skjedde. Aksjemarkedet var per mai 
�006 blitt for dyrt, og en korreksjon bare ventet på en årsak 
for å inntreffe. Vi påpekte dette i både Observator nummer 
1 og 2 2006, og inflasjonsfrykt ble til slutt den utløsende 
triggeren.

De siste to månedene har i stor grad vært preget av 
oljeprisfallet. Et fat olje har falt fra 78 dollar fatet i begynnelsen 
av august, til 58$ per begynnelsen av oktober. Reduksjon i 
risikopremien i forhold til Iran forklarer største delen av 
prisfallet; oljemarkedet er mindre nervøst, og dette sender 
prisen nedover. Dette er positivt for alle oljeimporterende 
land, noe som reflekteres i Dow Jones’ nylige toppnotering 
på 11840 poeng. For Norge og Oslo Børs sin del, er dette 
heller dårlig nytt ettersom de største verdiene på børsen 
ligger nettopp i oljerelaterte selskaper. Observatorporteføljen 
tror dog at oljeprisen i de neste månedene vil stabilisere 
seg. Verdens oljereserver blir ikke større, etterspørselen 
viser ingen sterke tegn til reduksjon, og smeller det i for 
eksempel Nord Korea, blir verden med ett like farlig som den 
var i sommer. Vi trenger bare ett eksogent sjokk for å sende 
oljeprisen tilbake til gamle høyder. 

Observatorporteføljen advarte mot en mulig forestående 
korreksjon i forrige nummer. Vi trakk oss derfor ut fra hele 
olje- og offshorsektoren. Dessverre klarte vi ikke å forutse 
skrellet i to av våre selskaper, og porteføljen er dermed ned 
�5% siden sist. 1�%-poeng mer enn hovedindeksen.
Hovedsakelig er det Tandberg Televisjon som sender 
porteføljen ned i kjelleren. Manglende nye kontrakter og en 
”profit warning” har sendt aksjen ned med hele 63% siden 
sist. Ettersom vi mener Tandberg Television fortsatt har et 
unikt produkt, og fordi aksjen virker oversolgt, velger vi å 
beholde aksjen til neste gang. Men dog under tvil. Tomra 
Systems har også gått på en smell grunnet dårlige resultater 
i �. kvartal. Vi ser oss trøtte på å vente på resultater fra 
flaskepantingen i Tyskland, og tar dermed aksjen ut av 
porteføljen. 

DNBNOR ble tatt inn i porteføljen som en stabil sikkerhet 
mot et forestående børsfall, og har beveget seg parallelt med 
børsen generelt. Ettersom Obervatorporteføljen begynner 
å bli kritiske til den sterkt økende kredittveksten i Norges 
husholdninger, parallelt med boligprisfall både i USA og 
Danmark, velger vi å ta aksjen ut av porteføljen. Hafslunds 
eierskap i REC er stadig like interessant, og vi velger å bli 
sittende i aksjen. Fast Search and Transfer er i en synkende 
trend, noe vi mener er merkelig tatt i betraktning selskapets 
vekst. Samtidig merker vi oss at mens Fast er ned �8% siden 
årsskiftet, er selskapets argeste konkurrent i USA, Autonomy, 
opp �1 %. Vi ser ingen grunn til denne divergensen, og 
beholder selskapet i porteføljen.

Til neste gang kvitter vi oss dermed med to selskaper, og får 
inn to gamle favoritter; Q-Free og DNO. Oslo Børs er midt 
inne i en konsoliderings fase, og det blir svært spennende å se 
hvilken retning det går utover høsten. Hvordan vår portefølje 
gjør det, får du lese om i neste nummer av Observator.
 

Hvorfor velger Observatorporteføljen disse selskaper?

Det Norske Oljeselskap - DNO
Vi anbefalte DNO første gang høsten 2004. I de 18 månedene 
som fulgte, steg aksjekursen fra 1,�7 kroner til 16,�8 kroner. 
Hele 1096% opp! Toppen ble nådd i mai i år, og siden den 
gang har aksjen falt med nesten 50 %, noe vi synes er for 
mye. Observatorporteføljen mener markedet undervurderer 
potensialet for DNO- suksess i Irak, samtidig som eierandelene 
i blant Yemen-feltene og Goliat ikke tilstrekkelig diskonteres 
inn i DNO-kursen. Selv om oljeprisen har falt kraftig de siste 
månedene, forventer vi en stabilisering på mellom 50 og 60 
dollar fatet; vintermarkedene er på vei, og Opec vil neppe 
tillate et fall lengre ned enn dette. DNO er en av børsens 
”trader” favoritter, og det skal ikke mye positiv psykologi 
til før aksjen får en kraftig rekyl opp og lander på nivåer vi 
mener er mer normale. På bakgrunn av disse faktorer er 
DNO en god, dog risikabel investeringskandidat.  

Q-Free
I takt med økt privatbilisme verden over, er behovet for Q-
Free’s veiprisingsystemer åpenbart. Veiprisingsystemer i både 
London og Stockholm har vist seg svært vellykkede, og tatt 
Q-Free’s globale posisjon i betraktning, er markedspotensialet 
enormt. Per i dag prises Q-Free til 11 ganger inntjeningen for 
�005, noe Observatorporteføljen mener er for lavt i forhold 
til mulighetene som ligger i selskapet. Vi regner med gode 
nyheter og en rekyl opp i forkant av resultatfremleggelsen i 
slutten av oktober, og tar derfor aksjen inn i porteføljen. 

Martin Sommerseth Jaer

14
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Prizes:
1st prize: free choice of books from Akademika for a value of 1800 NOK and publication in Observator
�nd prize: Books from Akademika for 700 NOK
�rd prize membership i Fredrik

Competition rules:
-Deadline for handing in contributions is 1st february �007. One printed version of your paper should be put in 
Observator’s mailshelf (expedition on the 12th floor) and a version should be mailed electronically to astridl@
studen.sv.uio.no. 
-The contribution should be written in either English or Norwegian
-Maximum length is �000 words

In the jury’s assessment of the contributions the focus will be on:
- the ability to present topics and arguments or pose interesting questions related to the field of economics in an 
engaging way.
- good language and style.
-general journalistic impression
- technical skills or scientific level will not be in focus in the evaluation. 

The writer can freely choose the genre ( e.g. article, comment, essay, interview) and the topic for the 
text.  Ideas for topics could be:
- welfare in Norway , Europe, the world: Which tasks should be taken care of the private sector and which should 
be a public responsibility? (E.g the sectors health, education, research) 
- corruption in public sector
- flat or progressive taxes? Which objects are suitable for taxes: real estate, aksjeutbytte, 
- leaders’ salaries: are they too high?
- is an enterprise owned by the public a weaker enterprise? 
- are economic models good tools or do they give a too narrow foundation for important decisions?  
- current events in the news or a closer look at a certain country or enterprise from the point of view of an student 
in economics.
or  any other question that catches your interest!! 

All contributions will be revised in a first round by a jury consisting of  the Observator editorial board, the selection 
of the best contributions will then be sent on to an external jury 
which will decide the final positions.
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Fagutvalget og Frederik åpnet semesteret med 
en rekke sosiale begivenheter. Vi startet med å 
hjelpe instituttet på orienteringsmøtene for de nye 
studentene og med et velkomstarrangement på plenen 
mellom Harriet Holters hus og Vilhelm Bjerknes’ hus. 
Deretter fulgte vi opp den nye tradisjonen med 
fotballturnering som vi startet i fjor.

I månedsskifte august/september 
tok Frederik studentene med på 
studietur til Budapest. Turen 
innholdt både faglige og sosiale 
innslag. På det faglige planet ble 
det holdt to foredrag, det ene av 
en lokal journalist og det andre av 
to representanter fra den norske 
ambassaden. Når det gjelder 
det sosiale var vi på båttur på 
Donau, besøkte de berømte 
badene, hadde fellesmiddager 
og fortsatte festlighetene utover 
kveldene. Ellers oppsøkte mange 
av oss kulturelle severdigheter 
på dagtid, deriblant parlamentet, 
terrormuseet,  festningen, 
statueparken, St. Matthiaskirken 
og Gellért-høyden.

Våre to foreninger sto 6. september for allmøtet 
hvor de mindre foreningene ved instituttet også 
var invitert, men dessverre bare Observator møtte 
opp. Her stilte Fagutvalget med pizza og begge 
foreningene ble tilført nye medlemmer. I Fagutvalget 
overtok Rasmus Bøgh Holmen som leder etter 
Sigbjørn Helstad Aabø, mens Line Bentzen overtok 
etter Astrid Sandsør som leder i Frederik.

Begge foreningene ønsker å skape et godt studentmiljø 
også for de internasjonale studentene. �8. september 
arrangerte vi årets første internasjonale lunsj med 
stor suksess. Vi regner med å holde to til i løpet 
av semesteret. Dessuten kommer vi å invitere de 
internasjonale studentene og andre interesserte til et 
kulturarrangement i desember. Dette vil blant annet 
innholde snø, kvikk lunsj, appelsin og kakao.

Fremover kommer Fagutvalget t i l  å holde 
flere aktualitetsarrangementer. Vi har flere 
aktualitetsforelesinger på gang, blant annet med 
professor Karen Helene Ulltveit-Moe. Dette semesteret 
planlegger vi dessuten å arrangere vår første 
dokumentarøkt, hvor vi viser en økonomirelatert 
dokumentar og får en fagperson til å kommentere.

19. oktober inviterer Fagutvalget og Frederik til en 
festdebatt om energiknapphet og strømpriser hvor 
Jon Vislie braker sammen med en av sine erkerivaler: 
Eystein Gjelsvik fra LO og to andre debattanter. 
I tillegg har Steinar Holden takket ja til å være 
ordstyrer, så dette blir virkelig en begivenhet man 
kan se frem til. Etter debatten fortsetter kvelden med 
lystlig lag i regi av Frederik.

9. november slår Frederik til med en aldri så liten 
quiz, med påfølgende fest. Ellers har Frederik en 
stor oppfordring til alle studenter: Løp eller eventuelt 
ta heisen til 1�.etg, og kjøp forfriskende leske fra 

Frederiks flotte colaautomat!

N å r  d e t  g j e l d e r 
a rbe ids l i v sa r rangemente r 
a r r a n g e r t e  Fa g u t v a l g e t 
19. september en vellykket 
ekskursjon til Gjensidige med 
om lag �0 studenter. Gjensidige 
fremsto som en solid arbeidsgiver 
hvor de med akademisk bakgrunn 
hadde muligheten til å være selve 
drivkraften, men konsentrasjonen 
av samfunnsøkonomer kunne 
nok vært litt større. Fremover 
skal Fagutvalget arrangere et 
arbeidsorganisasjonsseminar 
�1. oktober som er ment å være 
et alternativ til det tradisjonelle 
jobbseminaret i vårsemesteret. 
I samme tidsrom kommer også 

analysebyrået ECON som det 
første bedriftsbesøket i dette semesteret.

I instituttstyret fikk Fagutvalget forrige semester 
gjennomslag for mer penger til studentliv og flere 
midler til seminarundervisning. Dette semesteret er 
en rekke nyansettelser foreløpig de øverste sakene på 
agendaen. Fagutvalget ønsker i denne sammenhengen 
å ansette dyktige folk, men er samtidig opptatt av 
å ha nok undervisningsressurser. Vi synes det er 
særlig viktig å få en god pedagog inn i den ene 
førsteamanuensisstillingen i matematikk-økonomi 
slik at Knut Sydsæter får en verdig arvtaker.

I programrådet er det flere hete saker oppe. Rådet 
har bedt fakultet om en redegjørelse angående 
normalfordelingen på masternivå. Videre har 
undervisningsleder Hilde Bojer varslet et nytt forslag 
som åpner for mer økonometri i bachelorgraden. 
Emnetilbudet for våren �007 er vedtatt, og i 
den forbindelse vil det dessverre være dårligere 
emnetilbud til våren for nye masterstudenter med få 
forkunnskaper. For øvrig er fremdeles bachelorgraden 
i matematikk og økonomi under planlegging. 
Fagutvalget er dessuten i gang med å foreslå en 
endring i EXFAC-ordningen som gjør emnet mer 
relevant for samfunnsøkonomer. Mer informasjon om 

Fagutvalget og Frederik
Skrevet av: Camilla Nore (informasjonsansvarlig, Fagutvalget), Rasmus Bøgh Holmen (Leder, 
Fagutvalget) og Andrea Haug (informasjonsansvarlig, Frederik)

Fagutvalget og Frederik har fått 
anledning til å starte en ny spalte i 
Observator. Gjennom denne håper vi å 
gi studentene et innblikk i hva vi driver 
med og gjøre det lettere for folk å 
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dette vil bli gitt ved en senere anledning.

I PUFUM (programutvalgene og fagutvalgene ved SV 
sitt møteorgan) har vi to aktuelle saker oppe. Den 
første er kjellersaken som grovt sagt handler hvordan 
studentene skal disponere U1 og hittil tvilsom 
betaling av bartendere på utleiefester. Her kommer 
SVSU og SVFF til å lage et felles forslag på vegne av 
studentene til fakultetet. Fagutvalgets standpunkt 
er at leieprisene er i overkant og at personalet på 
U1 noen ganger bør være mer samarbeidsvillig, 
men er samtidig opptatt av å ikke spenne ben på 
SVFF. SVFF er tross alt en stor bidragsyter til det 
gode sosiale miljø på fakultetet. Den andre saken er 
avviklingen av lesesalplassene, noe Fagutvalget hele 
tiden har kjempet imot. Begrunnelsen fra fakultet 
er at ordningen var ment å være midlertidig og kun 
gjaldt for økonomi og statsvitenskap. Fakultetet har 
dessuten hatt behov for å frigjøre plasser i 4. etasje 
som skal restaureres. Fagutvalget jobber nå for at 
i hvert fall oppgavestudentene i samfunnsøkonomi 
skal få faste lesesalsplasser.

Til våren kommer Fagutvalget for første gang til 
å arrangere en aktualitetsuke. Vi håper at uken 
på sikt kan bli en pioner for studentlivet ved 
Økonomisk Institutt, med det beste fra næringslivet, 
forskning, statlige institusjoner, samt toppolitikken. 
Aktualitetsuka �007 kommer til å handle om olje og 
energiknapphet.

Også Frederik har planer for neste semester, nemlig 
den årlige turen til Hemsedal. Turen er lagt til første 
helgen i februar (�.�-4.�). Prisen vil som i fjor ligge 
rundt kr 1 800 og inkluderer da frakt, heiskort, � 
middager, pølser i bakken og losji. Mer informasjon 
om påmelding kommer senere dette semesteret.

I øyeblikket har begge foreningene relativt romslig 
økonomi. Fagutvalget har planer om å bruke en 
god del av de oppsparte midlene på neste års 
aktualitetsuke, mens Frederik som vanlig vil bruke 
en del penger på neste års studietur. Fagutvalget har 
siden nyttår laget en ny nettside som vi oppfordrer 
alle å ta en titt på. Frederik på sin side jobber med 
å bearbeide sin.

Ellers ønsker vi i Fagutvalget og Frederik alle et riktig 
godt høstsemester!

Ønsker du å vite mer om Fagutvalget og Frederik? 
Eller har du meninger du gjerne vil dele med oss? I 
så fall kan dere kan sende mail til oss på: 
fagutvalget@econ.uio.no og frederikpost@econ.uio.
no, eller dere kan besøke våre nettsider på:

http://www.oekonomi.uio.no/fagutvalget og 
http://foreninger.uio.no/frederik

Erling Kravik, Aleksander Wisem Sahnoun, Sigurd Galaasen og Thomas Aanensen 
(foran) med utsikt over Budapest.

Fra siste samfunnsøkomifest på u1 
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Handelsbankens sjefsøkonom siden 1996, Knut Anton 
Mork, konsulteres hyppig når noen ønsker et estimat 
på renteutviklingen fremover. Kyndig forespeiler 
han det norske folk at sentralbanken i neste runde 
sannsynligvis vil ”slenge på en kvarting”(økonomslang 
for 0,�5 % renteøkning, journ.anm.), men at det 
selvfølgelig ikke kan sies noe sikkert. Hva ligger 
egentlig bak disse uttalelsene?

- Rentespørsmålet består av mange dimensjoner, 
og er derfor krevende å besvare. Vi studerer Norges 
Banks vurderinger nøye, ettersom de forteller mye om 
deres holdninger. Videre ser vi om vi er enig i deres 
vurdering av inflasjons- og aktivitetsutviklingen, og 
den økonomiske situasjonen generelt. Parallelt med 
dette gjør vi oss opp en selvstendig oppfatning av 
hvordan økonomien går, og utarbeider så en egen 
renteprognose, utdyper Mork. 

Handelsbanken ser ikke bare på om økonomien er 
inne i en høyveksttakt, men vurderer også hvordan 
vekstpotensialet har utviklet seg. 

- Et eksempel på sistnevnte finner vi ved å se hvordan 
norsk økonomi har fått tilført ekstra ressurser 
gjennom importert arbeidskraft. Dette har igjen 
bidratt til å utsette lønnsveksten mange trodde ville 
komme tidligere, forklarer sjefsøkonomen. 

Mork er vanligvis ikke fremmed for å kritisere 
Sentralbanken, men viser også forståelse for at 
dagens økonomiske forhold er krevende.

- Norges Bank gjør så godt som man rimelig 

kan forvente. Vi må ikke glemme at det er en 
komplisert situasjon de manøvrerer seg igjennom 
nå. Sentralbanken har et mandat som banken selv 
tolker som et fleksibelt inflasjonsmål. De møter en 
stadig avveiing mellom å nå inflasjonsmålet, og å 
holde stabilitet i produksjonen. Disse målsetningene 
spriker i dag i hver sin retning, så her må man utøve 
forsiktighet, påpeker han. 
 
Inflasjonsmål utgått på dato?

Selv om Mork tilsynelatende er fornøyd med innsatsen 
til ”Team Gjedrem”, er han ikke enig i instruksen de 
er satt til å følge. Mange hevder dagens inflasjonsmål 
er for høyt, og Handelsbankens økonomiske overhode 
føyer seg villig inn i rekken av kritikere.

- Helt fra begynnelsen av har jeg ment at å sette 
inflasjonsmålet til 2,5 % var en feiltakelse, det er 
uten tvil satt for høyt. 

Han forklarer at hvis vi skal vi foreta en endring 
her, er det avgjørende at det gjennomføres på en 
troverdig måte, slik at det ikke kan reises spørsmål 
om motivasjonen som ligger bak. 

- Norge kan lett mistenkes for å tenke ”Vi har 
problemer med å nå inflasjonsmålet, så la oss bare 
senke det.” Hvis det gjøres gang på gang vil vi miste 
troverdighet. 

Mork forklarer at de tallene vi har med å gjøre i dag, 
heller ikke nødvendigvis er reelle.

Svein Gjedrem gjør en grei jobb, mens regjeringens 
tilstedeværelse er nærmest ikke merkbar i norsk 
økonomi. Knut Anton Mork lar folk få passet påskrevet. 

ØKONOMISK ARROGANSE
Anna Brander

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken

1�
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- De fleste studier av inflasjonsestimatets nøyaktighet 
viser at mange indekser tenderer til å overvurdere 
nivået. En mulig feilmåling av inflasjonen må derfor 
også tas med i betraktningen.

Mye har skjedd siden inflasjonsmålet ble opprettet i 
�001. Har vi blitt noe klokere?

- Jeg er ikke sikker på at vi vet så mye i dag som vi 
ikke visste da. Det er klart at noen av de politiske 
faktorene har endret seg. 

I 2001 opplevde man for eksempel motstand fra blant 
andre fagbevegelsen. De var redde for at om målet 
ble satt lavere enn �,5 %, kunne det bli vanskelig å 
få lønnstillegg. 

- Jeg har inntrykk av at fagbevegelsen har endret 
denne oppfattelsen nå. De har opplevd lav inflasjon, 
og sett at det ikke nødvendigvis utgjør noen trussel, 
fastslår han. 

Passiv regjering

I forkant av stortingsvalget var mange konservative 
stemmer ute og truet med at en rød-grønn regjering 
ville føre til økt rente. Opposisjonen har hittil hatt lite å 
bekymre seg for, og regjeringen har ofte vært kritisert 
for å føre en lite handlekraftig finanspolitikk. 

- Jeg mener ikke vi har hatt noen endret finanspolitikk 
etter at vi fikk ny regjering, så jeg syns ikke dette 
er noe å snakke om. Jeg er overrasket over hvor lite 
regjeringen har staket ut ny kurs i finanspolitikken når 
man tar partiprogrammet og regjeringserklæringen 
(Soria Moria-erklæringen) med i betraktningen. 

På fredag 6.oktober slippes statsbudsjettet. Men 
noen stor tro på kursendring i finanspolitikken, slik 
regjeringen gikk til valg på, det har sjefsøkonomen 
liten tro på.  

- Som vanlig har regjeringen i forkant avgitt signaler 
vi forholder oss til. Det kan se ut til at de kommer til 
å holde seg strengt til handlingsregelen, og vi vil nok 
ikke se skattebelastningen overgå nivået fra �004. 
Det virker ikke som om det er rom igjen til å forandre 
kurs, spekulerer han. 
Å gjøre kutt er ingen enkel sak. I denne sammenheng 
trekker Mork frem sykelønnsbråket.

- Saken er en god illustrasjon på hvor vanskelig 
det er å gjennomføre endringer. Forslaget om å øke 
arbeidstakernes bidrag til sykelønnen ble møtt med 
sterk motstand fra mange hold. 

Medisin med bivirkninger

I et boligmarked med sterk prisvekst og med høyere 
nasjonal gjeldsmasse enn på lenge, ser mange på 
Sentralbankens verktøykasse som en mulig medisin. 
Dette tror imidlertid Mork de bør slutte med.

- Norges bank har generelt hatt som policy å ikke 
legge spesiell vekt på aktivapriser. Dette er jeg 

tilbøyelig til å være enig i, da det er vanskelig for en 
sentralbank å kunne kontrollere bobler. 

Han opplyser at Sentralbankens oppgave er å styre 
generell utvikling av inflasjon og kapasitetsutnytting, 
ikke å gå spesifikt inn i enkeltmarkeder. 

- Selv hvis de skulle velge å påvirke ville det være 
vanskelig å fastsette hvor stor boblen i virkeligheten 
er. Om de så konkluderer med at boblen er 
overdreven ville det kreve store doseringer av 
pengepolitiske virkemidler med tilsvarende store 
negative bieffekter.

Arrogante økonomer

Med doktorgrad i økonomi fra MIT antar vi at Knut 
Anton Mork er vant til at de fleste ikke deler hans 
dype økonomiske forståelse. Likevel må det være 
noen misoppfatninger som er spesielt plagsomme?
- Noe spesifikt svar her skal jeg ikke begi meg ut på 
tror jeg. Generelt vil jeg si at det definitivt er mange 
merkelige misforståelser ute og går. Mennesker flest 
har ikke noe problem med å akseptere at vi har ulike 
faglige spesialiteter; leger vet mer om helse enn 
andre, og ingeniører vet mer om byggverk enn andre. 
I sterk kontrast til dette finnes det en merkelig uvilje 
mot å akseptere den fagkunnskapen vi økonomer er 
i besittelse av! ”Alle” føler de ”kan” økonomi. Det er 
mulig at vi økonomer må skylde på oss selv. Kanskje 
har vi opptrådt arrogant og uttalt oss i irriterende 
vendinger? I så fall må vi ta dette til etterretning, 
konstaterer Mork.

Sentralbanksjef - Svein Gjedrem
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Klimasystemet består i hovedsak av hav, land, 
is og luft og blir definert som en gjennomsnittlig 
tilstand av disse elementene over en periode på 
30 år. Interaksjonen mellom disse elementene er 
avgjørende for livet på jorda. Det er naturlig mye 
karbon i kretsløpet, men når vi utvinner kull, olje 
og gass tilfører vi systemet karbon som ikke er en 
naturlig del av dette kretsløpet. Konsekvensen er 
at strålingsbalansen endres og mer av solvarmen 
beholdes på jorda. I Norge får vi et mildere klima 
og høyere matproduksjon, men for mange områder 
i verden er konsekvensene svært ødeleggende. Økt 
havnivå vil legge store områder under vann og flere 
områder vil få økt flomfare. Endrede nedbørsmønstre 
kan ødelegge vekstgrunnlaget mange steder. En kan 
også vente seg en økning i parasittiske sykdommer 
som malaria og gul feber. Konsekvensene er størst i 
allerede fattige land og spesielt sårbart er Afrika. 

Klimasystemet er et fellesgode og alle kan bruke 
så mye de vil uten at det koster stort. Resultatet 
er overforbruk, eller det som kalles ”allmenningens 
tragedie”. Spesielt siden de som forurenser i dag 
ikke påføres betydelige kostnader i form av endret 
klima. Kostnader som følge av klimaendringer vil 
hovedsakelig påføres fremtidige generasjoner. Skal 
vi øke verdien av klimasystemet må vi betale i en 
omlegging av energiforbruket i dag. For hver enkelt 
er beste tilpasning å forurense mer enn optimalt. Et 
problem er at det er vanskelig å se konsekvensen av 
sine handlinger, dessuten har hver enkelt handling 
lite å si i det store og det hele. Et annet problem er 
at det eksisterer svake økonomiske insentiver for ikke 
å forurense. Regulering gjennom pris eller kvantum 
kan rette opp skjevheten i forbruk og allokere optimal 
bruk av klimasystemet. Siden utslipp i et land har 
konsekvenser globalt bør slike reguleringer gjelde 
internasjonalt. Både av hensyn til kostnadseffektivitet 
og av den grunn at noen nasjoner kan se seg tjent 
med at andre reduserer sine utslipp uten å bidra selv. 
Reduksjonskostnadene er nasjonale mens gevinsten 

er global, slik at hver enkelt er best tjent med at 
alle andre reduserer sine utslipp. Løsningen er en 
internasjonalt forpliktende avtale. Kyoto-avtalen er 
et slikt forsøk. 

Kyoto-avtalen – løsningen på et globalt 
problem?

Kyoto-avtalen ble undertegnet i 1997 i den japanske 
byen Kyoto. Landene ble enig om å begrense 
utslippsveksten og redusere I-landenes utslipp med 5 
prosent relativt til 1990 nivå. For at avtalen skulle bli 
gyldig måtte over halvparten av I-landene ratifisere 
avtalen. Når det kom til ratifisering synes USA det 
ble litt for skummelt, derfor ville ikke Australia 
være med heller. Russland var lenge i tvil. Med USA 
forsvant store deler av potensialet for å selge dyre 
overskuddskvoter, men de ratifiserte avtalen til slutt. 
I Kyoto-avtalen er utslippsreduksjon hovedsaklig et 
nasjonalt ansvar, men protokollen åpner for at kutt 
kan reguleres gjennom ulike markedsmekanismer. 
Målet med mekanismene er at utslippsreduksjonene 
skal gjennomføres der det er kostnadseffektivt. De 
marginale reduksjonskostnadene er ofte lavere der 
hvor få tiltak er realisert. I-land har muligheten til å 
handle utslippskvoter seg imellom. Land som er langt 
fremme på utslippsreduserende teknologi, eller har 
hatt mulighet til å kutte sine utslipp på andre måter, 
kan selge overskuddskvoter til andre land, som ikke 
har klart å redusere sine utslipp. Land kan også 
samarbeide om å redusere sine utslipp, som blant 
annet EU-landene har valgt å gjøre. Antall kvoter er 
fastsatt i henhold til Kyoto-forpliktelsene, men kan 
utvides gjennom Clean Developement Mechanism 
(CDM). CDM går ut på at I-land kan gjennomføre 
sine utslippsforpliktelser i U-land. Får man godkjent 
utslippsreduserende prosjekter i U-land blir man tildelt 
flere kvoter. Slik kan I-land relativt billig finansiere 
sine utslippsreduksjoner, som også har vært noe av 
kritikken. Målet med CDM er kostnadseffektivitet og 
spredning av teknologi, som kan skape grunnlag for 

Forvaltning av klimasystemet

Peakoil, global oppvarming og 
sykelønn er eksempler på noe 
som bekymrer og engasjerer. 
Denne artikkelen skal handle 
mest om global oppvarming, 
i anledning Al Gores film og 
en rekordvarm høst i Norge. 
Artikkelen inneholder også 
bittelitt olje og gass, siden 
dette er et oljenummer og 
olje er en av årsakene til 
den globale oppvarmingen. 
Problemstilingen er 
hovedsakelig som følger: 
hvordan oppnå en god og 
bærekraftig forvaltning av 
klimasystemet? 

Linda S. Oksnes

Nordpolen anno 2100
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bærekraftig utvikling i mottakerlandene. 

USA og resten av OECD landene rangerer klart høyest 
på utslippstoppen. Konsum av fossile brensler per 
innbygger i Kina og India er henholdsvis 8 og 28 
ganger lavere per innbygger enn i Norge, men det er 
her veksten er forventet å bli størst i årene fremover. 
Både Kina og India kommer til å ha en økning på 
over 100 prosent i sine utslipp innen 2030 (IEA, 
�004). Etter hvert er det realistisk at andre U-land 
kommer etter. IEA forventer at U-landene kommer 
til å bidra med �/� av veksten i energietterspørselen. 
En redusert vekst i disse landene er nødvendig for å 
oppnå en bærekraftig forvaltning av klimasystemet. 
Teknologispredning og synliggjøring av gevinstene 
ved en rekke energieffektiviserende tiltak er viktig. 
Utslippsreduksjoner i I-land kan også ha en positiv 
signaleffekt. 

Første periode utløper �01�, innen da skal de ha 
utarbeidet retningslinjer for neste forpliktelsesperiode. 
Denne gangen er målene tenkt mer ambisiøse. 
Utfordringen ligger nok en gang i hvordan byrden 
skal fordeles. For at avtalen skal ha en effekt og 
opprettholdes på sikt er det avgjørende at flere land 
blir med. I første omgang er det viktig at Australia 
og spesielt USA ratifiserer avtalen. Beslutningen 
om ratifiseringen ligger hos senatet i USA, som 
domineres av konservative republikanere, som 
tradisjonelt er skeptiske til internasjonalt bindene 
avtaler. På den annen side er amerikanere i økende 
grad opptatt av klimaproblemet og en rekke andre 
tiltak er innført i USA. Kyoto-avtalens moderate effekt 
er et argument for nasjonale eller bilaterale tiltak. 
Utvikling av ny teknologi nasjonalt eller i samarbeid 
med andre land kan i neste omgang lette kostnadene 
ved forpliktende utslippsreduksjoner.

Nasjonal miljøpolitikk?
Overfor klimautviklingen er en nasjonal strategi 
ikke optimalt. Økonomenes yndlings virkemiddel er 
en internasjonal klimagass-avgift. Grunnen er at i 
land som Norge er det relativt dyrt å innføre tiltak 
som reduserer utslippene ytterligere. Innføring 
av CO�-håndtering (CCS-teknologi) eller bygging 
av en vindmøllepark er betraktelig dyrere enn å 
redusere energiintensiteten til en fabrikk i Angola, 
men kan medføre samme utslippsreduksjon. 

Likevel kan en del teknologiske løsninger, om enn 
relativt kostbare, være lønnsomme i den forstand 
at gevinsten ved utslippsreduksjon er større enn 
kostnadene. Norge har i dag forsket frem teknologi, 
som gir reduksjonspotensial. Ikke alle utnyttes, 
selv om de kan være lønnsomme. Et eksempel 
er bruk av teknologi for CO� fangst og lagring 
(CCS-teknologi) ved gasskraftverk. I følge Statens 
forurensningstilsyns analyse er bruk av CCS-teknologi 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, mens Norges 
vassdrags- og energidirektorat og Oljedirektoratet 
mener man trenger litt mer tid. Statoil mener 
gasskraft ikke er realiserbart med CCS-teknologi i 
dag. Lønnsomhetsanalyser av teknologi som ennå 
ikke er utprøvd, er svært vanskelig og avhenger av 
hvilke antakelser man gjør for fremtiden. Om ikke 
lønnsomt på gasskraftverk i dag kan kostnadene 
kanskje synke ved økt bruk (stordriftsfordeler) og 
gjennom erfaring og opparbeiding av kompetanse. 
Gitt at en teknologi er samfunnsøkonomisk lønnsom: 
hva må myndighetene gjøre for at aktørene 
får insentiver til å ta i bruk den type teknologi? 
Myndighetene kan for eksempel tvinge forurenser 
til å betale for sine utslipp. Problemet er at det kan 
ha handelsvridende effekter og man kan oppleve 
at bedrifter flagger ut og forurenser et annet sted, 
”karbonlekkasje”. 

Høyere energiavgifter og miljøstandarder gjør at 
europeiske konserner skårere høyere enn amerikanske 
på undersøkelser som måler miljøprofil. CO2-avgiften 
og miljøstandarder har i Norge gitt insentiver til 
energieffektivisering og utslippsreduksjoner. I 1995 
gjennomførte Danmark en, i følge et europeisk 
forskerteam (Wageningen 98), vellykket omlegging 
av avgiftsystemet, den såkalte ”pinsepakken”. 
”Pinsepakken” var en provenynøytral avgiftspakke, 
som var ment å bare vri forbruket bort fra forurensende 
energikilder og ikke gi inntekt til staten. Resultatet 
var en utslippsreduksjon uten at handelsbalansen 
ble svekket. 

Ulike avgiftssatser og miljøstandarder er mulig 
så lenge det ikke medfører for store ulikheter i 
produksjonskostnader mellom land. Det er kostnader 
knyttet til å flytte produksjon og til individuelle 
forskjeller i andre forhold som er avgjørende for 
konkurranseevnen. Hvis en avgiftsøkning eller en 
reduksjon i utslippskvoter kompenseres med for 
eksempel lavere arbeidsgiveravgift eller andre 
tiltak som på den andre siden reduserer bedriftenes 
kostnader kan effekten på handelsbalansen 
reduseres*. Kombinert med informasjon om 
konsekvensene av klimagassutslipp og satsning på 
alternativer til forurensende goder kan nasjonale 
tiltak være et supplement til internasjonale avtaler.  

Kilder:
Miljøforum (2006). Klima, Universitetet i Oslo.
IPPC, 2001. Regional Impacts
IEA, 2004. WEO
Wageningen (1998): Joint Environmental Policy-Making 
(JEP). New Interactive
Approaches in the EU and Selected Member States. Volume 
IIB. Case Study: Industrial
Energy Efficiency. Wageningen: Wageningen Agricultural 
University, Salzburg
University, Aarhus University.

*Obs: WTO og andre internasjonale reglementer

George W. Bush og den kinesiske presidenten Hu 
Jintao bestemmer seg for å redde verden?
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Naturressursene og Norge
Det kan være en blandet erfaring for en nasjon å finne 
store naturressurser. Hollandsk syke, forurensing, 
skjev fordeling av inntektene eller økte konflikter på 
grunn av de store økonomiske interessene involvert 
kan bli baksiden av medaljen. For Norge sin del har 
forvaltningen av oljeressursene vært relativt vellykket 
og man har unngått de største problemene som kan 
følge i kjølvannet av oppdagelsen av så store verdier. 
Noen forklaringer til hvorfor dette har vært mulig kan 
være at landet i forkant av oljefunnene var stabilt 
og med velfungerende demokratiske institusjoner, 
og dessuten at viktige eierforhold og prinsipper 
ble fastslått før eller raskt etter oljeproduksjonen 
startet. 

Starten for oljeeventyret var høsten 196�, da 
det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum, 
etterfulgt av Esso og Shell, bad om tillatelse til 
oljeleting utenfor Norge. Kort tid etter, og før den 
første prøveboringen (gjennomført av Esso i 1966), 
ble viktige avklaringer foretatt; norsk statshøyhet 
over norsk kontinentalsokkel og utnyttelse av 
undersjøiske oljeforekomster ble proklamert �1.mai 
196�; staten var grunneier og bare kongen kunne 
godkjenne tillatelse til leting og utvinning. I 1965 ble 
det inngått avtaler om delelinjer mellom Norge og 
Storbritannia og mellom Norge og Danmark. 

Våren 1968 finner Phillips Petroleum gass, men ikke 
nok til å starte lønnsom produksjon. 
Juni 1970, derimot, blir funnet av en ”elefant” 
(stort oljefunn hvor det kan utvinnes minst 500 
millioner fat olje), Ekofisk, offentliggjort. Den første 
prøveproduksjonen på norsk sokkel starter i juni 
1971. 

Begivenhetene offshore blir tett fulgt av politisk 
respons: juni 1971 vedtar Stortinget enstemmig ”de 
10 oljebud” som grunnlag for fremtidig oljepolitikk. 
Budene omtalte blant annet hvilken rolle statens 

skulle spille, opprettelse av et 
statlig oljeselskap, hensyn 
til eksiterende næringer 
og mi l jøperspekt iver. 
I årene som følger, og 
parallelt med en voksende 
oljeindustri, blir politikken 
og inst i tus joner  som 
skal ivareta en forsvarlig 
forvaltning av de nyfunne 
ressursene fulgt opp: 
Statoil og Oljedirektoratet 
blir opprettet i 197�, og 
Statoil blir sammen med 
Norsk Hydro og Saga 
Petroleum favorisert ved 
tildeling av lisenser på 
sokkelen. Utenlandske 
selskaper presses samtidig 
til å hjelpe Norge med 
å bygge opp en egen 
oljekompetanse.

Norges oljekompetanse 
som bistandspolitikk.
Sett i lys av utviklingen 
videre er det liten tvil 
om at  Norge  må ha 
gjort noen riktige valg i 
forbindelse med funn og 
utnyttelse av det sorte 
gullet vi fant. Erfaringene 
og kompetansen Norge 
har bygget i løpet av de 
omtrent 40 årene vi har 
vært en oljenasjon er 
bakgrunnen for det relativt 
nye bistandsinitiativet Olje 
for utvikling. I tillegg til de 

I norrøn kultur het det at man skulle 
gjengjelde gave med gave, kanskje 
er det rester fra denne arven 
som ligger bak den relativt nye 
bistandssatsingen Olje for utvikling 
fra UD.

Olje for utvikling
Astrid Lyse
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cirka 50 millionene årlig som fra før går til oljerelatert 
bistand skal programmet gi ekstra bevilgninger på 50 
millioner årlig over fem år i støtte til faglig bistand 
knyttet til forvaltning av olje og gass. 
 
Olje for utvikling (OfD) programmet ble lansert i 
september �005 av daværende utviklingsminister 
Hilde Frafjord Johnsen og olje- og energiminister 
Thorhild Widvey og initiativet videreføres av den 
nåværende regjeringen. Målet for programmet er 
å bidra til at utviklingsland skal kunne utnytte sine 
oljeressurser og inntekter derfra på en måte som 
bidrar til vekst og redusert fattigdom, og dermed 
unngå at naturressursene blir en forbannelse.

Fire departementer er knyttet til OfD: 
Finansdepartementet, Miljødepartementet, Olje- og 
energidepartementet og Utenriksdepartementet. 
Norad administrerer programmet og blant andre 
Petrad*, Oljedirektoratet, INTSOK** og SFT er 
involvert i gjennomføringen av tiltak. I tillegg 
ønsker man å forsterke samarbeid og koordinering 
med internasjonale fora: EITI (Extractive Industries 
Transparency Initiative), IMF, Verdensbanken og 
FN-organer.

Støtte fra programmet skal gis til land som selv 
har etterspurt norsk kompetanse og erfaringer i 
petroleumssektoren. Fokus vil være på god forvaltning, 
åpenhet og ansvarlighet. Initiativet tar utgangspunkt 
i tre sider av forvaltningen av naturressurser: 
Ressursforvaltning, inntektsforvaltning samt 
miljøforvaltning og kontroll. Hjelp som kan gis er for 
eksempel kapasitetsbygging, utvikling av institusjoner 
og utdanning og trening av lokalt/nasjonalt personale 
i forskjellige deler av petroleumsindustrien og 
industriutvikling.

Programmet tar sikte på kortsiktig engasjementer for 
en rekke samarbeidsland. Kortsiktige samarbeid er 
definert som inntil to år og her vil en mengde land 
kunne være mottakere gitt at de tilfredsstiller visse 
kriterier. Tiltakene er seminarer, kursvirksomhet og 
delegasjonsutveksling tilknyttet oljekompetanse. Mer 
langsiktige samarbeid vil være aktuelt for et mindre 
antall land og hjelpen vil være mer omfattende. Land 
som er involvert i programmet i dag er blant andre 
Bangladesh, Vietnam, Øst-Timor, Irak, Mosambik, 
Sudan og Filippinene.     

* Non-profit stiftelse opprettet av den norske 
regjeringen i 1989. Har som mål å fasilitere kunnskap 
og erfaringsoverføring mellom aktører i oljesektoren. 
Petrad holder blant annet kurs og seminarer. 
** Norwegian oil and gas partners, sammenslutning 
av over 150 bedrifter og organisasjoner.

Spørsmålene som ikke kan 
unngås.
Se lv  om de t  ve rken  sko r te r 
på kompetanse eller vilje i OfD-
initiativet og det heller ikke kan sås 
tvil om behovet for bedre forvalting av 
naturressurser i mange land i verden 
i dag, er det likevel noen åpenbare 
spørsmål som har blitt rettet i forhold 
til bistand gitt på denne måten.

En utfordring er sammenblandingen 
av bistand og business fra Norges 
side. Aktører i oljebransjen er til 
stede i mottakerlandene både som 
interesseparter og ved å bidra i 

programmet med kompetanseoverføring (en rolle 
som utenlandske selskaper hadde i Norge i sin tid). 
Det kan være konflikt i rollene fra selskapenes side i 
forhold til at de skal ivareta både sin egen forretning, 
og den rollen de har påtatt seg ved å være deltaker 
i OfD. Men også fra OfD-initiativets side vil det 
være mulighet for konflikter mellom Norges rolle 
som bistandsyter på ene siden og rolle som eier 
i oljeselskapene med de interesser det innebærer 
på den andre. Hvilken rolle som har forrang i de 
forskjellige situasjoner av kryssende interesser som 
kan oppstå vil kunne bli et delikat spørsmål.  

Spørsmålet er adressert i Norads egen presentasjon 
av programmet, der viktigheten av klarhet i roller 
og ansvar mellom de forskjellige partene som er 
involvert i initiativet understrekes. Problemstillingen 
er også tatt opp i pressen, for eksempel i Ny Tid i juni 
i år, hvor et av de kanskje vanskeligste eksemplene 
på problemstillingen, programmets deltakelse i Irak, 
kritiseres blant annet fordi Statoil og Hydro er inne 
som bidragsytere i en avtale mellom Irak og Olje 
for utviklingsprogrammet, men har også gjort egne 
avtaler utenom bistandsprogrammet.

OfD-programmet strekker seg over mange mulige 
typer kompetanseoverføring og vil involvere 
samarbeid med en rekke land. Derfor vil innholdet 
av bistanden som blir gitt variere og følgelig 
også i hvor stor grad eventuelle problematiske 
spørsmål som de over vil gjøre seg gjeldende. Med 
bare ett av de foreløpig fem planlagte årene for 
programmet overstått gjenstår det å se i hvor stor 
grad økt norsk satsing vil hjelpe utviklingslandenes 
ressursforvaltning på rett vei.

Kilder:
Oljedirektoratet
Teknisk museum
EITI
Norad
Utenriksdepartementet

INTSOK - Norwegian oil and gaspartners
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Nigeria is the most populous  country in sub-
Saharan Africa...Yes, one in 4 black persons 
in Africa is Nigerian, including doctor Ngozi 
Okonjo-Iweala, the woman who most recently 
was  seen as the one with the power to change 
Africa. Doctor Ngozi has worked in World Bank 
for twenty years. She obtained a BA degree 
from Harvard University and a PhD from MIT.

The female African economist was the vice- 
president of World Bank, when in �000 
she decided to return to her native Nigeria 

answering a call from the first democratically elected 
president Olusegun Obasanjo. She became the 
country’s finance minister and headed a team of 13 
ministers who launched a series of anti corruption 
and pro transparency reforms in the country’s oil and 
financial sectors. She set up a matrix of priorities with 
a concrete plan of action on how to achieve her goals. 
One important feature in the matrix was to establish 
a centralized accounting system for oil revenues 
and its distribution into the various regions. She cut 
pro-cyclical governmental expending due to high oil 
prices. The government would in the past spend a lot 

Dynamics of oil and politics in Africa.

Dr Ngozi, a woman in the struggle for better society.

Nigeria, the biggest oil producer in Africa is also   known for its oil supply eruptions, 
kidnapping of foreigners in delta region, where more 60% of 14 million people are 
poor despite vast oil reserves. Nigeria is known for its internet frauds that made 
incautious westerners lose millions of dollar. Nigeria is also known for its football 
talents and its controversial agents,for ethnic and religious conflicts and huge 
regional disparities, crowded cities where the law of survival of the strongest reigns, 
past military dictatorship, corruption and more.

Joaquim Damiao

Dr. Ngozi at the World Bank
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in periods of high oil prices with the consequence of 
not being able to meet salaries in a period of low oil 
price. She removed that link between the government 
spending and oil revenue.  Moreover, she introduced 
reforms in banking, insurance, income tax and foreign 
exchange. Results became rapidly visible: economic 
growth doubled to an average of 7.6 per cent per 
year, the inflation rate fell from 23 to 11 per cent and 
exchange-rate stability was achieved.  

Dr Ngozi understood from early 
on the power of transparency 
and  communica t ion ,  by 
announcing every quarter the 
amount of money she managed 
to save and by publishing 
a booklet full of numbers 
related to governmental oil 
revenues and distribution to 
local authorities. The booklet 
was later named the most 
boring best seller...just columns 
of numbers that everybody 
wanted to read.  The numbers 
were also available on the 
internet and widely published 
by the newspaper. That simple 
set of numbers had huge impact 
in decreasing regional tensions 
in a country where the central 
government is usually blamed 
for lack of infrastructures in the regions far from the 
most developed areas.  Now everybody in a region 
would know how much the local authorities get from 
oil revenues and make judgement on how well it is 
spent.

Dr. Ngozi was fearless in the fight against corruption 
by getting the president to sign up to the to a scheme 
called the Extractive Industries Transparency Initiative 
under which the oil companies and government were 
complied to be open about concession policies,  the oil 
contracts and revenues .

In 2005 the Transparency international named Nigeria 
as one the �1 most improved countries. After having 
a reputation of being the most corrupt country in 
the world. More than 500 people behind the internet 
frauds have been jailed and the inspector general of 
police has also been caught and jailed for corruption, 
two judges have been suspended, two ministers, 
one state governor and a customs official  have been 
sacked. Nigerian people were finally beginning to see 
the light.

In June 2006 Dr. Ngozi was appointed as the Nigeria 
Foreign minister, a position in which she would use 
her international experience and achieve what many 
diplomats, political activists, rock stars and others 
economists have never achieved. She managed to 
get Paris Club into a deal for Nigerian debt relief. 18 
billions of the Nigerian �0 billions dollars debt was just 
wiped away after only two diplomatic rounds with the 
G8 countries.  She started by arguing that Nigeria is 
not a oil rich nation, but rather a poor nation where 
1�0 million live on less than  60 dollars a day. And as 
she put “when you divide up our oil revenues they 

come to around 50 cents per person a day. Even if oil 
prices doubled we would still have one of the lowest 
per capita incomes in Africa.

Convincing the rich nations into debt relief deal was 
not an easy task. G8 finance ministers have tried 
desperately to avoid her. She disarmed them by saying: 
“Look I don’t want anything from you. Nigeria is turning 
over a new leaf; we’re implementing a very rigorous 

reform program. I don’t 
want to do anything. 
But watch us perform 
and if in the next 18 
months you believe 
that we have done 
well, then I‘ll come 
back to talk to you 
about debt relief.

When she came back 
the deal was done.

Dr. Ngozi has already 
been approached by 
other African countries 
l ike Angola, Togo, 
Tanzania and Egypt 
wil l ing to undergo 
similar tough reforms. 
“You just need to work 
very hard and be tough 

with yourself on the reforms that need to be done.

But it came as a surprise for most Africans when in 
September �006 she resigned from the government 
in Nigeria in the midst of a controversy regarding her 
salary. She was still getting �40.000 dollars from UN 
where she was recruited as part of a plan to repatriate 
Africa’s best brains. Other ministers were getting 
a standard salary of 6000 dollar .A campaign was 
launched against her questioning the motivation for her 
coming back to Nigeria.  Previous to her resignation 
she had decided to opt for 6000 dollar salary, clearly 
not enough to support the expenses of the family 
in Washington, mainly the tuition fees for two kids 
studying in an expensive college in US. Her family 
in US has also received death threats believed to be 
prompted by anti–reform people. In her resignation 
letter she says she is leaving for family reasons.

The whole Africa and the world are still expecting for 
her next move. The hope is that she might someday 
come back as candidate to presidency.  Answering 
to such expectations she responded one day to a 
journalist with following words: “Are you trying to 
make my life impossible, asking questions like that? I 
am not going to answer”. 

Sources: 
www.en.wikipedia.org
www.voanews.com (Voice of America)
www.hrw.org (Human rights watch)
www.business.timesonline.co.uk 
MIT alumni Association (Student association at Massachusetts 
Institute of   Technology)
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I dybden om:
Venezuela – Sosialiststaten som vasser i olje

Oljemangel og stagnasjon i verdensøkonomien 
er et scenario som klinger dårlig i de fleste økonomers 
øre, men som foreløpig bare bekymrer en minoritet 
nevneverdig. I følge amerikanske oljeeksperten, 
styrelederen av investeringsbanken Simmons & Co, 
Matthew R. Simmons, kan dette imidlertid være realitet 
allerede i �010. Etterspørselen etter olje øker jevnt 
over i Nord, mens aktører fra Sør for lengst har meldt 
seg på. Kina er nå verdens største etterspørrer etter 
USA. Samtidig er utviklingen på tilbudstiden om ikke 
foruroligende, så i hvert fall lite lystbetont. Foruten 
OPEC-landene er det ingen land som ikke produserer 
optimalt, og blant OPEC-landene er det først og fremst 
snakk om Saudi Arabia som skal kunne bistå verden i 
eventuell krisesituasjon. For å kunne mette en stadig 
mer oljehungrig verden antas Saudi Arabia å måtte 
bortimot tredoble sin produksjon frem til �0�0. Om de 
klarer dette er omstridt og i følge Matthew R. Simmons 
lite trolig. 

Simmons har vunnet mange tilhengere etter utgivelsen 
av boken «Twilight in the Dessert: The Coming of 
Saudi Oil Shock and the World Economy » i �005. Her 
trekkes blant annet Saudi Arabias troverdighet hva 
angår olje- og energiopplysninger, i tvil, Boken bygger 
opp under den såkalte Peak-Oil-teorien, som innebærer 

Organization	of	the	Petroleum	exporting	Countries
Opprettelse:	 et	 kartell	 opprettet	 i	 1960	 for	 å	 stryke	 de	
oljeeksporterende	landenes	forhandlingssituasjon.
Opprinnelig	medlemsland:	 Irak,	 Iran,	Kuwait,	Saudi	Arabia	
og	Venezuela
Nyere	medlemsland:	Qatar	(1961),	Indonesia	(1962),	Libya,	
(1962),	UAe	(1967),	Algerie	(1969)	og	Nigeria	(1971)
Tidligere	 medlemsland:	 ecuador	 (1973-1992)	 og	 gabon	
(1975-1995)
Oljeproduksjon:	Ca.	40	%	av	verdensproduksjonen
Oljereserver:	Anslagsvis	75	%	av	verdens	reserver
generalsekretær:	Alvaro	Silva-Calderón	(Venezuela)
Øverste	organ:	Ministermøtet;	samles	to	ganger	i	året.	Kun	
enstemmige	vedtak	er	gjeldende
Sekretariat:	Holdt	til	i	genève	(Sveits)	frem	til	1965,	fra	da	av	
har	det	holdt	til	i	Wien	(Østerrike).
Dataene	er	hentet	fra	Caplex	(Cappelens	Forlag)	og	Aschehoug	
og	gyldendals	store	norske	leksikon	(Kunnskapsforlaget).

at verden er på vei inn i en olje- og energikrise uten 
sidestykke i verdenshistorien. For iherdig leting til 
tross – ingen store oljefunn har blitt gjort på flere tiår. 
På 50-tallet brukte man 4 mrd. fat olje i året, mens 
man oppdaget nye 50 mrd. fat. Nå er tallene snudd på 
hodet. La oss se på nærmere på hva som ligger bak 
Simmons tvil til Saudi Arabia. Siden nasjonalisering av 
oljevirksomheten i Saudi Arabia og produksjonskvoter 
ble innført rundt overgangen fra 70- til 80-tallet, har 
OPEC oppjustert reservene sine fra 418 mrd. fat til 
786 mrd. fat med det Simmons hevder er snever 
begrunnelse. Saudi Arabia som i offentlige statistikk 
innehar nesten en fjerdedel av OPECS oljereserver, 
står for mesteparten av denne oppjusteringen. De har 
i de siste �0-�0 årene drevet med vanninnsprøyting 
for å opprettholde produksjonen i oljefeltene. Videre 
har Saudi Arabia hemmeligholdt informasjon knyttet 
til oljevirksomheten, kommet med motstridende 
opplysninger om feltene i forhold internasjonale 
analytikere og nektet all form for ekstern revisjon. 
Dessuten påpeker Simmons at det siste av de fem 
gigantfeltene som står for nærmere 90 % av Saudi 
Arabias produksjon, funnet helt tilbake i 1960. Som del 
av et motsvar og et forsøk på dysse ned den tiltakende 
bekymringen i det hvite hus, har Saudi Arabia trukket 
frem to nye felter, men her har kvaliteten senere blitt 
trukket i tvil. Om Saudi Arabia jukser eller ikke er det 
vanskelig å si sikkert uten internasjonalt innsyn. Også 
Kuwait og andre oljestater i Midtøsten er av mange 
mistenkt for liknende triksing.

Etter å ha lest artikkelen så langt kan det virke 
som om vi med sikkerhet går en oljekrise i møte. 
Dette er ikke gitt. Det er kanskje ikke uten grunn at 
Simmons kaller seg selv for verdens største pessimist. 
For å nyansere bildet har Observator snakket med 
professor Karen Helene Ulltveit-Moe, som også sitter 
i Hydros bedriftsforsamling. Hun refererer til et 
foredrag av sjefsøkonomen i CGES (Centre for Global 
Energy Studies), Leonidas P. Drollas, som på mange 
måter representerer det motsatte synet på saken. 
Hovedbudskapet til Drollas ligger i foredragets navn; 
“We have plenty of oil – we just need to invest more”. 
Med andre ord mener han at verden vil ha nok olje 
så lenge realinvesteringene er tilstrekkelige. Drollas 
påpeker at trusselen om å gå tom for olje har blitt 
fremhevet helt siden 1860 og han mener den er lite 
reell. Skulle det bli behov for mer olje i fremtiden, 
ville det dukke opp økonomiske insentiver slik at flere 

Rasmus Bøgh Holmen

Etter offentliggjøringen av Matthew R. Simmons analyser, stilles det 
spørsmål ved verdens hittil ledende oljeeksportør, Saudi Arabia, sin 
fremtidige evne til å mette den økende verdensetterspørselen etter 
olje. Mens USAs utenrikspolitiske øyne i stor grad har vært rettet mot 
Irak og krigen mot terror, har utviklingen i deres egen bakgård tatt 
venstreorientert vending. Sør-Amerikas oljegigant, Venezuela, preges 
nå av sosialistiske reformer, nasjonalisering og korrupsjon, så vel som 
ekspansiv satsing på tungolje.
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ressurser vil settes inn for å finne den. Utfordring ligger 
i følge Drollas i å sikre at OPECs markedsmakt ikke 
fører til at disse realinvesteringene blir for små, men 
dette mener han bør være overkommelig. Dessuten er 
den teknologiske utviklingen vesentlig, med voksende 
effektivitet i utvinningen og større mulighet for å ta i 
bruk tyngre oljeslag i fremtiden. Skal man tro Drollas 
har verden aldri hatt så store påviste oljereserver før, 
da også sett i forhold til produksjonen. Simmons og 
Drollas syn på verdens fremtidige knapphet på olje kan 
sees på som hver sin ende av en bred skala. Ulltveit-
Moe gir uttrykk for at virkeligheten trolig vil ligge 
et sted mellom disse. Men uansett grad av riktighet 
– både Simmons og Drollas resonnementer kan tyde 
på at tyngdepunktet i oljeverden gjennom tungolje og 
utapping av gamle ressurser, vil forflyttes noe bort fra 
Midtøsten. Hvor vil det så forflyttes mot? Jo, vestover 
mot Venezuela.

Den sosialistiske oljegiganten Venezuela er 
verdens femte største oljeeksportør.  Selv om Norge 
er et hestehode foran hva oljeeksport angår, har 
Venezuela langt større andel av verdens oljereserver, 
rundt 7 % i følge offentlige statistikk. Dette gjør dem 
størst på den vestlige halvkule, noe de også er hva 
angår gassreserver. Saudi Arabia er i dataene fremdeles 
i en særklasse, men med dette er Venezuela sammen 
med Russland de eneste landene som har jevnstore 
oljereserver med de øvrige oljestatene i Midtøsten.
Men i motsetning til sine forbundsfeller i OPEC i øst 
er det få som beskylder Venezuela for å overdrive 
omfanget av sine oljereserver, snarere tvert i mot. 
Regner man med verdens tungoljereserver, gjør 

Hovedstat: Caracas
Folketall: 2� �00 000 innbyggere (200�)
Befolkningsvekst: 1,�2 per år (200�)
Flateinnhold: ��2 050 km2
Styreform: Republikk
Religion: Romersk-katolsk kristendom
Språk: Spansk (offentlig)
Mynt: Bolivar
Forventet levealder: �4 år
Analfabetisme: � %
Ekstrem fattighet: 14 %
BNP per innbygger: 5 3�0 PPP-$ (200�)
BNI per innbygger: 4 �50 PPP-$ (200�)
HDI: 0,��0 (0 er dårligst, 1 er best)
Dataene er hentet fra Caplex (Cappelens Forlag) og 
Globalis (FN Sambandet).

Venezuelas forekomster i Orinocobeltet landets 
reserver til større enn Saudi Arabias, uavhengig av 
om saudierne overdriver sin beholdning eller ikke. 
Reservene har tidligere ikke blitt telt med på grunn 
av vansker ved å utnytte tungolje i særlig grad. Nå 
bidrar imidlertid ny teknologi til at denne typen olje er 
i ferd med å bli mer aktuell enn noen gang før. Oljesalg 
utgjør 80 % av Venezuelas eksportinntekter og en drøy 
tredel av Venezuelas BNP. Men landet er ikke bare en 
olje- og gassgigant, ei heller landbruksnasjon som sine 
naboer i Sør-Amerika. Tidlig ble diamanter, gull, tinn 
og jern utvunnet, hvor sistnevnte har gitt grobunn for 
tidlig næringsutvikling. Venezuela har også betydelige 
forekomster av mangan og bauxitt som har gjort 
dem til en betydelig eksportør av henholdsvis stål og 
aluminium.

Og der det er vesentlig med naturressurser har 
historien vist en tendens til kamp om disse. Kamp 
kan igjen gi grunnlag for misbruk av offentlig midler 
og stor ulikhet. Akkurat dette har vært tilfellet for 
Venezuela. Her har oljefeltene blitt flittig utnyttet 
av internasjonale selskaper siden begynnelsen av 
det tjuende århundre, men på 70-tallet ble jern- og 
oljeressursene nasjonalisert. Som i resten av Sør-
Amerika har det vært en lang maktkamp mellom USA-
vennlige og sosialistiske grupperinger med vekselvis 
diktatoriske- og demokratiske styreformer.  Etter 
at det militæret trakk seg ut av den venezuelanske 
politikken i 1958, ble en roligere periode innledet. 
De to moderate partiene, sosialdemokratiske AD og 
kristendemokratene COPEI, sto for et stabilt styre 
og stell. Ved hjelp av oljeinntektene og statsbedrifter 
som det statlige oljeselskapet Petróleos de Venezuela, 
gjorde de landet til et av Sør-Amerikas mest velstående 
land. Det hele toppet seg i 197� da Venezuela kunne 
nyte godt av rekordhøye inntekter fra oljekrisen. 
Men etter den søte kløe kommer den sure svie. I 
utgangen av syttitallet var rekordinntektene historie og 
overbruken av oljepenger straffet seg med hollandsk 
syke og derav utstrakt ressurssløsing. En ny periode 
med stor utenlandsgjeld, upopulære innskjæringstiltak, 
irettesettelser fra IMF og politikerforakt var et faktum. 
På slutten av 80-tallet fikk den økende misnøyen 
utløp i store opptøyer. To kuppforsøk av en sosialistisk 
fraksjon av hæren ledet av Hugo Chávez, etterfulgt 
av beskyldninger om narkotikahandel og korrupsjon, 
resulterte i at den politiske legenden, Perez, måtte 
gå. De nye fløypartiene, sosialistiske Causa Radical 
og verdikonservative Convergencia Nacional seilte 
frem på 90-tallet og den ene regjeringen falt etter 
den andre. Sosial uro som studentdemonstrasjoner 
og gateopptøyer holdt på å bli hverdagskost for 
venezuelanerne. Det økonomiske kaoset ble komplett 
idet en av landets største bankers konkurs ledet til at 
valutaenheten på få måneder ble devaluert med 80 
%, mens kjøpekraften ble redusert med 40 %. I 1996 
passerte hyperinflasjonen 100 %, arbeidsledigheten 
var rekordhøy og en streik i offentlig sektor ble 
igangsatt. Et en gang så stabilt styre var langt på vei 
glemt.

Situasjonen var i ferd med å stabilisere seg mot 
slutten av 90-tallet. I 1999 tok situasjonen imidlertid 
en overraskende vending – sosialistiske Hugo Chávez 
vant valget og tiltrådte både som president og 
regjeringssjef. En ny epoke av venezuelansk historie 
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ble innledet. Markedsliberalistiske ideer som frihandel 
og privatisering ble fra nå av uglesett, samtidig som 
verdens pengefond og verdensbanken utpektes som 
hovedfiendene. Fra nå av skulle sosiale reformer, 
nasjonalisering og utnytting av oljeressursene prege 
”den nye veien fremover”. En slik utvikling falt 
selvsagt ikke i god jord blant herrene i Washington. 
Heller ikke den tradisjonelle oljenæringen i Venezuela 
som i stor grad var basert på markedsliberalistisk 
tankegang, viste videre tegn til begeistring. Et 
mislykket kuppforsøk i �00�, ble etterfulgt av 
en generalstreik og lockout i oljesektoren. Dette 
resulterte i stor økonomisk ustabilitet, derunder 
inflasjon, appresiering av valutakursen, (det vil 
si depresiering av Bolivar-kursen,) og et fall i 
oljeeksporten på over �0 %. Like fullt klarte Chávez 
å klamre seg til makten og gikk således seirende 
ut av konflikten, mye takket være sentralbanken 
som gikk inn og reddet flere av 
de nasjonale bankene. Hvilken 
rolle USA spilte i denne prosessen 
forblir uvisst.
Den venezuelanske opposisjonen 
har siden slitt med å finne en 
felles politisk plattform og en 
markant frontfigur. Gjentatte 
ganger har Chávez, som selv 
hevder han er imøtekommende 
overfor sine politiske motstandere, 
b l i t t  besky ldt  for  po l i t i sk 
undertrykkelse. I 2004 nektet 
han først folkeavstemning, men 
han vant overraskende valget 
august samme år med 58 % av 
stemmene.

I år har Chávez tvunget de 
utenlandske oljeselskapene å inngå 
nye kontrakter. Likevel hevder han 
at han fortsatt ønsker samarbeid 
med private internasjonale 
aktører, blant annet gjennom 
massiv satsing på tungolje. 
Utbygging av oljevirksomheten 
i Orinocobeltet, som antakelig 
utgjør verdens største tungoljeforekomst, er naturlig 
nok et av landets store satsningsområder. Relativt lave 
arbeidskostnader forblir også et fortrinn for Venezuela 
ved internasjonalt varebytte, men landet sliter 
fremdeles med lavt utdanningsnivå og forholdsvis 
lite industrierfaring. Per i dag går Venezuela 
mange store utfordringer i møte. Korrupsjonen er 
betydelig, kriminaliteten øker, fattigdomsproblemet 
er enormt og den politiske situasjonen er fortsatt 
nokså uforutsigbar. På grunn av tidligere uro er 
prediksjonene for den fremtidige økonomiske veksten 
sprikende, men stort sett positive. Den tidligere 
økonomiske veksten er imidlertid katastrofal, med et 
fall i BNP på �0 % per innbygger fra 1970 til �00�. 
Utenlandsgjelden er derimot på vei tilbake og utgjør 
i dag en relativ liten del av BNP sammenliknet med 
andre latinamerikanske land. For i et latinamerikansk 
perspektiv er nemlig ikke Venezuela så fattig tross 
alt.

I de siste årene har det blitt spekulert i om det 
kommer et nytt kuppforsøk mot Chávez, denne 

gangen i regi av USA. Chávez selv har gjentatte 
ganger beskyldt stormakten for å ville ta kontroll over 
Venezuelas naturressurser. Enkelte republikanske 
hauker, som predikanten Pat Robertson, har i 
USA vært talsmenn for nettopp dette. Til tross for 
spekulasjonene, avviser Bush at kupp er aktuelt. 
Det er likevel ingen tvil om at forholdet mellom de 
to statslederne er svært anstrengt. Ordvekslingen 
har til tider mildt sagt vært krass og siden de to 
tok makten har handelen mellom deres to nasjoner 
vært synkende. Ingen av de to kan sies å være en 
kompromissvillig diplomat. For USAs vedkommende 
er det utenom ideologiske og eventuelt imperialistiske 
hensyn, viktig å sikre at den nasjonale knappheten 
på råolje og energi ikke blir for stor. I en slik kontekst 
er det lite oppmuntrende at Venezuela per dags dato 
har lederskap i OPEC gjennom Alvaro Silva-Calderón. 
Det er ingen hemmelighet at Venezuela er en pådriver 

for høyere verdensmarkedspris 
på olje enn hva tilfellet har vært 
de siste årene. En venezuelaner i 
førersete i OPEC gir ikke akkurat 
landet mindre gjennomslagskraft 
f o r  en  s l i k  po l i t i kk .  Med 
dette i bakhodet, kan det fra 
venezuelanske styresmaktenes 
side neppe være å forakte at 
USA i de siste årene har hatt nok 
med Afghanistan, Midtøsten og 
muslimske fundamentalister.

For mens verdens eneste 
supermakt siden har vært 
opptatt med ”krigen mot 
terror”, har Venezuela kunnet 
skaffe seg flere forbundsfeller. 
I USAs fravær var President 
Hugo Chávez tidlig ute med å 
knytte tettere bånd til Cubas 
Fidel Castro. En annen viktig 
støttespiller er Eva Morales som 
vant Bolivias presidentvalg i 
desember �005. Også hans 
regime er kjent for sosialistiske 
reformer og nasjonalisering av 

naturressursene. De tre statshoverhodene omtales 
ofte som den nye sosialistiske trekløveren i regionen 
og er de som har gått lengst i å markere avstand fra 
USA. Like fullt har Venezuela sentrum-venstrestyrte 
naboer i brorparten av Sør-Amerika, deriblant 
folkerike nasjoner som Brasil og Argentina. Disse er 
riktignok ikke sosialistiske i samme grad, men de er 
heller ikke videre USA-vennlige. I Karibia er Jamaica 
tilbake ved Cubas side, og skjønt Mellom-Amerikas 
regimer fremdeles er lojale mot USA, har de jevnt 
over tapt oppslutning til en rødere opposisjon. For å 
gjøre sine naboer mindre avhengige av supermakten, 
har Venezuela slettet en vesentlig del av deres 
utenlandsgjeld. Slike handlinger gjør selvsagt ikke 
landet mindre populært.

Men det er ikke bare i Latin-Amerika at Venezuela 
har skaffet seg nye venner. Etter at USA i en viss 
utstrekning trakk seg ut og satte i gang sanksjoner 
mot ”mindre vennlig innstilte” nasjoner, har andre 
stormakter fylt deler av tomrommet. Blant dem 
kan man trekke fram India, Kina, Russland og Sør-

Ikke bestevenner: USAs presi-
dent George W. Bush og Ven-
ezuelas president Hugo Chávez. 
Her da de amerikanske statsled-
erne møttes i 2004.
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Afrika som har inngått en rekke handelsavtaler med 
latinamerikanske land. Kina og til dels Russland 
har dessuten gjort omfattende investeringer i 
søramerikansk næringsliv. Og mens USA har rustet 
opp Venezuelas nabo i vest, Colombia, har Venezuela 
inngått milliardkontrakter for militært utstyr med 
Brasil, Kina og Russland. Det spørs hvordan USA 
vil forholde seg til den nye innblandingen i sin egen 
bakgård.

For kort sagt har USA forspilt betydelig terreng i 
Latin-Amerika de siste årene. Visjonen om en felles 
frihandelsorganisasjon FTAA (Free Trade Area of the 
Americas), bleknet betraktelig idet det ble klart at 
Sør-Amerikas to nåværende handelsorganisasjoner, 
Mercosur og Andean Community, skal sammenslås 
i løpet av de 10 neste årene. En slik handelsallianse 
vil bli den tredje største i verden etter EU og NAFTA 
og vil domineres av venstreorienterte nasjoner. Enda 
mer provoserer nok likevel Chávez sitt ALBA som 
er en slags alternativ plan for Latin-Amerika basert 
på økonomisk og politisk integrasjon og sosialisme. 
Men selv om det er et stykke igjen til FTAA, kan de i 
Statene trøste seg med at de gjennom sin militære 
suverenitet gir ALBA-tilhengerne en enda brattere 
bakke å klatre. ALBA-tilhengerne har riktignok 
allerede startet en alternativ TV-stasjon til USA og 
tatt initiativ et felles latinamerikansk oljeselskap 
– Petrosur. Det er i den sistnevnte sammenhengen 
Venezuela som oljenasjon kommer inn. Venezuela 
eksporterer i øyeblikket 1,� millioner fat olje daglig 
til USA og har tradisjonelt sett sammen med Canada, 
Mexico og Saudi Arabia, vært en av fire jevnstore 
oljeeksportører til supermakten. I de siste årene har 
imidlertid Chávez truet med å kutte i USA-eksporten. 
Som en myk start har Venezuela inngått en avtale 
med Kina om oljeeksport på �00.000 fat per dag, 
men denne eksporten er ment å akselerere i årene 
fremover. I Latin-Amerika har landet gitt olje som 
”nødhjelp” og solgt den under markedspris til allierte 
og sosialistiske opposisjonelle. Hva vedrører Petrosur 
er allerede Argentina og Uruguay meldt inn ved siden 
av Venezuela. Tidligere har det også blitt spekulert 
om Mexico ville gått inn i Petrosur ved et maktskifte, 
men regjeringen klarte å beholde makten etter en 
knepen valgseier over en rød opposisjon. Og med 
vennligstilte oljeeksportører i både Nord-Amerika 
og Midtøsten kan USA leve med Venezuelas svik 
– inntil videre.

Med blikket rettet mot tidshorisonten, er det lite 
som er opplagt og overskuelig for Latin-Amerikas 
politiske fremtid og verdens fremtidige oljeforsyninger. 
Disse temaene som tilsynelatende virker uavhengige, 
kan med Venezuela i en nøkkelrolle, bli mer 
sammenbundet enn noen hadde trodd tidligere. 
Venezuela står i dag med olje til knærne og vil som 
sosialiststat ha et helt annet utgangspunkt enn det 
Cuba tradisjonelt sett har hatt. Landet har imidlertid 
langt fra en økonomisk glanshistorie.

Årsakene til dette kan være mange. Kanskje den 
viktigste forklaringen på Venezuelas mislykkede 
økonomiske fartstid finner vi i teorien om ”ressursenes 
forbannelse”. Aktørene i en slik økonomi prøver 
gjennom såkalt ”rent-seeking-behaviour” å tilegne 
seg størst mulig kake av naturressursene. Her vil 

2�

mange av de som ellers ville hatt inntektsskapende 
arbeid ende opp med å kjempe om på forhånd 
gitte verdier. Således vil det som er rasjonelt fra et 
privatøkonomisk ståsted gi en enorm misallokering 
i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det hele 
resulterer i både ineffektiv utvinning og uheldig 
inntektsforvaltning, hvilket må sies å være et 
deprimerende resultat. En annen mulig forklaring på 
Venezuelas historiske uføre er uroen som tradisjonelt 
sett har vært til stede i landets omgivelser. Det er 
klart at et land i et område med ytre press mellom 
store motsetninger har stor sannsynlighet for å 
påvirkes negativt av disse. I Venezuelas tilfelle har 
den politiske sfæren i landene rundt vært preget 
av alt fra kommunistiske til fascistiske strømninger, 
noe som ikke akkurat har innbydd til politisk 
stabilitet. Det kan være en tendens til at land preget 
av ustabilitet og uro trekkes mot det ekstreme 
og glemmer den gylne middelvei. At fravær av 
fordelingspolitikk gjennom rene militærdiktaturer er 
en dårlig løsning, råder det liten tvil om. Da er nok 
til dels udemokratiske sosialistiske regimer hakket 
bedre, hvilket kan begrunnes ut i fra makroutgaven 
av maksimin-prinsippet hvor de svakestes velferd 
maksimeres. Det betyr ikke at et sosialistisk regime 
som ikke utnytter seg av markedets fordeler er veien 
å gå. I Venezuelas tilfelle forspilte de tradisjonelle 
partiene, AD og COPEI, mye av sin rolle gjennom 
dårlig økonomistyring på 70- og 80-tallet. Dette 
banet senere veien for ytterliggående fløypartier og 
en strid sosialistene inntil videre har gått seirende 
ut av.

Det synes klart at større satsning på forskning 
og utdanning sammen med en heving av 
realkompetansen i industrien vil være faktorer 
som stimulerer til økt vekst i den venezuelanske 
økonomien. Lese- og skriveferdighetene er allerede 
på vei opp og fattigdommen er avtakende. 
Utjevning gjennom omfordelingen av verdier 
vil ikke bare kunne støttes opp under ut i fra et 
rettferdighetsperspektiv, men vil også isolert sett 
kunne gi gagnlige velferdsvirkninger for økonomien. 
Når man først skal ha fagforeninger er det dessuten 
viktig å ha en koordinert lønnsdannelse, slik at man 
legger grunnlag for en lavere likevektledighet, noe 
Venezuela synes å kunne oppnå. På den andre 
siden er det få gode grunner til at det offentlige 
skal bryte inn og regulere markeder hvor det verken 
eksisterer former for markedssvikt eller eksterne 
virkninger, jamfør velferdsteoremene. Noe offentlig 
eierskap kan forsvares gjennom at det sikrer staten 
inntekter og gir mulighet for omfordeling, men man 
bør samtidig se til at ”private incentiver” knyttet til 
eiendomsrett ikke knebles for mye. Om det skjer kan 
den samfunnsøkonomiske kostnaden bli vesentlig 
slik at velstanden forringes. At man ikke utnytter 
seg mer av de fordelene som en internasjonal 
arbeidsdeling gir, er også betenkelig. Dessuten vil 
det også kunne forekomme transaksjonskostnader 
knyttet til selve omfordelingen. Til slutt har 
vi kriminaliteten og korrupsjonen som truer i 
bakgrunnen. Disse faktorene bidrar sammen til en 
betydelig demping av den økonomiske veksten. 
Venezuelanske myndigheter gjør nok lurt i å ikke 
utelukke utenlandske investorer helt, men det er 
nok stor fare for at de gjør det i for stor grad. Det 
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er forståelig at man er redd for at kapitalinntektene 
skipes rett ut av landet, men skal man bygge opp 
et land er man avhengig av realkapital til å skaffe 
den nødvendige infrastrukturen. Antakelig er det 
heller ikke så dumt å ha kontroll over sine egne 
naturressurser og forvalte dem etter norsk modell, 
selv om man kanskje kan stille spørsmål ved måten 
Venezuela gjeninntok eiendomsretten over disse. 
Uansett – en eventuell økning i realinvesteringene kan 
som kjent ikke være en spire for varig vekst, noe den 
tidligere Sovjetunionen er et klassisk eksempel på.

Vedrørende dette spurte Observators utsendte Karen 
Helene Ulltveit-Moe om hennes standpunkt. I sitt 
svar fremhever hun betydningen av et velfungerende 
etablert demokrati som en essensiell startfaktor. 
Også hun mener at det gjelder å vekte utenlandske 
investeringer mot nasjonale eierinteresser. Hun 
påpeker at en rekke nasjonalstater de siste årene 
har blitt svært opptatt av å ta kontrollen over egne 
naturressurser. Dette er i og for seg forståelig, men 
måten det har blitt gjort på har skapt mye usikkerhet 
og forsinket utbyggingen av store felt. Det kan 
synes som om kontroll blir viktigere enn å sørge for 
utvinning og verdiskaping som kan komme de aktuelle 
samfunnene til gode. Den ideelle løsningen finner 
man i følge Ulltveit-Moe i den norske modellen hvor 
utenlandske selskaper ønskes velkommen, men hvor 
man gjennom den særsnorske petroleumsskatten 
sørger for at grunnrenten fra utvinningen tilfaller det 
norske samfunnet og ikke de utenlandske selskapenes 
eier. Hun avslutter med å understreke at Norges 
suksess med forvaltning av sine naturressurser er 
unntaket snarere enn trenden. Det bør her legges 
til at også Chávez tidligere har trukket Norge 
frem som et prakteksempel og nylig har innført 
petroleumskatt i Venezuela. Uansett i hvilken grad 
veksten i den venezuelanske økonomien dempes er 
det lite som tyder på at pilene vil peke annet enn 
opp over. Venezuelas utenlandsgjeld er nedadgående 
og handelen med andre land i regionen skyter fart. 
Oljeinntektene er enorme; snart vil man kunne 
bygge opp et petroleumsfond og rollen som et av 

lokomotivene innen den latinamerikanske økonomien 
synes å være innen rekkevidde. 

Så følger spørsmålet er: Hva så med Latin-Amerikas 
fremtid? Dette er et vanskelig spørsmål. Det beste vil 
trolig være at myndighetene i Venezuela og de andre 
landene fører en moderat politikk som både tar hensyn 
til fordeling og gevinstene av markedsøkonomi. En 
tilsvarende utvikling som tidligere, med økonomisk 
stagnasjon og store politiske svingninger, vil neppe 
være noen god løsning. I en slik sammenheng 
er USAs rolle særlig interessant. Vi har allerede 
vært innom USAs historiske rolle i Latin-Amerika. 
Når det gjelder Midtøsten blir supermakten ofte 
kritisert for å vise dobbeltmoral i behandlingen av de 
”vennligstilte” arabiske oljestatene i forhold til andre 
land i regionen. Mange har i denne sammenheng 
pekt på USAs avhengighet av Saudi Arabias olje- 
og energiressurser som en avgjørende faktor. Et 
tilsvarende avhengighetsforhold til en sosialistisk 
oljestat i egen bakgård er lite trolig. Det faktum at 
Kina, Russland og Brasil er på vei inn i venezuelansk 
næringsliv kompliserer og leder til et høyere spill, 
men er alene neppe nok til å stoppe supermakten i 
å gjøre ”eventuelle nødvendige grep”. Nå skal det tas 
med i betraktningen at denne typen inngrep også i 
USA må rettferdiggjøres, og at supermakten synes 
å ha nok å stri med når det gjelder utenrikspolitiske 
floker. Skulle imidlertid Simmons prediksjoner om 
energikrise og økonomisk stagnasjon delvis slå til, 
kan ting komme til å snu seg fort, deriblant i den 
amerikanske opinionen.

Det er vanskelig å avgjøre hvor på skalaen mellom 
Simmons og Drollas virkeligheten kommer til å være, 
men det faktumet at Simmons stadig har vunnet 
nye tilhengere, kan indikere et par mørke skyer på 
himmelen. Leting og aktivering av nye oljefelter, 
nye teknologier til å blant annet utnytte tungolje 
og eventuelt alternative energikilder, kan alle være 
nødvendige mottiltak for å unngå en potensiell krise. 
I forbindelse med de to førstnevnte punktene sitter 
Venezuela med flere ess på hånden. For en usikker 
fremtid til tross – mye skal til for at ikke Venezuela 
og verdens oljeforsynings fremtid vil være tett bundet 
opp mot hverandre, på godt og vondt.

Takk til følgende ekspertise ved Økonomisk 
Institutt:
Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, også styremedlem i Statoil.

Skriftlige referanser:
Aftenposten: Den nye kampen om olje (�7.06.06), Klarer Saudi-
Arabia og skaffe nok olje? (01.06.04), Mer streikekaos i Venezuela 
(�0.1�.0�) Sterk mann står på de fattiges side (19.08.04), Dag og tid: 
Sør-Amerika har forlate «the american way» (11.06.05), Dagbladet: 
Klar for USA-invasjon (�1.10.05), Norge som forbilde (0�.01.06), 
Dagens Næringsliv: Større OPEC-enighet om oljekutt (�1.05.0�), 
Voldsom uro i Venezuela (�1.1�.0�), Green Left Weekly: Venezuela: 
Bush’s next oil war? (16.03.05), Klassekampen: Chavez får hjelp 
(1�.1�.0�), LO-aktuelt: Venstrevind over Sør-Amerika (�7.0�.06), 
NA24 (TV 2 Nettavisen og Aller Internett): God Morgen for oljeprisen 
(25.05.06), Norge Idag: Våpenkappløp i Sør-Amerika (17.02.05), 
Norges Bank: Oljen – utfordringer for den økonomiske politikken 
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“Venezuela Moves to Nationalize Its Oil Industry” (19.05.06), Statoil: 
Oljesafari i Orinoco (�6.01.04), The Christian Science Monitor: 
Venezuela flexes oil muscle (20.04.05), TV2 Nettavisen: Mer spent 
mellom USA og Venezuela (14.01.06), UMOE Seminar: ”We have 
plenty of oil – we just need to invest more”, Verdens Gang: Chavez 
gir billig olje til sine venner (��.0�.06), Økonomisk Rapport: Fokus 
Venezuela – Oljekjempe med potensial (01.07.04) og Verden vil 
mangle olje om fire år (16.02.06).

Mer sort gull i sikte: En usikker fremtid til tross; 
mye skal til for at Venezuela ikke vil være en enda 
større petroleumsgigant i det tjueførste århundre.
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Kommentar til besvarelsen
Av Svenn-Erik Mamelund

Dette er en solid eksamensbesvarelse, men likevel er det noen småfeil og mangler, spesielt 
i oppgave 1, som gjør at dette ikke er en ”sterk” A. 

Oppgave 1a.  Det er riktig at Japan har lavest dødelighet på alle alderstrinn. Kuwait 
har høyest dødelighet blant de under �0 år og de over 70 år. Kandidaten unnlater 
imidlertid å bemerke at dødeligheten i de yrkesaktive aldersgruppene nesten er 
like lave i Kuwait som i Japan. Dette skyldes trolig selektiv innvandring av menn til 
oljesektoren og oppbygging av Kuwait etter den første Gulfkrigen. 

Kandidaten viser ved å bruke en teknikk som kalles direkte standardisering at dødeligheten 
i Japan er lavere enn i Kuwait (selv om de observerte summariske dødsratene tyder på 
noe annet). Dette gjøres ved å beregne antall døde i Japan og Kuwait dersom begge 
landene hadde hatt samme aldersstruktur som USA. På denne måten kontrolleres det 
for at Kuwait har en yngre befolkning enn Japan. En av årsakene til at den observerte 
summariske dødsraten i Kuwait er lavere enn i Japan er at Kuwait har en stor andel av sin 
befolkning i unge aldersgrupper hvor risikoen for å dø er lav, mens Japan har en større 
andel av befolkningen blant eldre hvor risikoen for å dø er høyere.

I Oppgave 1b beregner kandidaten årlig summarisk vekstrate, ikke årlig geometrisk 
vekstrate. Svaret blir imidlertid nesten det samme (0,504% er riktig, mens kandidaten 
kommer frem til 0,501%). Geometrisk vekstrate 1774-1815 beregnes på følgende 
måte:
(((904777 / 7�6�47)(1/41) )-1)*100 = 0,504%

I Oppgave 1c oppgir kandidaten en tommelfingerregel for å beregne fordoblingstid, 
men foretar ikke utregningen. Svaret hadde blitt 1�9,7 år (70/0,501). Beregning av 
fordoblingstid gitt den geometrisk vekstraten (fra oppgave 1b) kan imidlertid beregnes 
mer eksakt: LN(�)/LN(1+0,504/100) = 1�8 år, dvs. at befolkningen ville ha blitt dobbelt 
så stor i 195� (i stedet for i 187�, som i virkeligheten) dersom vekstraten fra perioden 
1744-1815 hadde vært konstant etter 1815.

Oppgave 2  nevner kandidaten de viktigste årsakene til dødelighetsfallet på 1800-tallet. 
Et viktig poeng er at dødeligheten gikk ned på 1800-tallet uten særlige medisinske (i 
snever forstand) fremskritt. Dødeligheten av lungebetennelse gikk for eksempel ned uten 
antibiotika (A. Flemmings Penicillin kom først i 19�8). Koppervaksine, som ble obligatorisk 
i Norge fra 1810, er et unntak kandidaten ikke nevner.

Oppgave 3  diskuterer på en god måte de sentrale trekkene fra Kairo-konferansen i 1994. 
Det kunne kanskje ha kommet klarere frem at en av årsakene til fremveksten av de nye 
ideene også har sin bakgrunn i kvinners vedvarende svake posisjon i forhold til menn i 
mange land. I mange u-land er det fortsatt slik at det er mannen og/eller mannens familie 
som tar avgjørelser vedrørende kvinners reproduksjon.

Oppgave 4  er god og har med de mest sentrale poengene. Et par viktige poenger mangler 
imidlertid. For eksempel finnes det land med en viss sosioøkonomisk utvikling som har erfart 
fall i både fruktbarhet og dødelighet. Det kunne også ha vært nevnt at de fleste landene 
det er snakk om her i liten grad har mulighet for å eksportere befolkningsveksten. 

Alt i alt er dette en god besvarelse med få feil og mangler. Likevel synes jeg at kandidaten 
har vært noe heldig med karaktersettingen.
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For flere løsningsforslag og kommentarer fra foreleserne, gå 

til observators hjemmeside:

www.oekonomi.uio.no/observator
(Arkiv -> Eksamensbesvarelser)
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