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 utsyn innsyn

Et eget økonomisk historiefag kommer 
heller ikke på tale, for som Aanund Hyl-
land uttalte til Observator i høst: - For at et 
fag skal komme inn, må et annet ut.
   Det er helt riktig, men ikke et fullgodt 
argument i seg selv. At studiet har et be-

grenset antall studiepoeng utelukker ikke 
automatisk at man kan ha en åpen dialog 
rundt hva som befinner seg der.  

Den unyanserte debattant vil påstå at 
dynamikk kan være farlig, i form av at 
studiet mister sin forutsigbarhet. At en 
ferdigstudert samfunnsøkonom er en pan-
doras eske når de sendes ut i arbeidslivet 
er selvsagt ikke ønskelig. Men dette er 
et ekstremt scenario, og ikke noe vi er i 
nærheten av i dag. 
Økonomisk institutt bør etterstrebe å bli 
en dynamisk institusjon, åpen for endring. 
Dette kan bli avgjørende for både studiets 
popularitet og relevans for øvrig. For å 
oppnå dette må debatten favne videre enn 
fagutvalget og programrådet.

Til høsten kjører debatten om en sam-
funnsøkonomisk exfac i gang i program-
rådet igjen. Da bør de benytte anledningen 
til å vise at de har fått hodet opp av sanden, 
og ikke er like firkantet som bygget de 
sitter i.  

I dette nummeret av Observator argumen-
terer Catharina Vogt for at universitetet bør 
tilby faget Human Rights Economics, og 
for at feltet bør få kreve sin velfortjente 
andel av studentenes kapasitet. 
    Noen vil hevde at feltet i dag ikke ek-
sisterer i tilstrekkelig grad, og at det må 
forskes mer før man kan undervise. Det er 
i og for seg ikke vesentlig her. Det som er 
verdt å merke seg, er hvordan denne typen 
faglige forslag mottas av universitetet ge-
nerelt og Økonomisk institutt spesielt. 

Vogt er ikke alene om å foreslå endringer i 
samfunnsøkonomistudiet. Fagutvalget har 
lenge jobbet med en egen samfunnsøkono-
misk ex.fac., kalt ECONEXFAC, ettersom 
de mener dagens samfunnsvitenskapelige 
exfac fremstår som lite relevant for sam-
funnsøkonomer. 
   Dette har fortsatt til gode å få gjennom-
slag i programrådet, til tross for at et slikt 
fag vil kunne gi studentene en etterlengtet 
innsikt i økonomisk historie som ikke 
tilbys andre steder i studiet.  

Med hodet i sanden
Anna Brander

Det er ingen hemmelighet at forholdet 
mellom Kina, Sør-Korea og Japan lenge 
har vært anspent. Den 3.juni møtes de tre 
landenes utenriksministere på nøytral jord, 
der de skal forsøke å bedre det regionale 
samarbeidet.  
    Kina og Sør-Korea krever at Japan 
erkjenner sin militære historie, som in-
kluderer invasjon av begge landene. Da 
Sør-Koreas utenriksminister Song Min-
Soon møtte sitt japanske motstykke Taro 
Aso forrige måned, fortalte Song ham at 
ukorrekte uttalelser om fortiden fra japan-
ske ledere hindret brobygging mellom 
landene. 

Han siktet blant annet til Japans statsmi-
nister Shinzo Abes bemerkninger om at det 
ikke finnes noen bevis for at man i Tokyo 
tvang asiatiske kvinner til å fungere som 
prostituerte for troppene under den annen 
verdenskrig. 
     Historikere mener så mange som 
200.000 kvinner, for det meste fra den kor-
eanske halvhøy og Kina, tjente i japanske 
militære horehus i Asia i 30- og 40-årene. 
Ofre som fortsatt lever i dag forteller hvor-
dan de ble kidnappet og tvunget til seksuelt 
slaveri av japanske tropper. 

Et grunnleggende element ved asiatisk 
kultur er behovet for å ikke tape ansikt. 
Et godt eksempel på dette er den sterke 
økningen i selvmordsratene ved ned-
gangskonjunkturer i de asiatiske landene. 
Døden fremstår for mange som mer ap-

pellerende enn å innrømme nederlag 
i arbeidslivet. 

Å komme med en uforbeholden 
unnskyldning til Kina vil innebære 
et maskefall både innenriks- og uten-
rikspolitisk. I tillegg kommer den 
personlige ydmykelsen Abe må gjen-
nomgå, skulle han velge å servere den 
etterlyste unnskyldningen. Han kunne 
like godt stilt seg opp midt i Tokyo 
med en parole som kringkastet at fra 
nå av setter kineserne dagsorden.

Det viktig at alle parter har dette i 
bakhodet når de møtes 3.juni. Japans 
utenriksminister Taro Aso har unn-
skyldt sexslaveriet offentlig, og har 
gjort det klart at Japan vedkjenner 
seg sin mørke fortid. Hvis Shinzo Abe 
skal følge hans eksempel, er det viktig 
at Sør-Korea og Kina understreker at 
en innrømmelse ikke setter Japan i en 
underdog-posisjon i samarbeidet. 

Bare slik blir det mulig for nasjonene 
å rette blikket fremover, og mot da-
gens menneskerettighetsbrudd. Dem 
er det mange av.

Les mer om forholdet mellom Japan 
og Kina i Peter Grutles artikkel ”Sni-
kende samurai, skjult drage” lenger 
bak i tidsskriftet.

Maskefall
Anna Brander
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- Her ble noen skutt, og der ble noen banka 
opp, forteller Eugenio, og fester håret i en 
tynn, gråstenket hestehale. Han vandrer 
ofte gatelangs i den chilenske fødebyen 
San Fernando, og kan peke på gatehjørner 
hvor det har flytt blod.  

I San Fernando ligger også El hauso Ma-
rin. Her driver Marco restauranten som 
faren, gamle Marín, startet før det ennå 
hadde vært noe kupp i Chile. De har god 
plass på alle måter, og den åpne bakgården 
er rommelig. De faste gjestene opptar ikke 
mange bord. 
- På El huaso Marin koster det ikke så mye 
å kjøpe en liter øl på flaske, og vinene er 
heller ikke i den dyre enden av skalaen. 
Derfor går diskusjonene livlig, men ingen 
snakker om fortiden. 
 
SAN FERNANDO ER bare en av mange 
byer i Chile som har opplevd Pinochets 
grusomme regime. I følge en uavhengig 
rapport ble 3500 mennesker drept og 
mellom 150000 og 200000 arrestert av 
politiske årsaker. Rundt 1200 ble arrestert 
og aldri sett igjen, i løpet av hans lange 
diktatur, fra 1973 til 1990. Under 200 av 
de forsvunne har blitt gjort ordentlig rede 
for i etterkant.

MANGE DEMOKRATISKE sjeler 
hilste Pinochet velkommen i 1973. De 
første skrittene mot kommunisme i Chile 
hadde skapt store spenninger i økonomien. 
Galopperende inflasjon, pristak på en 
mengde nødvendighetsvarer og omfat-
tende svartebørs, gjorde livet vanskelig 
for næringsdrivende i Chile. 
    Statskassa var tom, og mange begynte 
å bekymre seg for framtida med Salvador 
Allende som president. Dette var baktep-
pet for det blodige kuppet militærsjefen 
gjennomførte 11. september 1973. 
    

Pinochet innførte markedsliberalisme á 
la Friedman, og regulerende krefter som 
arbeidstakerorganisasjoner og statlig 
eierskap ble snart en saga blott. Under 
oljekrisa i 1973 og gjeldskrisa i 1982 drev 
regimet noe symptomlindrende politikk 
for å holde hjulene i gang da arbeidsle-
digheten oversteg tredjedelen av arbeids-
stokken. Men de trengte aldri å endre på 
sin laissez-faire-politikk. 
    
Alfonso Irarrazabal, postdoc ved øko-
nomisk institutt på UiO, understreker at 
diktatoren, til tross for den markedslibera-
lismen, har satt dype spor i Chile. 

- Markedsliberalismen under Pinochet har 
nok bidratt til at folk tror at det er mulig å 
komme seg fram om man står på hardt nok 
og er ambisiøs. Det var også positivt for 
økonomien at regimet privatiserte de fleste 
av de over 600 statlige selskepene. Udelt 
positiv til diktaturet er han likevel ikke:
- Det ble ikke gjort på noen god måte, 
og altfor fort, men i det lange løp har det 
nok likevel vært bra, mener Irarrazabal, 
og legger til: 
- Men Pinochet brydde seg aldri om de 
fattige i Chile, og fattigdommen økte jo 
også kraftig i hans regjeringstid.

Blodig ettermæle
Sjampanjekorkene smalt mange steder i Chile, men samtidig møtte 50 000 mennesker opp og ventet i 
timevis for å hilse den nylig avdøde generalen Augusto Pinochet et siste farvel. Bare en av dem spyttet.

SEIER: Slektninger av dem som led under Pinochets militære regime feirer foran høyesterett i 
Santiago, 26 August 2004 etter å ha fått vite at retten fratok ham immunitet.

Erling Servoll

I CHILE VAR økonomien fri og politik-
ken ufri. Mot slutten av hans tid som presi-
dent, gjorde veksten i økonomien Pinochet 
sikker på å ha vunnet chilenernes tillit, og 
hans utlyste folkeavstemning om hvorvidt 
han skulle fortsette åtte år til. 43 prosent 
stemte ja. 57 prosent stemte nei.

Den manglende støtten burde ikke ha kom-
met som noen overraskelse på diktatoren, 
i følge Irarrazabal:
- Chile er ikke et korrupt land, og Pinochet 
var den første presidenten som ble tatt i å 
ha beriket seg personlig mens han var pre-
sident. De som høylydt forsvarte Pinochet 
har trukket støtten etter at det ble oppdaget 
pengesummer på kontoer i USA.. Det var 
et mye verre anslag mot hans ettermæle 
enn alle beskyldningene om voldsbruk, 
forteller Alfonso Irarrazabal. 
- Et gammelt uttrykk i Chile går ut på at 
en president forlater presidentpalasset fat-
tigere enn han kom inn. Selv vi på venstre-
siden som hatet Pinochet ble overrasket da 
man oppdaget underslagene.

SIDEN HAN BLE arrestert under et be-
søk i London og krevd utlevert til Spania 
etter anmodning fra den spanske dom-
meren Garzon i 1998, har Pinochet vært 
gjennom mange runder i rettsystemet. 
         Han ble skjøvet fra skanse til skanse, 
mens han forsøkte å unndra seg tiltale blant 
annet ved å framstå som senil. Lenge var 
han også beskyttet av immunitet, siden han 
hadde utnevnt seg selv til livstidsmedlem 
av kongressen. 
     Til slutt ble grunnloven endret, og 
Pinochet dømt til husarrest for skatteunn-
dragelse. Hans nærmeste familie ble også 
tiltalt. Korrupsjonsanklager svirret, og 
arbeidet med å trekke ham for retten så 
endelig ut til å bære frukter. Så døde han 
fra over 300 anklager for brudd på men-
neskerettighetene og systematisk tortur.

DET ER ET splittet Chile som står til-
bake. Den økonomiske veksten i landet 
merkes på flere områder, men mange er 
utålmodige etter å se veksten komme dem 
til gode. 
   For til tross for lav inflasjon og gode 
makroøkonomiske indikatorer går veksten 
langsomt, og landet sliter med alvorlige 
ulikhetsproblemer. I 2006 var den chilen-
ske veksten bare fire prosent. 
      
MEN ALT SER likevel ikke helt svart 
ut. Irarrazabal forteller at ting er i ferd 
med å skje i Chile, men understreker at 

En tilhenger av Augusto Pinochet legger 
pannen inntil en plakat av ham utenfor 
militærsykehuset hvor han døde.

det tar tid. 

- I 1990 levde 40 prosent av befolkningen 
i Chile under fattigdomsgrensa. I dag er 
det mindre enn 20 prosent. Økonomisk 
vekst gir økte inntekter, økt skatteinngang 
og mer til fordeling. Landet er fattig, men 
har nå innført en allmenn helseforsikring 
som er gratis, opplyser han.
- Den dekker viktige og vanlige sykdom-
mer, og utvides stadig. 

FOR ET ÅR siden holdt alle skolene i 
Santiago og en del andre byer stengt i over 
en uke da elevene gikk til streik. Det dreide 
seg om en protest mot de dårlige kårene i 
den offentlige skolen. Det resulterte i løfter 
fra regjeringen om økte bevillinger. 
    
Slike ungdommelige bravader var na-
turligvis fullstendig uhørt før 1990. I det 
siste har Chiles regjering blitt nødt til å 
høre på folket.
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Martin Sommerseth Jaer

Så klarte vi det bare nesten! Høsten 
2004 investerte Observatorporteføljen 
én million imaginære kroner på Oslo 
Børs, fordelt på fem utvalgte selska-
per. 

Siden den gang har vi oppdatert porteføl-
jen i hvert nummer. 
   Vi har skiftet ut hvilke selskaper og 
sektorer vi har eksponert oss for, og prøvd 
å gi en begrunnelse for de investeringsbe-
slutninger vi har fattet. 
    I takt med de gode tidene i verdens 
finansmarkeder, er det ingen overraskelse 
at investeringene har gitt god avkastning. 
108,1% har porteføljen steget med totalt, 
noe som betyr en annualisert avkastning 
på 31,6%. Vår ene million har dermed over 
doblet seg, og vi sitter igjen med nesten 2,1 
millioner kroner. 

 Anbefalingene våre har vært basert på en 
kombinasjon av de makro-økonomiske 
rammebetingelsene, samt en analyse av 
hvilke selskaper som er underpriset i for-
hold til disse. 
     Høsten 2004 mente vi for eksempel at 
den stadig stigende oljeprisen ville føre til 
øket leteaktivitet i Nordsjøen, og følgelig 
bedre tider for offshoreselskapene. Vi gikk 
dermed tungt inn i riggselskapet Smedvig, 
noe som ga en pen gevinst. 
     Vi har med liknende begrunnelser 
gjort det bra i både DNO, Frontline, Aker 
Yards, Statoil, I.M. Skaugen og Lerøy 
Seafoods. 
       
Det er kanskje ikke alltid opplagt at fug-
leinfluensa kan være en lakseoppdretters 
beste venn, men med litt konsumentteori 

i bakhånd, skjønner vi at fisk er et bra 
substitutt for fjærkre. At laksebransjen 
derfor går bra når kontinentet rammes av 
fugleskrekk, sier seg selv. 

Aksjemarkedet dreier seg om å tenke ett 
steg lenger enn alle andre. Antar man at 
informasjonen i markedet er lik for alle 
(noe som neppe er tilfelle på Oslo Børs), 
handler det om å bruke denne informasjo-
nen og se sammenhenger og muligheter 
med innovative og kloke øyne. 
   Når et selskap som Orkla sitter med 20 
milliarder kroner etter salget av eiendeler 
i Carlsberg, er det opplagt at Orkla plan-
legger et stort strukturelt oppkjøp. Og når 

man vet at aksjemarkedet trolig vil reagere 
positivt på dette, ja da er det bare å gå 
inn i Orkla og vente på at denne struktur-
endringen skal finne sted! (Orkla kjøpte 
høsten 2004 Elkem, og steg nærmere 20% 
i perioden rett etterpå).  

For å plukke en vinner trenger man altså 
å se muligheter i markedet mer enn det 
markedet selv klarer å se. Og det er her 
en samfunnsøkonom har et komperativt 
fortrinn. 
     Med vår makroforståelse og innsikt i 
de krefter og sammenhenger som driver 
økonomien, sitter vi i en unik stilling til 
å dekode de fundamentale økonomiske 

forholdene som til syvende og sist legger 
grunnlaget for næringslivets inntjenings-
muligheter. 

Mens en del andre økonomer har en 
tendens til å ekstrapolere en trend, og si 
at ”er det solskinn i dag er det solskinn i 
morgen”, vet vi samfunnsøkonomer bedre. 
Vi kjenner for eksempel til de sykliske 
bevegelsene som skjer i en økonomi, og 
vet at investeringene som gjøres i en opp-
gangsperiode, raskt blir til overkapasitet 
når økonomien snur. Derfor kan vi si selg 
mens alle andre sier kjøp, og kjøpe når alle 
andre sier selg.
 
Men det er klart, for å lykkes i aksjemar-
kedet trengs mer enn en forståelse av 
de makroøkonomiske forholdene. Det 
kreves timing, det kreves flaks, og det 
kreves en god porsjon innsyn i markedets 
psykologi. 
    For når markedet faller med 20 % i løpet 
av tre korte uker i mai 2006, dreier ikke 
dette seg om økonomiske forhold som over 
natten er satt på hodet. Det dreier seg om 
en panikkartet angst som forpester marke-
det, og der det økonomiske perspektivet 
byttes ut med forventninger om hva andre 
aktører velger å gjøre. 
    Og dersom alle tror at alle andre er i 
ferd med å trykke på salgsknappen, blir 
det eneste rasjonelle å komme seg ut av 
markedet så fort som mulig. Dermed kan 
forventninger om nedgang raskt bli selv-
oppfyllende og selvforsterkende. 

Men den kanskje viktigste nøkkelen til 
suksess på aksjemarkedet er produktforstå-

else. Å forstå produktet som det aktuelle 
selskapet selger, se markedspotensialet for 
dette produktet, og så beregne hvorvidt ak-
sjemarkedet priser selskapet korrekt. Det 
var med dette innsynet Observatorporte-
føljen gjorde en kule på både Ibas, Tanberg 
Television og Opera; datarekonstruksjon, 
digital TV og mobile nettlesere mente vi 
hadde stort potensial. 
    Men på samme tid er produktforståelse 

farlig. Den kan føre til en forelskelse i 
enkelte selskaper, og gjøre en blind på 
de faktiske nøkkeltalene som genereres. 
For selv om Observatorporteføljen mener 
Q-Free’s veiprisingsystemer har et globalt 
gjennombruddspotensiale, hjelper det lite 
når selskapets resultater er dårlige, og nye 
kontrakter lar vente på seg. Da er spørsmå-
let om vi skal være kalde og faste i troen, 
eller realisere et tap.

Da porteføljen nådde toppen 8. mai, var 
verdien på hele 2,7 millioner kroner, en 
økning på 170% på 18 måneder. Men 
etter børsfallet i mai 2006, og forsterket 
av en serie investeringsbeslutninger der 
både timingen og det økonomiske grunn-
laget sviktet, raste Observatorporteføljen 
nedover. Samtidig beveget hovedindek-
sen seg sakte, men sikkert oppover, og tok 
igjen det tapte fra korreksjonen i mai. 
     I det konkurransen nå er over, må 
vi ydmykt innse at vi ikke klarte å slå 
hovedindeksen. Vi ble slått på målstre-
ken, hundreogfemtitusen kroner under 
avkastningen hovedindeksen ville gitt. 
Dog må det sies at avkastningen vår 
i 29 av konkurransens 31 måneder lå 
over hovedindeksen! Vi ville kanskje 
tatt tilbake ledertrøya om konkurransen 
fortsatte?

Fremtiden
Vi i Observatorporteføljen er for unge 
til å huske jappetiden på åttitallet. Dog 
vil vi anta at dagens stramme arbeids-
marked, kjøpefest, boligprisutvikling og 

champagnefyll på Aker Brygge, ville fått 
jappetiden til å blekne. 

Oslo Børs har femdoblet seg på fire år, 
og representerer nå skyhøy optimisme. 
Fortsatt er prisingen fornuftig i forhold 
til resultatene som legges frem, men om 
verdensøkonomien skulle kjølne, USA 
gå inn i en resesjon, eller den økono-
miske veksten i Kina stoppe opp, vet vi 
at prisingen på børsen raskt vil virke for 
optimistisk. 
     Så selv om utsiktene fremover ser 
positive ut i dag, er det alltid et uventet 
eksogent sjokk som dukker opp og for-
kludrer bildet og svekker de økonomiske 
rammebetingelsene. Og da blir optimis-
men fort glemt og frykten igjen vekket. 
    Observatorporteføljen velger derfor å 
realisere vår imaginære gevinst og sette 
pengene i banken. Gjennom lærdom fra 
historien, føler vi nå tiden er inne for at 
ting snart skal snu. Og med en stigende 
rente begynner selv avkastningen i ban-
ken å virke fristende. Man taper aldri på 
å ta en gevinst!

 And the winner is...

Hovedindeksen: slo Observator-porteføljen på målstreken.



1110

   Striden mellom Japan og Kina om 
tidligere statsminister Koizumis besøk til 
Yasukuni-minnesmerket har dype histo-
riske røtter. Kina føler at Japan ikke har 
gjort opp for sine erobringer og overgrep 
før og under 2. verdenskrig. Japan mener 
at Kina ser bort fra japanske beklagelser, 
bistand og mer enn 60 års fredelig utvik-
ling, og føler at Kina misbruker historien 
for dagens innenriks- og utenrikspolitiske 
formål. 

Utviklingen av forholdet
Forholdet mellom Japan og Kina har en 
lang og komplisert historie. Kina var den 

rådende makten i århundrer og Japan i stor 
grad en mottaker av kulturelle og andre im-
pulser fra Kina. Påvirkningen fra Kina er 
fortsatt lett å se i det japanske skriftspråket, 
arkitektur, filosofi og religion. 

På 1800-tallet begynte vestlige makter å 
se etter handelspartnere i Øst-Asia. Kina 
sto imot, men kom gradvis under vestlig 
påvirkning. I 1854 ble Japan, som i mer 
enn to hundre år hadde isolert seg fra 
omverdenen, tvunget av en amerikansk 
flåtestyrke til å inngå handelsavtale med 
USA. I likhet med Kina måtte Japan godta 
mange såkalte ulikevektige traktater. For å 

gjenvinne sin posisjon som en førsterangs 
stat, kastet Japan seg ut i en dramatisk 
modernisering hvor vekt på utdannelse 
og økonomisk utvikling sto sentralt. Japan 
tok også modell etter vestlig stormakter i 
å bygge opp en sterk militærmakt og søke 
å skaffe seg kolonier. Dette førte bl.a. til 
konflikt med et fortsatt svakt Kina. Seieren 
i krigen mot Kina i 1894-1895 gav Japan 
status som stormakt i Østen. 

I 1931-1932 erobret Japan Mandsjuria. 
Videre japansk ekspansjon førte til full 
krig mot Kina i 1937. Nanjing ble ok-
kupert samme år, og japanske overgrep i 

Snikende Samurai, skjult drage den forbindelse ble kjent som ”voldtekten 
av Nanjing”.
Folkerepublikken Kina ble opprettet i 1949 
mens Japan fortsatt var under amerikansk 
okkupasjon. Også etter at Japan gjenvant 
sin selvstendighet, fulgte landet i hovedsak 
USAs linje i forhold til Kina og anerkjente 
ikke folkerepublikken. 

President Nixons historiske besøk til Kina 
i 1972, kalt Nixon-sjokket i Japan, kom 
helt uforberedt på japanerne. For ikke å bli 
hengende etter, valgte Japan å normalisere 
forbindelsene med Kina. Men uenigheter 
fortsatte å splitte de to landene, og det var 
først i 1980-årene at forholdet mellom 
dem ble mer stabilt. Kina ønsket økono-
misk modernisering etter Maos bortgang 
i 1976, og for å klare det trengte de hjelp 
fra Japan. 

Fra 1979 begynte Kina å motta offisiell 
utviklingshjelp (ODA) fra Japan. 
Det var imidlertid fortsatt mye konflikt-
stoff i forholdet mellom dem. I 1982 var 
det blant annet en politisk strid om japan-
ske lærebøkers beskrivelse av krigen mot 
Kina i 1930- og 1940-årene. Kina valgte å 

ikke reagere for sterkt, ettersom Japan gav 
betydelig utviklingshjelp og var landets 
største handelspartner. Økt bekymring 
over Sovjets militærmakt bidro også til å 
dempe konfliktnivået i forhold til Japan. 
I 1985 oppsto det nye friksjoner. Kine-
siske myndigheter mislikte sterkt Japans 
statsminister Yasuhiro Nakasones besøk 
til det omstridte Yasukuni-minnesmerket. 
Striden om lærebøkene blusset opp igjen. 
Japan forsøkte å blidgjøre Kina ved for-
sikringer om fremtidig utviklingshjelp og 
Nakasone sluttet å besøke Yasukuni-min-
nesmerket.

Etter massakren på den himmelske freds 
plass i 1989, fulgte Japan USA og de andre 
G7 nasjonene ved å innføre sanksjoner mot 
Kina. Men Japan var blant de første G7-
landene som løftet sanksjonene. Japansk 
utviklingshjelp, investeringer og økende 
bilateral handel var en viktig årsak til Ki-
nas økonomiske vekst på 1990-tallet. 

Den 15. august 1995, på 50-årsdagen siden 
krigens slutt, ba den japanske statsminis-
teren Tomiichi Murayama om unnskyld-
ning for Japans handlinger under krigen, 

spesielt rettet mot de Østasiatiske landene. 
Japan har gjentatt denne unnskyldningen 
ved flere anledninger, men i Kinas (og i 
mange andres) øyne har ikke Japan gått 
langt nok. 

Utviklingen de senere årene
I Koizumis periode som statsminister fra 
2001 til 2006 forverret forholdet til Kina 
seg. 
   Den ytre årsak var Koizumis årlige 
besøk til Yasukuni-minnesmerket. Un-
derliggende årsaker gikk blant annet på 
voksende strid om grensedragningen i 
Øst-Kinahavet, kinesisk mobilisering mot 
Japans kampanje for fast plass i FNs Sik-
kerhetsråd, kinesisk uro over Japans støtte 
til Taiwan og japansk uro over Kinas mili-
tære opprustning, samt den stadig hardere 
japanske linjen overfor Nord-Korea. 

Jeg vil nedenfor gå nærmere inn på tre 
friksjonsområder. Det første er striden 
om grensedragning og energiressurser i 
Øst-Kinahavet. Det andre er konflikten 
om besøk til Yasukuni-minnesmerket av 
japanske statsministere, og det siste om 
japanske lærebøker i historie. 

Historisk har Kina og Japan sjelden vært 
mektige samtidig. I dag er de det, og ingen vil 
bøye seg for den andre. 

Peter Grutle
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YAKUSUNI-MINNESMERKET: I etterkrigstiden har Yasukuni vært et hett 
konflikttema, spesielt etter at navnene til 14 personer som ble dømt for alvorlige 
krigsforbrytelser i 1948, ble innlemmet i minnesmerket i 1978.

Territorialstrid og energiressurser i 
Øst-Kinahavet
Japan og Kina har overlappende eksklusive 
økonomiske soner i Øst-Kinahavet. Japan 
mener at grenselinjen bør være midtlinjen. 
Kina argumenterer med at hele kontinen-
talsokkelen i Øst-Kinahavet – i hvert fall 
frem til den såkalte Okinawa-renna - er en 
naturlig utstrekning av fastlands-Kina. 

Kinas nylige oppstart av produksjon på et 
gassfelt i Øst-Kina-havet har vakt sterke 
reaksjoner i Japan. Plattformen ligger på 
et ikke-omstridt kinesisk territorium, men 
bare 4 km unna det Japan betrakter som 
midtlinjen. Japan er redd for at feltet er 
grenseoverskridende og at Kina dermed 
tapper ut gass fra japansk sokkel. Japan 
har som et mottrekk åpnet opp for prø-
veboring i samme område på sin side av 
midtlinjen. For å unngå videre opptrap-
ping er imidlertid partene blitt enige om å 
gjennomføre samtaler på høyt embetsnivå. 
Det har vært flere runder og partene er i 
prinsippet enige om en felles utnyttelse av 
petroleumsressursene i omstridt område. 
Men siden de står så langt fra hverandre i 
synet på hva som utgjør omstridt område, 
har det vært vanskelig å bli enige om 
praktiske ordninger.

Suvereniteten over Senkaku-øyene, en 
gruppe øyer som ligger mellom Okinawa 
og Taiwan, er også omstridt. Japan kontrol-
lerer øygruppen, men både Kina og Taiwan 
gjør krav på den. Kina skal imidlertid ha 
gått med på å holde dette spørsmålet atskilt 
fra spørsmålet om felles utnyttelse av det 
omtalte gassfeltet lenger nord. 

Yasukuni-minnesmerket
Minnesmerket Yasukuni har minnet 
japanske krigsofre siden 1879. Etter 2. 
verdenskrig er tempelet blitt en privatfi-
nansiert religiøs institusjon uavhengig av 
den japanske staten. 
I etterkrigstiden har Yasukuni vært et hett 
konflikttema, spesielt etter at navnene til 
14 personer som ble dømt for alvorlige 
krigsforbrytelser i 1948, ble innlemmet 
i minnesmerket i 1978. Den japanske 
keiseren har ikke besøkt Yasukuni siden 
1978, men en rekke ledende politikere 
på høyresiden har fortsatt å besøke min-
nesmerket. 
Besøk av japanske statsministere har 
blitt offentlig fordømt av Kina og andre 

naboland siden 1985 fordi det har blitt 
oppfattet som et forsøk på å legitimere 
Japans militære fortid. Japans forrige 
statsminister, Junichiro Koizumi, besøkte 
tempelet årlig i sin statsministerperiode 
til tross for sterk kritikk både hjemme 
og fra utlandet. Koizumi hevdet at han 
besøkte minnesmerket som privatperson, 
og at formålet kun var å be for fred til de 
som ofret livet for landet. Konsekvensen 
var imidlertid at både Kina og Sør-Korea 
boikottet den bilaterale besøksutveklingen 
med Japan på toppnivå i Koizumis periode 
som statsminister.

Den nåværende japanske statsministeren, 
Shinzo Abe, har valgt ikke å uttale seg 
om mulige fremtidige besøk. Abe be-
søkte imidlertid både Kina og Sør-Korea 
umiddelbart etter at han overtok som 

statsminister. I april 2007 avla den ki-
nesiske statsministeren offisielt besøk 
i Japan, det første kinesiske besøket på 
dette nivået i Japan siden før Koizumis 
periode som statsminister. Forventningen 
er derfor stor for at Abe vil unngå å besøke 
Yasukuni mens han er statsminister. Men 
ingen vil bli overrasket om spørsmålet 
igjen skaper gnisninger mellom Japan og 
nabolandene. 

Omstridte lærebøker
Japanske myndigheter har gjentatte ganger 
blitt kritisert av Kina, også av Sør-Korea 
og mange japanere, for å bidra til å nedtone 
omtalen i japanske lærebøker av japanske 
overgrep i Kina og Korea før og under 2. 
verdenskrig. 

I år 2001 ble én lærebok som gikk svært 
langt i denne retningen godkjent av ut-
danningsdepartementet i Japan. Kina, 
Sør-Korea og mange japanske historikere 
og lærere protesterte mot innholdet i læ-
reboken.
Samtidig er det mange japanere som mener 
at problemet ikke må blåses opp. Lærebo-
ken er brukt av en håndfull skoler, og er 

ikke representativ for japanske lærebøker 
eller japansk opinion. Dessuten er det 
mange japanere som mener at Kina bør se 
på sine egne historiebøker før de kritiserer 
andres – de kinesiske historiebøkene er 
ikke akkurat kjent for å være objektive og 
historisk korrekte. 

Under et møte i november 2006 ble 
utenriksministrene Aso fra Japan og Li 
Zhaoxing fra Kina enige om å sette opp 
en felles studiegruppe i historie. Formålet 
er å bedre forståelsen mellom nasjonene. 
Denne gruppen vil også jobbe med Yasu-
kuni-spørsmålet. 

Fremtiden
Generasjonen som opplevde krigen er i 
ferd med å forsvinne både i Japan og i 
Kina. Sett fra et synspunkt vil dette lette 
vonde minner og gjøre det lettere å forbe-

dre forholdet. Samtidig vil unge japanere 
som ikke har opplevd krigen og som har 
liten kunnskap om den, ha mindre forstå-
else for antijapanske stemninger i Kina 
og Sør-Korea. 
Unge kinesere vil høre mindre om ”onde 
japanere” fra sine foreldre og besteforel-
dre. Men de gjennomgår et mer patriotisk 
historiepensum. Kommunistpartiet i Kina 
har ettersom kommunistisk ideologi ikke 
lenger kan legitimere partiets makt, prøvd 
å forsterke det med nasjonalisme. Kine-
siske studenter lærer derfor mer i dag om 
partiets ”heroiske” motstand mot Japan 
under krigen. Dette forsterker naturligvis 
antijapanske følelser. En undersøkelse har 
vist at det aller første en kineser tenker på 
når de blir spurt om Japan er ”voldtekten 
av Nanjing”.

Samtidig påvirker Japan i stor grad den 
kinesiske kulturen, akkurat som Kina på-
virket Japan i fortiden. I de store kinesiske 
byene finner man japansk innflytelse over-
alt – musikk, filmer, restauranter og klær 
for å nevne noen. Mange kinesere reiser 
til Japan og motsatt, og denne kulturut-
vekslingen gjør at det blir vanskeligere å 

se hverandre som stereotyper. 
Det er også viktig å huske på at handel og 
økonomiske relasjoner har fortsatt å vokse 
i perioder med politisk strid og problemer. 
Japan og Kina er utrolig viktige handels-
partnere for hverandre og de blir i økende 
grad gjensidig avhengige av hverandre. 
De har ikke råd til å la politiske strid gå 
utover deres økonomiske relasjoner. Et 
tegn på dette er sterkt press fra japanske 
næringslivsledere for en løsning på Yasu-
kuni-striden. 

Japans statsminister, Shinzo Abe, besøkte 
som nevnt Kina og Korea mindre enn to 
uker etter at han ble statsminister i sep-
tember 2006. Dette, og hans forsiktige 
behandling av Yasukuni-saken har skapt 
en god start for et bedre forhold.  

Til tross for gjensidig økonomisk avhen-
gighet og begge lands lederes forsøk på å 
dempe spenningen, vil forholdet sannsyn-
ligvis forbli vanskelig. Det er flere årsaker 
til dette.  
En årsak er at det ikke er sannsynlig at 
de nåværende problemene vil forsvinne. 
Tidligere har Japan og Kina som oftest 
ikke vært sterke på samme tid. Det er de 
i dag, og det gjør at de lettere vil se hver-
andre som konkurrenter. Et eksempel på 
dette er den nåværende konkurransen om 
energiressurser. 
Dessuten kan nye problemer lett oppstå, 
for eksempel hvis Kina velger å bruke 
militærmakt i gjenforeningsbestrebelsene 
overfor Taiwan. Det er som nevnt allerede 
betydelig uro i Japan over Kinas raskt 
voksende militærutgifter.

Et stabilt forhold mellom de to gigantene i 
Øst- Asia er viktig ikke bare for regionen, 
men også for resten av verden. Forverrin-
gen av forholdet under Koizumis statsmi-
nisterperiode var en påminnelse om begge 
lands ansvar for en positiv utvikling. 

For å kunne se fremover, må begge land 
gjøre sitt til å dempe det historiske kon-
fliktstoffet. For Japan betyr det blant annet 
å erkjenne at det fortsatt vil ta tid å lege 
sårene etter landets erobringer og overgrep 
i Kina før og under 2. verdenskrig. For 
Kina betyr det blant annet å unngå å bidra 
til at bildet av Japan blir hengende fast i 
fortiden.  

Statsminister Junichiro Koizumi hadde samtaler med medlemmer av New Japan-China Committee in 
the 21st Century i statsministerens representasjonsbolig.

The China Disabled People’s Performing Arts Troupe fremfører “thousand 
hands” -dans ved Benaroya Hall.

Unge kinesere vil høre mindre om ”onde japanere” 
fra sine foreldre og besteforeldre. Men de gjennom-
går et mer patriotisk historiepensum.



1514

Artikkelkonkurransen

Delt 2.plass: 
Katharina Vogt med  
“Human rights 
eonomics now!”s.15

I forrige nummer av Obser-
vator presenterte vi de tre 
vinnerne av artikkelkonkur-
ransen. 

Dette var artikler som ble 
trukket frem som spesielt gode 
av juryen, som besto av Aften-
postens økonomiredaktør Olja 
Storeng, Økonomisk Institutts 
Jon Vislie og Maria Reinertsen, 
journalist i Morgenbladet. 

I dette nummeret gjengir vi 
derfor artiklene som delte 
andreplassen, samt artikke-
len ”Konveks? Konkav? Kon-
kva?” som ikke kom på pallen, 
men som vi i redaksjonen fant 
spesielt godt skrevet. 

Forfatteren er ikke helt sikker 
på hva som egentlig er kon-
vekst og hva som er konkavt, 
og drar leseren med seg inn i 
usikkerheten. 
   Alle bedrevitere og skråsikre 
lesere utfordres herved til å ta 
en nærmere titt!

Observator-redaksjo-
nen anbefaler: Sigbjørn 
Hjelmbrekkes“Konveks? 
Konkav? Kon-kva?”s.19

”Ein kuppel er konveks sett frå utsida. Alle punkt på kuppelen kan knytast saman 
med ei rett line som ligg innanfor kuppelen. Innsida er konkav, ettersom punkt i taket 
må knytast saman med ei line som går tvers gjennom rommet. Kva er kuppelen? ”
                                                                              Utdrag hentet fra Konveks? Konkav? Kon-KVA?

The boy was only
 twelve when the picture
 was taken. He had been abducted
from his home village in Uganda by the
 Lord Resistance Army and was taken to Sudan
 to a life as a child soldier. The boy had just tried 
to cope with his new life, a living hell on earth.   

Then one day, Sudanese soldiers attacked the rebels. In 
the middle of the frightening chaos, the boy suddenly 
felt a brutal and intense pain hitting his head. Then he 
felt nothing. His eyes closed. His body fell to the grown. 
Nobody took notice. The fight continued and the rebels 
escaped with the Sudanese army following. The little body 
was just lying there, in the middle of the bush, alone, far 
away from home and family.  

Nobody knows for how long the body had been there. 
Suddenly the boy opened his eyes. Only one thought was 
running through his mind. “I have to get up, or else I die. 
I have to get up. I have to.” Dizzy and in severe pain he 
started walking like a zombie in the direction where he 
had seen the Sudanese soldiers before falling. Nobody 
knows for how long he walked. Each step was a struggle, 
but he told himself to continue. “I have to continue, or 
else I’m dying. I have to continue. I have to.”  

The last soldier in line looked over his soldier. He could 
not believe what he was seeing. At first he thought it was 
a ghost, but the little figure collapsed. The soldier grabbed 
the boy, and carried him to the nearest base.  There they 
did not realize how bad the boy was wounded, and got 
him on a plane to Uganda, where the Ugandan army sent 
him to a rehabilitation centre. Time was short. 

He had been moving for five days without 
adequate medical attention. The nurse
at the centre reacted quickly and got 
the boy to hospital. The x-ray of his 
head showed a bullet that had 
gone straight through 
the boy’s head.  

Human rights economics now
by Catharina Vogt 
catharinavogt@gmail.com 
Contributing comments by 
Torben Kenea Mideksa A little story

The little boy on the picture amazingly survived, but his future in
poverty is highly uncertain. Even though he is mentally well at the 
moment, he may develop mental disturbances in the long term. 
Fulfill your plights. Engage yourself.

The irony in this sad story is that the bullet 
seemingly has increased the world’s welfare 
through a tiny increase in the GDP while the 
cost the boy is bearing is more or less invisible 
to us as economists. Today, there are no eco-
nomical subjects that operate with a sufficient 
approach to the human rights. The economical 
importance of these goods has actually to a little 
degree been considered and explained.

Therefore the sphere Human Rights Econom-
ics, HREs ought to be developed to give a better 
insight in the goods most valued in society, the 

human rights, and our basic needs. These goods 
demand special care and attention, first of all 
because of their importance to society, secondly 
because human rights differ quite a lot from 
most goods available in the community. Their 
production functions, consumers’ behavior and 
operational environment needs enlarged analy-
sis to provide us better insight to find the true 
values added and lost to societies due to human 
rights creation, protection and violation. 

Generally formulated, the human rights are 
basic needs that have to be covered if a hu-

man being shall enjoy an adequate life. A 
more detailed description of today’s human 
rights standard is found in the human rights 
declaration from 1948 with its supplementing 
conventions and treaties. International court 
decisions have signification when it comes to 
the interpretation of the human rights. 
    Lawyers also put weight to national and 
regional laws, rules and judgments in their 
reading of the human rights. The written infor-
mation about the human rights is obviously not 
enough, and actors are at all times challenging 
the human rights standard in both positive and 

Artikkelkonkurransen

Delt 2.plass: Thomas 
Lystad med  “Min 
lambda er større 
enn din” s. 24 
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negative directions.

Throughout history, political and civil rights 
have got most attention in public debates, but of 
late the status of cultural, social and economic 
rights has increased. Especially interesting is 
the development within sexual and reproduc-
tive rights, which are among the rights that face 
the most resistance. There is an intense ongoing 
debate of what actually belongs to this set of 
rights. In certain environments, is for example 
voluntary abortion not recognized as a human 
right, while others arguments that it is such a 
right. Most reproductive rights have developed 
strictly since the first documents about human 
rights were formulated. Development in tech-
nology has improved the admission of these 
rights even further, and the public can demand 
a higher assistance at for instance the wish of 
having children. To comparison, torture and 
death penalty was not originally mentioned in 
the text about human rights. Today these are 
well- recognized rights. 

Further we can divide human rights in positive 
and negative rights, a division that is espe-
cially useful to economists. Positive rights are 
rights that have to be created, to be produced. 
Negative rights are rights achieved when actors 
desist from taking certain actions. Economists 

simply use the expression goods and bads to 
describe the difference. For example educa-
tion and health service versus death penalty 
and torture. 

What is needed to make the human rights ex-
ist in a steady system? The human rights are 
important to all, and one must attribute plights 
to all members of the society to maintain and 
strengthen the human rights standard locally, 
nationally and internationally. All actors, hav-
ing an influence on the human rights, also hold 
a pronounced responsibility and a plight to 
perform, / prevent / refrain from actions that 
will strengthen / weaken the human rights.  

Different individuals, firms, nations and organi-
zations have different characteristics and level 
of influence. It is therefore natural to allocate 
the tasks to the different groups in a way where 
their expertise yields the highest return. It may 
be easier to motivate and mobilize operators in 
their own field of interest, but actors must hold 
an area of responsibility beyond this field.

At present, only national governments hold 
such a pronounced responsibility for the human 
rights, because they directly have committed 
themselves to protect the human rights through 
the human rights declaration, conventions and 

treaties. Together they hold the upper respon-
sibility for the human rights as participants of 
the international society. The self-interest of the 
states in different settings is preventing resolu-
tion in the best interest of the human rights. 
It is therefore needed to commit other active 
actors stronger through the same declaration, 
conventions, treaties, laws and rules describing 
the human rights and to share the responsibility 
to implement them. The overall responsibility 
for the human rights must remain with national 
governments in fellowship, as they are more 
stable and long-term units than firms, organiza-
tions, institutions and individuals. 

On short-term there may arise conflict between 
human rights, as they experience a complicated 
connection in-between themselves and we find 
a reciprocal influence on other goods, other 
areas within economics and other professions 
in connection to welfare programs. When 
challenging human rights situations arise, it 
is important to respond quickly, and increased 
knowledge about the importance and influence 
of the different rights can help us prioritize right 
in difficult situations.

Another approach connected to today’s formal-
ization of the responsibility of the human rights 
is attached to what can be interpreted as a hu-

man right. Particularly juridical environments 
speak of arguments saying states only can be 
hold responsible for human rights violations 
since they are the only actors that have com-
mitted themselves to the human rights through 
accepted channels. 
     This disputation expresses that it is needed 
to prove that the government has failed its hu-
man rights commitments if an offence shall be 
recognized as a human right violation. What a 
statement like this is actually saying is that a 
rape is not necessarily a human right violation. 
It is needed to prove that the government has 
participated in the violation and / or has not car-
ried out adequate preventive effort to prevent 
it from happening. If this is not the case, the 
action is reduced to a violation of the law and 
not a human right violation. 
      On the other hand, a view like this expresses 
that many rapes may constitute a systematic 
failure in the government’s contractual obli-
gations. This comprehension sounds unrea-
sonable, because a rape is a grave offence of 
the victim’s basic needs. A rape affects the 
individual’s opportunity of living an optimal 
and worthy life, independent of who executed 
the infringement and whether other individuals 
have been raped. 

Economists can contribute to differentiate the 

picture and emphasize that the human rights 
declaration was formulated with focus on the 
individual’s basic needs, not in what kind of cir-
cumstances these needs would be fulfilled. It is 
therefore important that all offences described 
in the human rights declaration are referred to 
as human rights abuses at all times. 

A human right violation is very severe and 
costly for the people involved and the society in 
entirety. It is therefore important to operate with 
margins of safety in the production of these 
rights. The formulations of the human rights 
are most likely approaching a sufficient level, 
but at times, the normative utterances about 
human rights are stronger than the actual and 
written descriptive rights in the conventions 
and treaties. When this is instance, economists 
ought to use a normative angel as a point of 
departure when establishing the philosophy of 
human rights economics. 

Recently, many needed reforms have been 
put in place to strengthen the human rights in 
addition. Several of the processes are handled 
with cumbersome methods and engraved by a 
growing bureaucracy. On top of this, initiatives 
taken are not receiving adequate means.
Many conventions and treaties are signed and 
new courts are established internationally, but 

there is no force in these means as long as there 
is no or minor chance of getting caught violat-
ing the human rights. 

The organization representing the international 
society, the United Nations, must be strength-
ened substantially to operate more efficient for 
the human rights. At the time being, the UN 
is often strictly left to watch while the largest 
threats of human rights are gaining strength, 
but ever so often the organization operates 
invidious or do not act at all. It is for instance 
unbelievable that UN is closing many offices 
at two o’clock on Fridays even when situated 
in war zones where the marginal benefits are 
so big and the marginal costs so low.

Non governmental organizations like the Red 
Cross and Amnesty International makes a great 
effort to produce human rights and human 
rights protection. This effort would achieved 
more if economists assisted them more actively 
making human rights violations more visible, 
identify needs of more human rights production 
and protection, and participate more balanced 
and actively in the debates of priority concern-
ing the scanty resources.

The operational human rights standard is far 
from acceptable. It is though important to 

Girl born in captivity among the Lord Resistance Army. Here playing
at a rehabilitation centre in Pader, Northern Uganda.

The children at the pictures live in Gulu town, and were close neighbors to one of the 
members of the LRA peace talk team until a month before the peace talks started.

© Catharina Vogt© Catharina Vogt
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underline that the overall picture is describing 
progress with the exception of some regions 
and periods. This development is continuously 
threatened by under investment in the human 
rights. Some of the major reasons explaining 
why the human rights have been given such a 
low priority and neglected are simply the lack 
of sufficient economical debates, research 
and economical analysis. This in spite of 
economists holds a unique position to affect 
and develop the human rights standard. 

Economists need to follow the development 
of human rights standard and affect it actively 
to provide good solutions on demand. Only 
then shall we enjoy considerable values added 
that accompany an increased human rights 
standard. 

The effort from economists observed today is 
too scattered, too vague formulated, several of 
the models needs better adaptation and there 
is a lack of an overall strategy concerning the 
human rights in an economical perspective. 
There is a need to compose a mutual platform 
and strategy to increase the signification of the 
already existing contributions from economists, 
human rights economics. Further it is urgently 
needed to increase the volume and quality of 
the contributions.

Human rights economics shall deal with the 
human rights from an economical perspective 
and is describing the human rights using the 
economical language. It is needed to describe 
and elucidate the markets for the different 
human rights, the operating actors in them 
and the relation between the human rights 
and other goods in society. Further one has to 
identify market failure, and have a look on the 
mechanisms affecting unfortunate outcomes in 
markets not functioning as wanted. 

The creation of the Green GDP has been an 
intellectual progress to make GDP a proper 
measure of economic activity by directly 
considering the cost and benefits of using the 
natural capital. There is a well-founded reason 
for the GDP to consider other human rights 
too, to give us a better insight as to how the 
economy actually is doing taking into ac-
count the full cost and benefits of human 
rights violation, creation and protection. This 
enlarged GDP with regards to human rights is 
naturally called a true GDP. This will enable 
us to have a greater cost control and provide a 
much more efficient governing of our limited 
resources. The improved incorporation of the 
human rights in the GDP means several practi-
cal challenges, but it is significant to underline 
that this is not expected to be impracticable. 
The benefit from true GDP will most likely 
be greater than the costs involved creating it, 
because of the poor image the GDP is, irrespec-
tive of the human rights. Existing GDP can still 
be an economical measure of use, but can not 
represent the measure for overall economical 
growth anymore.
 

How will all the human rights be best imple-
mented? What benefits and costs are connected 
to human rights production, protection and 
violation? Why are there market failures in 
the markets for human rights? What tools do 
we have to avoid unwanted situations existing 
due to market failure? How do reallocations of 
resources and prioritization affect the current, 
short-term and long-term human rights situa-
tion and true economical growth? HREs is an 
ambitious project, but will enable us to identify 
new opportunities and bring new economical 
perspectives. 

Human Rights Economics will be essential for 
economists to complete economical analysis, 
but an ambitious project like HREs needs 
footing in an engaged and heavily professional 
economic environment. I hereby challenge the 
Department of Economics at the University 
of Oslo to take the major responsibility to de-
velop Human Rights Economics and provide 
a course named Human Rights Economics to 
its the students.

The subject can become very interesting, both 
to the department and to society. It will proba-
bly arouse international attention. Human rights 
economics will give the department access to 
several of the resources available to initiatives 
strengthening the human rights standard. There 
is also abundant of resources available to proj-
ects enhancing economical understanding. The 
department can also secure long-term benefit 
if creating and monitoring literature in human 
rights economics. The subject will most likely 
lead to increased interest from students, and 
more students too generate a higher income for 
the department. A higher income level enables 
further employment, strengthens the level of 

education and renders possible more research. 
This again increases the chances of achieving 
new economical tools.

The department ought to seek expertise in those 
areas it does not yet feel comfortable or holds 
sufficient experience. Together with the human 
rights environment and other relevant partners 
it is desirable that the department develops 
the special field human rights economics, in-
tegrates the work already existing in the field, 
promotes and monitors the subject, collects 
expertise, reports, research and other relevant 
information and contributions within the field. 
To the expected region of work belongs creat-
ing teaching literature and courses within the 
sphere. It is expected that the co-operation com-
municates the contents of the sphere, arrange 
conferences about human rights economics 
frequently to maintain the interest of the subject 
and secure a dynamic development of the field. 
The co-operation must see to that other relevant 
educational establishment offers human rights 
economics, impel lobbying towards govern-
ments and economic life to secure needed ad-
justments and respect to the philosophy behind 
human rights economics. Further the parties 
ought to support and strengthen contributors 
within human rights economic. The department 
can underline the importance of human rights 
economics by making it an obligatory part of 
the study of profession at the department. 

HREs will enable the Department to set the 
agenda in society and contribute in resolving 
the existing wide spread human rights viola-
tions. To maintain and widen the interest and re-
spect the Department enjoys today, I expect that 
the Department will follow my challenge.
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CATHARINA VOGT: second runner up in Observator’s article competition.

På barneskulen, eller var det ungdoms-
skulen, lærte eg om konkave og konvekse 
linser. Konkave linser kavar seg innover på 
midten, og spreier lyset. Konvekse linser 
veks på midten og samlar lyset. 
På universitetet har eg lært at etterspørsel-
skurver med normale gode gjev konvekse 
nyttekurver. Rare kombinasjonar av gode, 
som til dømes oliven og iskrem, gjev 
konkave kurver. Koplinga mellom desse 
formene er ikkje heilt innlysande. Kva er 
det som gjer ei konveks kurve konveks?

Kva seier ordbøkene?
Nynorskordboka seier:
konkav a1 (frå lat.) bogen, krumma inno-
ver; innhol, skålforma; mots konveks / ei 
k- linse konkavlinse ~itet m1 det å vere 
konkav ~linse spreielinse
konveks a1 (lat. ’kvelvd’) bogen, krumma 
utover; kuven; mots konkav / ei k- linse 
konvekslinse ~itet det å vere konveks 
~linse samlelinse

So noko konkavt er skålforma, noko kon-
vekst er kvelvd. Dette passar med barne-
lærdomen, men ikkje med matematikken. 
Kva er ei konveks kurve? Ho liknar då 
meir på ei skål enn på det kvelvde taket 
på ei kyrkje?

Online Etymology Dictionary skriv:
concave 1571, from L. concavus “hollow,” 
from com- intensive prefix + cavus “hol-
low” (see cave (n.)).  convex 1571, from 
M.Fr. convexe, from L. convexus “vaul-
ted, arched,” pp. of convehere “to bring 
together,” from com- “together” + vehere 
“to bring” (see vehicle). Possibly from the 
idea of vaults carried together to meet at 
the point of a roof.
Altso mykje det same som stod i nynorsk-
ordboka. Ordbøker kan ikkje hjelpa oss 
med å forstå korleis ordboksdefinisjonen 
og det etymologiske opphavet heng saman 
med bruken i matematikken. Lat oss venda 
oss til matematikken. 

Kva seier pensum?
Sydsæter nyttar omgrepa mykje. Han 

definerer konkave (to gonger deriverlege) 
funksjonar som slike med avtakande stig-
ningstal (andrederiverte er negativ), me-
dan dei konvekse har veksande stigningstal 
(andrederiverte er positiv). Ein konveks 
funksjon gjev ei kurve med alle tangentar 
på undersida, ei konkav er ei med tangen-
tane på oversida. For funkjsonar som er el-
ler ikkje er deriverlege gjeld at ein funksjon 
er konveks (konkav) dersom linestykket 
mellom to vilkårlege punkt på grafen aldri 
kjem under (over) grafen.

I fylgje ordboka skal noko konvekst krum-
ma utover. Kva er det å krumma ut? Ein 
skulle tru var at midten er lengst frå origo? 
Ei slik kurve lagar ein figur som er avgrensa 
av kurva og x- og y- aksane. I matematik-
ken kallar me ei indifferenskurve som ser 
slik ut konkav. Om me tenkjer oss om litt til 
(eller kikar på figur 3.10 i Varian), skjønar 
me at preferansane sjølvsagt ikkje ligg inn-
anfor kurva, men utanfor. Det er punkta 
utanfor kurva som utgjer ein uendeleg stor 
figur av føretrekte godekombinasjonar. 

Då vil ei konveks indifferenskurve faktisk 
gje oss ein konveks figur og mysteriet er 
oppklara.

Eller…?
Eller er det no eigentleg det? Greitt nok 
med preferansane, men kva med avtakande 
grenseproduktivitet? (Avtakande grense-
produktivitet gjev ei konkav kurve i eit 
diagram med innsatsfaktorar på x-aksen 
og produksjon på y-aksen.) Kva slags figur 
utgjer punkta over grafen? Eller kva med 
ei produksjonshøveskurve som ser ut som 
ein sektor av ein sirkel kring origo? Det er 
jo det innanfor som er mogleg å produsera. 
Det er vel det som er ein figur? 

Kva pensumforfattarane enn tenkjer 
om dette, gjer dei ingenting for å knyta 
den matematiske forståinga av omgrepa 
konveks/konkav, til dei kvardagslege og 
opphavlege.

Kva seier internett?
I ein artikkel i filosofitidsskriftet Mind 

Åtvaring: Om du trur du veit kva som er konvekst og kva som er konkavt og gjerne vil 
leva i den trua, bør du hoppa over desse sidene. Dei er eigna til forvirring.

Konveks? Konkav? Kon-kva?
Sigbjørn Hjelmbrekke
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skreiv E. Williams i 1971:
 ”For   we are inclined to use the general 
term convex, and no difficulty is felt in 
using the specific terms: arched, raised, 
humped […]. Conversely, for  , we are in-
clined to use the general term concave and 
the specific terms: dished, sagged, recessed, 
sunk […]. We do not ordinarily apply, e.g. 
dished to   nor, e.g. domed to  .”
Det ser altso ut til at matematikarar og 
økonomar har ei forståing av konveks og 
konkav som, i det minste i si enklaste form, 
er motsett den andre folk har. Eit anna 
døme er skålene under.

Lat oss sjå på andre geometriske forstå-
ingar av omgrepa. Ein figur er konveks 
dersom alle par av punkt på figuren kan 
knytast saman med ein rett strek som er 
fullstendig innanfor figuren. Ein kube, 
ei kule og ein pyramide er alle konvekse, 

men alt som har ei grop eller eit hakk i 
seg er ikkje-konvekst, og stundom kalla 
konkavt. Eit polygon er konkavt om ein 
indre vinkel er større enn 180 grader, eller 
for å seia det på ein annan måte, dersom 
ei rett line gjennom figuren kan dela han i 
meir enn to delar.

Kva med ein kuppel?
Ein kuppel er konveks sett frå utsida. Alle 
punkt på kuppelen kan knytast saman med 
ei rett line som ligg innanfor kuppelen. 
Innsida er konkav, ettersom punkt i taket 
må knytast saman med ei line som går tvers 
gjennom rommet.

Kva er kuppelen? 
Rett svar er nettopp at han er konveks opp-
over og konkav nedover. Konveks oppover 
og konkav nedover er altso det same. For å 
forvirra vidare, er det oftast det same som 
konveks nedanfrå og konkav ovanfrå. 
    Når me les om konkave funksjonar i 
matteboka er det snakk om konkavitet 

Konkav: 
konkav nedover
konveks oppover
konkav ovanfrå (og ned)
konveks nedanfrå (og opp)

Konveks: 
konveks nedover
konkav oppover
konveks ovanfrå
konkav nedanfrå

”Konveks mot origo”
I ein demografiartikkel om etterspørsel 
etter ungar las eg formuleringa convex 
to the origin. Eg måtte finna ut kva i alle 
dagar det var.
Konveks mot origo  tyder at grafen bular 
mot origo. Ein slik graf vil ofte òg vera 
konveks i den tydinga me har kome fram 
til, men treng ikkje vera det. 

Konveks mot origo
A er konveks ovanfrå for x>0 og konkav for 
x<0 men er alle stader (x ulik 0) konveks 
mot origo. I det ligg det at han ikkje bogar 

seg rundt origo, men utover. B er konkav 
ovanfrå, men er òg konveks mot origo. 

Kon-kva?? 

Dersom kurva har ein tangent frå origo 
(kurve F), då er kurva til venstre for tange-
ringspunktet P1 konveks mot origo, medan 
ho til høgre er konkav mot origo.  Kurve G 
er konveks mellom P2 og P3, elles konkav. 

Veldig mange kurver i økonomien går 
gjennom origo (kurve H). Desse er korkje 
konvekse eller konkave mot origo.

Avsluttande strøtankar
Konveksitet og konkavitet er utruleg van-
skeleg å snakka om utan gjennom konkrete 
definisjonar som alle er samde om. I 1941 
skreiv økonomen Adolf Kozlik: 
”Terminology (b) [concave/convex down-
ward/upward] is ambiguous because it 
is not clear without further specification 
whether the terminology means that the 
convex side of the curve looks upward or 
downward or that the curve appears to be 
convex or concave as the observer looks 
upward or downward.”

KJELDER:
Fremmedordbok, blå ordbok, femtende utgave, Kunnskapsforlaget 1989
Kozlik, Adolf. “Note on the Terminology Convex and Concave” The American Economic Review, Vol. 31, No. 
1. (Mar., 1941), pp. 103-105.
Math Open Reference (http://www.mathopenref.com/)
Nynorskordboka (http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek_nynorsk.html)
Online Etymology Dictionary (http://www.etymonline.com/)
Sydsæter, Knut. Matematisk analyse bind 1, Gyldendal Akademisk 2000
Sydsæter, Knut m. fl. Matematisk analyse bind 2, Gyldendal Akademisk 2002
Varian, Hal R. Intermediate Microeconomics, fifth ed., 1999
Wikipedia (Engelsk, nynorsk og bokmål)
Williams, E. “Convex” and “Concave” Mind, New Series, Vol. 80, No. 317. (Jan., 1971), p. 132.

Ordet å krumma er heller ikkje enkelt. Om 
noko krummar mot origo, er det då endane 
eller midten som bøyer seg mot origo? (rett 
svar: midten) At noko bøygjer seg mot, er 
ikkje enklare.

”Although nomenclature is a matter of con-
vention and taste […] a uniform language 
has great advantages. It may therefore, be 
recommended to standardize the termi-
nology concerning the shape of curves.” 
(Kozlik, 1941)

Forvirra? Gløym det. Dette er ikkje pen-
sum. For å gjera som Kozlik rår oss til, bør 
me alle fylgja læreboka. 

Marknadsført som konveks…  … og konkav.

Konvekst speil?

ovanfrå og nedover. Det er rommet over 
kurva som har ein bulk i seg. Dette er den 
vanlege måten å nytta konkav og konveks 
i matematikken. 

Når Sydsæter og co i Matematisk analyse 2 
skriv om slike kuppelforma grafar, skriv dei 
at den hole sida skal vera ned. Dei kunne 
skrive at den konkave sida skal vera ned 
og den konvekse opp. Det gjer dei ikkje, 
truleg av frykt for å forvirra oss. 
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Sentralbanksjefen i Norge, Svein Gjedrem, 
er blitt kritisert av sjeføkonomen Harald 
Magnus Andreassen i First Securities. 
Andreassen mener at Gjedrem er for treg. 
Sentralbanskjefen burde heve renten nå 
som økonomien er overopphetet.   
   Dette har han gjentatt til det kjedsom-
melige på alle rentemøter siden sommeren 
2005. Han burde heller si det som det er: 
”Gjedrem, min lambda er større enn din”. 

Gjedrem med små, ikke hyppige skritt
Dette har vært leveregelen til Norges 
Bank de siste årene. Siden de begynte å 
heve renten fra bunnivået på 1.75 %, som-
meren 2005, har den blitt lest opp på alle 
rentemøter.    
   Renten skal øke gradvis – i små og ikke 
hyppige skritt - til den når et mer normalt 
nivå. Et mer normalt nivå er anslått til å 
være mellom 5 % og 6 %. Det er der Norges 
Bank tror at renten vil være i 2009. 

Andreassen vil at Gjedrem får ut fingeren
Andreassen har i samme periode vært 
uenig i strategien for renteutviklingen. I 
februar 2006 prydet han forsiden av Da-
gens Næringsliv da han uttalte at ”Renten 
bør dobles i løpet av ett år”. 
   To rentemøter senere, i november 2006, 
var han fremdeles uenig med strategien 
til Gjedrem. Igjen skapte Andreassen ny-
hetsoverskrifter: ”Norges Bank må få ut 
fingeren” var den klare meldingen. ”Alle 
mener at Norges Bank er på etterskudd. 
Men om den tar det innover seg at den 
tar feil og ikke alle andre, er usikkert”, sa 
Andreassen. 

Norges Bank tok altså feil i 2005 ved å ha 
for lav rente for lenge, og den tok feil i 2006 
ved å ikke øke renten raskere. 
   Lambdaen forteller oss at Andreassen 
også kommer til å mene at Norges Bank i 
2007 vil være for trege til å øke renten. 

Økonomiens fire sykdommer
Bilder blir ofte brukt for å beskrive norsk 
økonomi. ”Jeg tror rett og slett ikke at pa-
sienten har godt av denne medisineringen 
i så stor dosering” var Andreassens kom-
mentar til den lave renten i februar 2006. 
Sammenligningen av norsk økonomi med 

en pasient som blir utsatt for sykdommer 
er god. 

Det er Stortinget som bestemmer hvilke 
sykdommer Norges Bank skal behandle. 
Mandatet ble endret i 2001. 
   Før det hadde målet vært å stabilisere 
kronen mot europeisk valuta. Dette målet 
ble meget upopulært sommeren 1998. 
For å holde kronen stabil måtte tidligere 
sentralbanksjef, Kjell Storvik, øke renten 
med 1.5 prosentpoeng, til 8%. 
   Storvik møtte hard kritikk. Til og med 
den tidligere finansministeren, Gudmund 
Restad, brøt politisk kutyme, og kritiserte 
sentralbanksjefen. Han mente at Storvik 
hadde tolket mandatet for snevert. 

Gjedrem, som overtok etter Storvik i 1999, 
begynte langsomt prosessen med å endre 
pengepolitikken. I 2001 ble mandatet 
endret. En spesiell sykdom var viktigere å 
kurere enn noen annen: Inflasjonssyken. 
Hovedmålet er at inflasjonen skal ligge 
rundt 2.5 %. Det er ikke bare inflasjon 
som skal stabiliseres. Ustabil produksjon, 
sysselsetting og valutakurs vil Stortinget 
også ha behandlet.

Renten som medisin
Renten er Norges Banks medisin. Hvis 
økonomien er i ulage, og både inflasjonen 
og produksjonen er høy, vil en renteøkning 
virke som medisin. Dette fordi høyere 

Min lambda er større en din
Temaet er pengepolitikk. Lambdaen er sentralbanksjefens lille veiviser. Økonomer omtaler nemlig lambda som en rettesnor. 
Størrelsen på lambda forteller hvordan man best skal styre norsk økonomi. 

50 cent - mer opptatt av penger enn av pengepolitikkpolitikk

rente gjør det dyrere å låne penger, noe 
som igjen bremser forbruket, investeringer 
og dermed etterspørselen. 
    Bedrifter som produserer varer og tjenes-
ter møter denne nedgangen i etterspørsel 
ved å produsere mindre. Den reduserte 
etterspørselen gjør også at inflasjonen blir 
lavere. 
   Rentemedisinen har derfor en meget 
viktig egenskap. Den påvirker inflasjon og 
produksjon på samme måte. Når renten 
går opp, går både inflasjon og produksjon 
ned.  

Det avgjørende valget
At Norges Bank kun har én medisin for å 
kurere flere sykdommer reiser et interes-
sant spørsmål: Hva hvis behandlingen av 
en sykdom forverrer en annen?    
    Det er en slik situasjon vi har i Norge i 
dag. Mens inflasjonen i desember 2006 var 
anslått til å være 1.74 prosentpoeng under 
målet, så var produksjonsnivået anslått til 
å være 2 prosent over målet. Ved å kutte 
renten vil man nå målet for inflasjonen 
raskere. 

Problemet er at et kutt i renten fører til 
at produksjonsnivået blir enda verre enn 
det er i dag. 
Ved derimot å øke renten, vil det motsatte 
skje. Man demper det høye produksjons-
nivået, men dette blir gjort på bekostning 
av det å nå målet for inflasjon. En høyere 
rente gjør at dette tar lenger tid. I slike 
situasjoner, hvor renten har motsatte ef-
fekter på det man ønsker å stabilisere, må 
sentralbanken ta et valg. Den må velge en 
verdi på lambda. 
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Økonomiens termometer
Valget som sentralbanken står overfor il-
lustreres gjerne som en matematisk formel 
slik som den over. 
   Det er faktisk denne formelen Gjedrem 
selv bruker når han skal beskrive infla-
sjonsstyring. Man kan se på den som et 
termometer som viser hvor syk norsk 
økonomi er. Termometeret viser feber-
tendenser når inflasjonen er ustabil (den 
første parentesen). Det viser også feber-
tendensen når produksjonen er ustabil 
(den andre parentesen). 
   Dette termometeret skiller seg på en 
måte fra et vanlig termometer. Hvor høy 
feberen er, avhenger av hvilken sykdom 
man mener er verst. 
   Det er her lambdaen kommer inn. I 
termometerfunskjonen er lambdaen det 

symbolet som står foran den andre pa-
rentesen. 
Hvis man mener at ustabil produksjon gir 
den høyeste febertokten, har man en stor 
verdi på lambda. Hvis man er av motsatt 
oppfatning, og mener at ustabil inflasjon 
gir den høyeste feberen så har man en lav 
verdi på lambda. 
   Lambda forteller altså hvor ille man 
mener de forskjellige økonomiske syk-
dommene er. 

Gjedrems lambda
Skal vi tro Norges Bank, så er ustabil 
inflasjon den verste sykdommen. Det går 
utover bedrifter som til stadighet må skifte 
prislapper på produktene sine. Forbrukere, 
som ønsker å sammenligne varer for å 
finne de som er billigst, får også en van-
skeligere jobb. 
   Det blir verre å skille prisendringer på 
enkeltprodukter fra generell prisstigning. 
I tillegg er det ille for folk flest hvis infla-
sjonen er høyere enn økningen i inntekt. 
Inflasjonen går da utover hvor mye man 
har råd til å kjøpe. 
 

Andreassen mener at ”Norges Bank må få 
ut fingeren” og sette opp renten raskere. 
Produksjonen er for høy. 
   Mange har jobb i dag, nå når det er 
høykonjunktur, men når lavkonjunkturen 
kommer, vil mange miste jobben. 
    Slikt er kostbart for økonomien. Spesi-
elt kostbart naturligvis for de som mister 
jobben. Andreassen ønsker derfor en 
kraftigere renteøkning nå, for å nedkjøle 
det høye produksjonsnivået. 
    Kostnadene av ustabil produksjon er i 
følge Andreassen store, ja langt større enn 
hva Gjedrem tror. Andreassens termome-
ter ser derfor annerledes ut enn Gjedrems. 
Andreassen har en langt større lambda. 

Nøkkelen til uenighet
Her er nøkkelen til uenigheten. Andreas-
sen og Gjedrem har grunnleggende for-
skjellig syn på hvilken økonomisk sykdom 
som er verst for samfunnet. 
   Dette er ikke annerledes enn de grunn-
leggende forskjellige syn Siv Jensen og Jens 
Stoltenberg har på hvordan Norge best skal 
styres politisk. De representerer hvert sitt 
parti, på samme måte som Gjedrem og 
Andreassen representerer hver sin størrelse 
på lambda. Forskjellen ligger i hvordan de 
reagerer på hverandres politikk. 

Siv Jensen blir ikke overrasket over at Stol-
tenberg stemmer Arbeiderpartiet. Langt 
mindre ber hun Stoltenberg ”få ut fingeren” 
om han ikke ombestemmer seg.    
   På samme måte, og gitt den økonomiske 
situasjonen, burde heller ikke Andreas-
sen ha blitt overrasket over at Gjedrem i 
2005 valgte å begynne å øke renten med 
små og ikke hyppige skritt. Han burde ha 
blitt enda mindre overrasket i 2006 over at 
Norges Bank ønsket å fortsette i det sporet. 
Da hadde Gjedrems lambda allerede vært 
flagget lenge.    

Økonomien blir hele tiden utsatt for ufor-
utsette hendelser. Fremtiden er usikker. 
Noen hendelser er allikevel lettere å forutsi 
enn andre. 
   Stoltenberg vil fortsette å stemme Ar-
beiderpartiet og Andreassen vil fortsette å 
kritisere sentralbankens rentesetting. 

Forutsigbar kritikk av sentralbanken blir 
kjedelig. Man har hørt det før. Det er bedre 
å si det som det er en gang for alle: ”Gje-
drem, min lambda er større en din”. 

Svein Gjerdrem i dyp konsentrasjon 

Thomas Lystad

En krone i dag er verdt mer enn en krone 
i morgen. Når man inngår langsiktige 
økonomiske avtaler er det viktig å ha en 
formening om hvor mye mindre kronen 
vil være verdt i fremtiden. Et kanskje 
viktigere argument for stabile priser 
er derfor at det skaper større sikkerhet 
rundt fremtiden. Gjedrem omtaler dette 
som ”viktigheten av å forankre inflasjons-
forventningene i økonomien”. 
   For å få til det må han sette renten slik 
at det er troverdig at inflasjonen kan nå 
inflasjonsmålet i løpet av rimelig tid. Han 
har gitt seg selv tre år. 
   En slik rentesetting, hvor ustabil infla-
sjon er den verste sykdommen, tilsier en 
lav verdi på lambda.
Andreassens lambda
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Slaget om landbruket
Stadig større subsidiering er 
nødvendig for å opprettholde 
landbruket i tilsvarende skala som i 
dag. For store deler av Distrikts-Norge 
vil en nedbygging ha betydelige sosiale 
konsekvenser. 

Av Henning Øien og Rasmus Bøgh 
Holmen

Både den norske stat og den jevne forbru-
ker taper  enorme beløp på dagens ord-
ning. I WTO står Norge steilt mot landene 
fra Den Tredje Verden, mens en potensiell 
konflikt mellom bøndene og næringsmid-
delindustrien ligger i bakgrunnen og truer. 
Det er duket for slaget om landbruket.

De faktiske forhold
 Landbruk er fellesbetegnelsen 
for næringer som har jorda som pro-
duksjonsgrunnlag, deriblant jordbruk, 
skogbruk, hagebruk, husdyrbruk og gart-
neri. I denne artikkelen vil vi ta for oss 
den delen av det norske landbruket som 
innebærer matproduksjon, fortrinnsvis 
jordbruket og husdyrbruket. For mens 
Norge kan sies å ha et komparativt fortrinn 
i skogbruk, er dette langt fra tilfellet i de 
matproduserende landbruksgrenene. De 
mest produktive jordbruksområdene i 
Norge finner vi dag i Oslofeltet som strek-
ker seg fra Langesundsfjorden til Mjøsa, på 
Jæren i Rogaland og i deler av Trøndelag. 
Fellesnevneren for disse områdene er at 
de i et geologisk tidsperspektiv nylig har 
ligget under havoverflaten, og at de derfor 
er relativt rike på næringssalter.

Per dags dato eksisterer det en 
rekke støtteordninger for norsk landbruk. 
Det er snakk om direkte produksjons-
subsidier, prisregulering for råvarer, 
kvoteordninger, eksportsubsidier og høye 
tollsatser. Mange av disse ordningene er 
differensierte for å skape likere vilkår for 
å drive med jordbruk uavhengig av hvor 
man bor landet og størrelsen på bruket. 
Den tradisjonelle norske landbrukspoli-
tikken tilrettelegger i tillegg for jordbruk 
nederst i dalsøkkene der jorden er best, 
mens høydene er forbeholdt husdyrbruk. 
I de siste årene har man dessuten i en over-
gangsfase begynt å gi bønder ekstra støtte 
for å omlegge til økologisk matproduksjon. 

Økologiske landbruksvarer mat er relativt 
dyrere å produsere blant annet fordi man 
ikke bruker kunstgjødsel, men skiller seg i 
større grad fra utlandske landbruksvarer.

Kort sagt er støtteordninger en 
forutsetning for å opprettholde norsk land-
bruk i den utstrekning vi har i dag. Mye 
tyder faktisk på at disse må øke dersom 
bøndene skal kunne følge lønnsutviklin-
gen i samfunnet for øvrig. 2,4 % av den 
norske arbeidsstokken jobber innen jord-
bruket og av disse har rundt to tredjedeler 
annet arbeid på si (SSB Jordbruk 2005, 
Økonomisk Rapport 2006). Utenlandsk 
arbeidskraft spiller på sin side en stadig 
mer sentral rolle – polske og baltiske ar-
beidere utgjør nå nærmere en tredjedel av 
gårdsarbeiderne i Norge. Og mens store 
effektiviseringer har funnet sted i Konti-
nental-Europa, har utviklingen i det norske 
landbruket i Norge gått relativt trått. Med 
stadig nye tilpasningskrav fra utlandet og 
produktivitetsvekst i samfunnet for øvrig, 
står det norske landbruket overfor store 
utfordringer i årene som kommer.

Et slag for Bygde-Norge
Det finnes mange mer eller mindre gode 
argumenter for opprettholdelse av støtte-
ordninger til norsk landbruk. Disse beror 
først og fremst på eksterne virkninger og 
kollektivt-gode-betraktninger, men også 
på omstillingskostnader og fordelings-
hensyn.

La oss begynne med å se på de to 
førstnevnte. Et mye fremført argument er 
påstanden om matsuverenitet. Det synes 
opplagt at et hvert land bør ha mulighet 
til å produsere en god del mat selv som en 
sikkerhet mot en eventuell krisesituasjon 
i matforsyningen. Sannsynligheten for 
en krisesituasjon er liten, men i og med 
at følgene vil kunne være katastrofale, 
har argumentet likevel en viss slagkraft. 
Enkelte hevder også at matkvaliteten på 
landbruksvarer er jevnt over høyere i 
Norge enn i andre land. Videre påstås det 
at norsk landbruk har bedre dyrehelse og 
er mer miljøvennlig. En god del av disse 
påstandene har ikke rot i vitenskapelige 
studier. Like fullt er det ingen tvil om 
at bakteriefloraen i Norge er mindre på 
grunn av kaldere klima og at vi følgelig vil 
være mer skånet mot fordervede matvarer. 
Dette kan gjøre at norske forbrukere blir 
villig til å betale mer for norske produk-
ter. Når det gjelder dyremishandling og 
lite miljøvennlig landbruk i utlandet er 
dette ikke noe argument i seg selv for å 
tilgodese norsk landbruk, men snarere et 
argument for å sanksjonere mot land hvor 
slikt finner sted. Videre argumenteres det 
flittig for at landbruket er en bærebjelke 
for et levende kulturlandskap. Vi har vel 
alle kjørt forbi gjengrodde gårder i Sverige 
hvor landbruksstøtten kraftig redusert på 
1970-tallet. Mange vil være enig i at et rikt 
kulturlandskap har en egenverdi for oss 
nordmenn og at det muligens setter fart i 

Simen Pedersen, leder av EconLink, er 
godt fornøyd med utviklingen det siste 
året. Han forteller om sterk interesse for 
samfunnsøkonomer hos både nærings-
livet og det offentlige. 

- Jeg følte at min oppgave da jeg tiltrådte 
ledervervet var å etablere rutiner, og nå 
går presentasjonene av seg selv, forteller 
Pedersen. 

EconLink skal være bindeleddet mellom 
bedrift og student, og holder bedriftspre-
sentasjoner for samfunnsøkonomistuden-
ter. Ordningen med et eget utvalg som står 
for bedriftspresentasjonene er relativt ny 
for samfunnsøkonomer, og ble opprettet 
våren 2006. Tidligere var det fagutvalget 
som hadde dette ansvaret, med varierende 
suksess. 

Etter en rolig oppstart begynte det å løsne 
for EconLink høsten 2006, da de hadde 
to godt besøkte presentasjoner. Dette 
semesteret har Boston Consulting Group, 
McKinsey & Company, Telenor og Olje- 
og energidepartementet gjestet U1, for å 
nevne noen. Samtlige presentasjoner har 
hatt godt oppmøte, og i høstsemesteret 
kan EconLink vise til et snitt på hele 120 
oppmøtte. 

Oppgangstider
Oppgangstidene har også gjort det lettere 
å etablere EconLink, forteller samfunnsø-
konomistudenten. 
- Det er mange som ansetter samfunnsø-
konomer både i det offentlige og i det 
private nå, og man ser at konkurransen er 
sterkere. Derfor tenker man nytt for å få 
tak i studentene, når arbeidsmarkedet er 
så stramt som det er nå. 
Både det private og det offentlige er ute 
etter studentenes gunst, men EconLink-
lederen ser ingen grunn til å prioritere den 
ene sektoren foran den andre.
- Vi likestiller det offentlige og de private, 
selv om vi er veldig bevisste på at en 
presentasjon av McKinsey retter seg mot 
et annet segment enn NHO, presiserer 
Pedersen.
- Generelt er de private bedriftene mer 
ivrige, og det er flest private som kontakter 
oss. Likevel prøver vi å presentere et så 
bredt utvalg som mulig, for at studentene 

skal få et innblikk i ulike karrieremulig-
heter.

Offensiv og karrierebevisst
Samfunnsøkonomenes valutaseminar på 
Sanderstølen i januar er noe av det Simen 
Pedersen har brukt tid på for å promotere 
samfunnsøkonomer. 
- Jeg fikk tilbakemelding at jeg var veldig 
på, og at jeg fremsto veldig karrierebevisst 
selv, forteller han lattermildt. At han ble 
ansett som offensiv i markedsføringen ser 
imidlertid ikke Pedersen som et problem, 
men har en teori om hvorfor pågangsmotet 
kom overraskende på noen: 
- Det er en myte at samfunnsøkonomer 
ikke greier å selge seg selv, mener Econ-
Link-lederen.

I tillegg fikk han knyttet mange nyttige 
kontakter på vegne av utvalget.
- NHO-presentasjonen kom som et direkte 
resultat av seminaret, og jeg fikk gjort 
kjent for mange hva vi i EconLink driver 
med. Nå vet de hvem de skal kontakte når 
de skal få kontakt med samfunnsøkonomi-
studentene, opplyser han.

Selektiv rekruttering
EconLink har måttet tåle mye kritikk for 
deres rekrutteringsmetoder. Fagutvalget 
har påstått at utvalget ikke er representativt 
for samfunnsøkonomistudentene, og at 
praksisen derfor bør endres.
- Det er riktig at vi ikke stiller på allmøte, 
og er veldig selektive på hvem vi slipper 

inn i organisasjonen på dette tidspunk-
tet. Det er naturlig for oss at vi vurderer 
søkerne nøye, fremfor å risikere at hele 
EconLink blir borte, forteller Simen.
Han presiserer at dette er en praksis som 
godt kan endres så snart EconLink er bedre 
etablert som utvalg.
- Vi ønsker å ha motiverte mennesker. Det 
er veldig interessant å jobbe i EconLink, 
og jeg anbefaler alle engasjerte studenter 
å søke, oppfordrer Pedersen. Han legger 
til at de, i motsetning av hva mange tror, 
er en variert forsamling.
- Vi er ikke en gjeng kapitalister, og hos 
oss er det noen som stemmer høyre og 
noen venstre. Vi ønsker ikke å være en 
homogen gruppe, og dette tas selvfølgelig 
også med i vurderingen når vi har opptak, 
opplyser Pedersen.
I dag er de 19 aktive medlemmer, og plan-
legger å ta opp tilsvarende til høsten. 

Fremtiden
Lederen tror ikke det vil komme store 
endringer i EconLink fremover, selv om 
han sender vervet videre.
- Bedriftspresentasjonene alltid skal være 
vår hovedaktivitet. Vi skal jobbe med 
merkevaren econlink, og bli mer profe-
sjonelle. 
- Vi skal rett og slett gjøre det vi gjør 
i dag, som er å bidra til å skape økt et-
terspørselen etter samfunnsøkonomer i 
arbeidsmarkedet, og knytte tettere bånd 
mellom studentene og arbeidslivet, avslut-
ter Pedersen.

Vellykket bindeledd
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turistnæringen. Men da følger spørsmålet: 
”Må dette nødvendigvis gjøres gjennom 
landbrukstøtte?”

Når det gjelder omstruktureringen 
er det klart at de sosiale konsekvensene 
vil være enorme. Ved en rask og voldsom 
nedskjæring i støtteordningene vil mange 
bønder miste livsgrunnlaget sitt, hvilket i 
sin tur vil ramme andre grupper i distrik-
tene. Arbeidsledigheten kan bli stor på kort 
sikt og det kan også bli langsiktige effekter 
som immobilitet og sosial tragedie. De 
ulike støtteordningene for norsk landbruk 
kan dessuten sees på som en solidarisk 
fordelingspolitikk der de distriktene som 
sliter mest får drahjelp av resten av lan-
det. Både fraflytting og sentralisering vil 
bli en realitet dersom disse fjernes. ”Ikke 
glem hvem som har livnært befolkningen 
i generasjoner” sier noen. Men er det i seg 
selv noe argument for å spyle inn enorme 
ressurser i landbruket?

Et slag for konsumentene
Ved hjelp av argumentene overfor og 
bøndenes tradisjonelt sterke politiske 
maktposisjon og lobbyisme, har det bygget 
seg opp en rekke støtteordninger til norsk 
landbruk. Allerede subsidieres den jevne 
bonden direkte med om lag 200 000, i til-
legg til en vesentlig høyere indirekte støtte 
gjennom prisreguleringer og proteksjo-
nistiske tiltak (Løwe, SSB Samfunnspeilet 
2006). Likevel ligger bondens gjennom-
snittslønn godt under 200.000. Grunnet 
fallende lønnsomhet må tyngre subsidier 
til for å opprettholde dagens landbruk, 
særlig i mer grisgrendte strøk. Med dette 
bruker det offentlige enorme beløp på en 
ikke-selvfinansierende sektor. En direkte 
konsekvens av offentlige støtteordninger 
er at matvareprisene holdes kunstig høye. 
Dette rammer spesielt lavinntekts hushold-
ninger og barnefamilier, da disse bruker en 
større andel av sin inntekt på nødvendig-
hetsgodet mat. Beregninger viser at hver 
husholdning gjennomsnittlig taper 20 000 
kroner i konsumentoverskudd som en di-
rekte konsekvens av landbruksmonopolet 
(Paulsen, Argument 2006). Husholdnin-

landbruksordninger. G10 har av den grunn 
blitt beskyldt for dobbeltmoral. Det hev-
des at det er paradoksalt at G10, USA og 
til dels EU ønsker frihandel på nærmest 
alle områder, unntatt det området som 
u-landet er komparativt best på. I WTO-
forhandlingene har de fattigste landene 
selv gitt uttrykk for at en liberalisering av 
landbruket er det beste bidraget i-landene 
kan gi. Riktignok er u-landene på lang sikt 
avhengig av å utvikle en selvstendig indus-
tri og de kan neppe basere seg på land-
bruket alene, men tilgangen på et større 
marked vil være en spire til nødvendig 
økonomisk vekst. Slik kan fattigdommen 
reduseres hvis befolkningen involveres i 
produksjonen på en god måte. Motstan-
derne av liberalisering trekker videre frem 
en situasjon der land med matmangel ek-
sporter mat, mens de fattigste arbeiderne 
utnyttes på det groveste. I så tilfelle kan 
man heller komme med sanksjoner mot 
uetisk handel og hjelpe de fattige på andre 
måter. Et annet mye brukt argument mot 
liberalisering går på miljøforurensing og 
da spesielt transportkostnader. Men det 
virker lite troverdig om verdens miljøpro-
blemer skulle løses ved at u-landene ikke 
får eksportert sine varer, mens i-landene 
skulle kunne fortsette å eksportere sine 
varer upåvirket. Det er også betenkelig når 
agroforekjempere hevder at de vi vet bedre 

hva som er best for u-landene, enn hva u-
landene vet selv. Det er viktig å presisere 
at alternativet til WTO-forhandlingene for 
de fattige landene er en kombinasjon av 
utestengelse og billaterale avtaler, der de 
rike landene setter vilkårene. Det er derfor 
Doha-runden har blitt betegnet som særlig 
betydningsfull for den Tredje Verden.

I første omgang vil imidlertid 
handelsåpningene være mot EU. Norges 
har så langt hatt minimale ombygginger i 
forhold til Europa for øvrig, noe som byr 
på ekstra store utfordringer. Deler av land-
bruket vil ha mulighet til å overleve ved 
effektivisering og sammenslåing av bruk, 
slik at man kan utnytte stordriftsfordelene 
og få råvareprisene ned mot EU-nivå. Spe-
sialordninger som eksportsubsidiering og 
indirekte dumping av landbruksvarer som 
Jarlsberg-ost, vil neppe kunne fortsette. 
Det er likevel sannsynlig at argumenter 
som matsikkerhet og kulturlandskap vil 
kunne rettferdiggjøre et knippe mer mo-
derate støtteordninger.

På kollisjonskurs med 
næringsmiddelindustrien?
 Et eventuelt kompromiss i WTO-forhand-
lingene innebærer at Norge må ofre deler av 
matvareproduksjonen. Dette åpner for en 
konflikt mellom de gamle alliansepartnere, 
næringsmiddelindustrien og landbruket. 
Problemet overfor det norske landbruket 

er at det ikke kan tilby konkurransedyktige 
råvarepriser til en internasjonal nærings-
middelindustri. Skulle både råvare- og fer-
digvareprisene senkes ned mot europeisk 
nivå, vil Orkla og andre bli tvunget til å se 
utover det norske råvaremarkedet. Den 
samme problemstillingen møter vi ved 
bearbeidelsen av halvfabrikkanta. Striden 
med Danmark i fjor er et eksempel i så 
måte. I denne saken stoppet norske myn-
digheter behandlingen av kjøtt i Danmark 
i en periode og EU svarte med trusler om 
represalier. Det andre scenarioet er at kun 
import på ferdigvarer liberaliseres. I så fall 
spenner man ben under hele den norske 
næringsmiddelindustrien som ikke får 
tilgang på råvarer til konkurransedyktige 
priser, mens landbruket kan leve videre i 
forminsket skala.

Ved gradvis økt konkurranse vil 
aktørene i landbrukssektoren være mer 
mottakelig for effektivisering og innova-
sjon. Dette vil både kunne bedre konkur-
ranseevnen og skape et bredere spekter 
i matvaretilbudet. Tine hevder selv at 
konkurransen har skjerpet fantasien og 
produktutviklingen, og det er åpenbart at 
norske meierier i dag har et mer variert 
produkttilbud enn hva de gjorde for ti år 
siden. Like fullt har Tine de siste årene 
gjentatte ganger vært i konflikt med Kavli 
og Synnøve Finden. Gilde og Prior på sin 
side har av regjeringen fått tillatelse til å 

fusjonere på tvers av Konkurransetilsynets 
innstilling, angivelig for å gjøre det let-
tere å konkurrere med det internasjonale 
markedet.

Kort oppsummert vil en åpning 
for mer fri handel med utlandet, nærmest 
snu konkurransesituasjonen på hodet. 
Flere aktører står klar for å erobre det 
norske markedet, deriblant dansk-svenske 
Arla og yoghurtprodusenten Dannon/Da-
none Group. Andre matvaregiganter som 
Kraft Foods/Phillip Morris og Nestlé har 
allerede posisjonert seg og vil kunne styrke 
sin posisjon ytterligere ved innføring av 
utenlandske produktvinnere. Dermed kan 
de norske næringsmiddelsaktørene gå tøffe 
tider i møte. Tine har i de siste årene utalt 
at de åpner for samarbeid dersom toll-
murene senkes betraktelig. Det spørs om 
ikke alliansebygging med internasjonale 
aktører kan bli veien å gå for en presset 
norsk næring.

Avveininger med konklusjoner
I likehet med det brede politiske Norge 
mener vi at effektivisering og ombygging 
er nødvendig, men at man likevel bør 
gå inn for å bevare deler av landbruket. 
Argumenter som matsikkerhet og kultur-
landskap kan rettferdiggjøre noen støt-
teordninger, men ikke i samme omfang 
som i dag. På den ene siden mener vi en 
full liberalisering over natta vil medføre 
alvorlige sosiale konsekvenser og større 
nedbygginger enn nødvendig. På den 
andre siden mener vi en delliberalisering 
over tid både er unngåelig og ønskelig. 
En utvikling i retning av større bruk og 
mindre differensiering i støtteordningene 
kan være ubehagelige, men er eksempel 
på en omstillingsprosess som bidrar til å 
drive samfunnet fremover. Det faktum at 
brorparten av gårdsarbeiderne enten har 
en annen jobb på si eller er østeuropeiske 
sesongarbeidere, vil gjøre omstillingene 
mindre smertefull. Like fullt vil det være 
omstillingskostnader som man må prøve 
å imøtekomme best mulig gjennom en 
rekke arbeidsmarkedstiltak og overgangs-
ordninger. Når det gjelder skissen om 
forskjellsbehandling i liberaliseringen av 
råvarer og ferdigvarer anser vi den som et 
farlig blindspor og en ubegrunnet trussel 
mot hele næringsmiddelindustrien.

Historisk sett har landbrukslob-
byistene hatt en sentral maktposisjon i 
Norge, noe som dagens ordninger bærer 
sterkt preg av. Man kommer ikke unna 
de enorme kostnadene som voldes både 
den norske stat og de norske forbrukere. 
Dette handler ikke om grådighet eller at 

gene er imidlertid dårlig organiserte og har 
liten innflytelse hver for seg. De vil derfor 
stille svakere når politiske beslutninger 
tas. Det er heller ingen tvil om at økt 
konkurranse i næringsmiddelsektorene 
gir et større mangfold av matvarer, hvilket 
kommer alle forbrukere til gode.

Dersom begrunnelsen for disse 
støtteordningene er å sikre bebyggelsen i 
distriktene, kunne dette blitt gjort direkte 
slik at de norske forbrukere ikke rammes. 
En direkte overføring ville imidlertid være 
vanskelig å rettferdiggjøre overfor den 
øvrige befolkningen. Det er også viktig 
å poengtere at disse offentlige midlene 
har alternative anvendelser ved at de for 
eksempel kan brukes på andre velferds-
goder. Det er et tankekors at landbruket 
mottar langt større subsidier enn summen 
av subsidiene til samtlige andre næringer. 
Videre gjør landbruket beslag på arbeidere 
og andre innsatsfaktorer med mer produk-
tive alternative anvendelser. Særlig i en 
høykonjunktur som i dag ville arbeidskraft 
fra landbruket være svært ettertraktet i et 
stramt arbeidsmarked. Dersom dette re-
sulterer i lavere økonomisk vekst gjennom 
mindre effektivisering og næringsutvik-
ling, vil det medføre negative konsekvenser 
for Norges velstand på lengre sikt.

Det internasjonale perspektivet
Doha-runden, den hittil siste runden 
i WTO-forhandlingene, ble innledet i 
2001. Omsider var det matvarer som sto 
for tur. Det ble proklamert med at de 
fattigste u-landene som fikk lite glede av 
liberaliseringen av klær, endelig skulle få 
sin velfortjente seier. Men Doha-runden 
ble aldri noen suksess. I 2006 brøt for-
handlingene sammen fordi mange land 
ikke var villige til å gjøre nødvendige kutt 
i støtteordninger til sitt eget landbruk. 
Blant dem var Norge, en svært liten og 
åpen økonomi, som utvilsomt tilhører 
gruppen av land som har høstet mest av 
verdenshandelen. I vårt politiske landskap 
er likevel noe på gang, blant annet gjen-
nom den brede politiske anerkjennelsen 
av EFTAs landbruksavtale med de fattigste 
afrikanske landene.

I WTO-forhandlingene er Norge 
representert gjennom G10 sammen med 
blant annet Island, Japan, Sveits og Sør-
Korea. Dette er grupperingen som står 
lengst fra den Tredje Verden hovedsakelig 
som følge av uenigheter rundt handel av 
landbruksprodukter. På den ene siden vil 
man liberalisere fisk, mens man på den 
andre siden ønsker å opprettholde dagens 

Got milkshake?

Sveitsiske kyr lurer på hva som skjer i WTO
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ECON 4160  Vår 2006 
Econometrics – Modelling and systems estimation

1a) 

The given equations fulfil the requirements of a system of regression equationn, SURE. Each  eq. has 1 endogenous 
variable which is the LHS variable. I assume the usual spesifications of the econometric model holds        (NB: This 
is for convenience as (AC) –autocorrelation- is not called for yet! DW indicates that 1st order AC prevails)

From these assumptions, estimation by OLS of each equation by itself leads to unbiased & consistent estimates.
The t-test statistic indicates that both coeff. (β1, β2) are highly significant (> 1 % level)
(NB: AC makes inference procedures invalid! This is neglected here. But OLS will still be unbiased as E(ui1│X) = 0  
still holds.)
However, we allow for contemporaneous correlation. This means that there is potentially information in the 
joint distribution of the variables in the other equations that could make the estimates more precise if indicated 
(= less variance).

OLS neglects this additional information.

A possible method to include it is to use GLS. Then, one transforms those two equations into one by the following 
transformation matrix:

t
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This is a new single equation model. By the transformation, autocorrelation and heteroskedasticity have been created, 
so that OLS is no longer efficient. Hence GLS has to be applied correctly for both.

However, for GLS to be applicable, one needs to know the σij‘s. These are unknown, then FGLS needs to be em-
ployed. This means substitute the the var & covariances by their empirical counterparts. This gives consistent (but 
nothing more) estimates (methos of moments). The estimated coeff. are again significant and are higher than the OLS 
estimates

83,0ˆ79,0ˆ
86,0ˆ81,0ˆ

21

21

−=−=

−=−=
FGLSFGLS

OLSOLS

bb

bb

The difference should be clear from the procedure described:
-GLS is more efficient than OLS
-However FGLS is only consistent, not unbiased as the σ are estimated, while OLS is. The sample is with 
39/78 (obs not “too big” , not infinite for sure!)

A - Besvarelsevi ikke unner bøndene noe. Det handler 
om å være bevist på de avveiningene i res-
sursbruken myndighetene tar. Og en slik 
vurdering må innbefatte velstandsforring-
ning som påføres resten av befolkningen 
som forbrukere og hva som alternativt 
kunne ha vært investert i det kollektiv 
velferdstilbudet. For oss er det like fullt 
velstandvirkningene for Den Tredje Ver-
den som er det viktigste argumentet for 
liberalisering. Det er uverdig hvordan dette 
argumentet og de fattige landenes kamp i 
WTO neglisjeres i dagens debatt, enten det 

Spesiell takk til: Medstudent Tord Koppland 
Krogh for nøye gjennomlesning og fyldige 
kommentarer.

Kildehenvisninger: SSB, temaside jord-
bruk, 2005. ”Polakkene overtar norsk 
landbruk, Økonomisk Rapport, 2006. SSB, 
Samfunnspeilet nr. 1, 2006 av Torkil Løwe. 
”WTO eller kjøttkverna”, Argument, 3. 
utgave 2006 av Mai-Bente Paulsen.

følger av kunnskapsløshet, bagatellisering 
av det norske bidragets betydning eller 
fornektelse for å bøte på dårlig samvittig-
het. La oss til slutt understreke at vi står ved 
mange av de tradisjonelle argumentene for 
støtteordninger, men vi etterlyser samtidig 
en mer nyansert og helhetlig landbruks-
debatt. Den tid er forbi hvor man kunne 
overse motforestillingene mot. Fremover 
håper vi at samtlige argumenter tas til be-
traktning ved utformingen av den norske 
landbrukspolitikken.

Fra arkivet: 7.årgang Nr.2 Mars 1953
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Hence the null hypothesis of no AC is rejected and we have to assume AC is prevalent.

1d) 

This is a restriction on the coefficients (and a H0 of the same)
β1 = β2 = -1  

if one by theory was indebted to this restriction it could have been included in the SURE by redefining the composite 
matrix or by adding a Lagrangian constraint to the GLS maximization problem.

In part A the hypothesis can only be tested for each coefficient by itself (as single eq. method):

( )i
i

SE
t

b
b

ˆ
1ˆ +

=

- for β1  t = 3,71 hence the hyp. can be rejected at 1 % significance level (tcritical = 2,56)

- for β2  t = 1,995 and the hyp. can be rejected at 5 % significance level, 
but not at  1 % (tcritical for 5 % = 1,96)

However, this is a joint hypothesis and should NOT be tested by a t-test. Appropriate would be some F-statistic on 
B (simple t-test give wrong significance level), where a restricted version (the H0: β1 = β2 = -1 is forced true) and an 
unrestricted version (the one we have) are calculated and then used in the F-statistic:

(rule of thumb version)  ( )
1−−

−
=

unesredunrestrict

redunrestrictrestricted

kTSSR
qSSRSSRF

q:  no of restrictions
kunes: no of coeff. to be estimated (not intercept)

Hence, it would have been required to calculate the restricted version as described.

1e) 

Comparing the obtained coefficients it is valid for all coeff. and estimation methods:

- The coefficients are also signinficant (t-values obs! AC is still prevalent according to  DW statistic so for 
C as for A invalid)

- The β1, β2 coefficients are significantly lower for both the new estimations.

Explanation: If the inclusion of an additional variable shapes the estimate and the new var is significant, 
this indicates that the previous estimation subjected to omitted variable bias. It was ‘ hidden’ in the error 
term. (The prices are corr. With eachother and both explain both C/L ratios. Hence the effect of the omit-
ted captured ‘through’ the other.) Hence one can conclude that the previous estimates were biased and 
inconsistent as 

( )
( )

( )
( ) 0

0
0,cov
0,cov

2

1

22

11

≠⇒
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≠
≠

XuE
XuE

ux
ux

This is enough reason to different estimates.

(The t-test values in A are invalid due to AC. (see 1)

1b) 

The standard errors (SE) decrease by a little (0,0014 for β1. This could be attributed to the above described gain in ef-
ficiency due to estimating SURE by GLS than each equation by itself. 

The t-values actually decrease. The t-statistic is calculated by ( )b
b

ˆ
0ˆ

SE
t −
=

As the β’s differ in the second digit after the komma, and the SE only in the third digit after the comma, this is a 
simple mathematical classification.

However: 1c will show that there is AC in eq(1) eq(2) so that the estimates of the SE in part A are not reliable (bi-
ased!). Therefor, one should not see see the results as a ‘proof’ of the theoretical reasoning employed. Part A SE and t 
are not to be used.

1c) 

The standard assumption is non-autocorr disturbances. However, there are many reasons why this may be violated in 
time series data. Random shocks may not obey the chosen period length, for example. This can be tested preliminary 
by visual inspection of the residuals as ‘natural estimators’ of disturbances against time. Any pattern could indicate 
AC.

A more formal test is the Durbin Watson (DW) test. It test 1st order AC, wich is ttt uu er += −1   

Where te is a classical disturbance, by the following statistic: ( )
( )r−≈

−

∑

∑

=

=
−

12
ˆ

ˆˆ

1

2

2
1

T

t
t

T

t
tt

u

uu , where ρ at the same time is the 

correlation coeff. among ut , ut-1.The DWrequires no lagged LHS var to be included and an intercept to be present in 
the equation. Both is given.

The result is given:
Eq(1) DW = 0,535
Eq(2) DW = 0,312.

As seen from the approximation a value close to 2 indicates NO ac, a value of 0 would be perfect positive AC, a 
value of 4 perfect negative. However, the exact distribution of d depends on the actual/ralized values of X, but 2 ‘up-
per and lower’ bands are available. These leave inconclusive regions which is not of concern here: dt = 1,43473   du = 
1,53936   for         T = 39  ,  K = 2



34 35

-exogenous -which means uncorrelated with the disturbances (as assumed by   E(ui |X2) = 0 ) “not 
explained in model”

-relevant -it is correlated with the variable it shall replace

The relevance is seen and […] by regressing the variable X2 on X1 .Exogeneity has to be ex ante, justified by theo-
retic reasoning
In this case IV estimation leads to consistent estimators in the current case.

Eq (2) specifies in equation with endogenous LHS and an exogeneous RHS variable. Hence it can be estimated 

unbiased and consistent by OLS directly. For more efficient estimation I would first estimate tX1
ˆ by the third equa-

tion and then, using it as an instrument in Eq (1) apply SURE. (but I am not sure this is applicable –no text book case 
of combinations of methods.)

2b)

OLS/FGLS could be preferred if this would be a recursive system. This would require to reformulate it a little and to 
assume that the disturbances are not contemporaneously correlated! Then eq (2) would be estimated by itself. Eq (3) 

as well and finally eq (1) where 1X can be treated as conditionally exogenous. (“as if exogenous”)

However, this is more than ‘just’ a recursive system if there is no cov between the disturbances between different eq 
as actually two equations require no further treatment with conditional exogeneity. (Eq (3) and (1) would be a classi-
cal example.) Hence the coefficient matrix would not be fully triangular.

2c)

Identification:
Without the econometric specification of disturbance properties the order condition (OC) is not appropriate. So I dif-
fer two cases for the identification problem.

1) ‘Usual specification’  ( ) ( ) 0,cov,cov 2 ≠= tttit vv ee

Then the OC is applicable. It says whether there is enough identities among the reduced form (RF) and structural 
form (SF) coefficients to estimate the other. In its classical form it requires 

221 NKN +≤−

the total number of excluded (exogenous and endogenous) var must be at least as large as the number of equations 
(= number of endogenous variables in the model)

For both two first equations

N – 1 = 2

and only one (1) endogenous variable excluded and no exogenous. Hence neither would be identified. Estimation is 
not possible (it is not possible to ‘distangle’ the single impacts.)

2) ( ) ( ) 0,cov,cov 2 == tttit vv ee

(I am sure of this interpretation for OLS. Whether this is also true for FGLS I do assume due to the to the 
structure of the transformation matrix)

- While OLS ≠ FGLS above, now the estimates are exactly the same. This is due to the fact that the SURE 
equations now have identical RHS variables. In this casen the GLS estimator degenerates to OLS (noth-
ing is to be gained). Without AC, OLS would now be efficient, so would GLS. (not FGLS as ŝ estimated! 

Only consistent, but biased!)

1f) 

This restriction does not affect OLS estimates as they do not take info about the cov into account anyway (single 
equation method) in (1) – (2).
But FGLS would have been unnecessary as the estimator would have degenerated to the OLS estimator. Intuition: Y2, 
X2 contains info about u1. If u2 correlated with u1, then also about it and then improves the estimate. If not – then not. 
(Again, FGLS would not have been necessary). For Eq (3) – (4) FGLS is already superfluous due to the restrictions 
of the same x’s.

I disagree.
- FGLS estimates were different in (1) & (2). Hence there is indication that there is info to be used in the dis-
turbances.
- Even if the outputs are so different, the prices have been shown in 1eto have an effect (‘on price effects’) – so 
there is some link, why should the industries then not also be subjected to the same ‘random’ impacts?

2a)

This is a linear system of simultaneous equations. It is determined (as many endogenous variables as equations). It 
has normalization and exclusion restrictions. What lacks for a complete econometric specification is the assumptions 
about the disturbances (dependent on the realization of the X2):

( ) ( ) ( )2222 0 XEXuEXuE ttit e===

For convenience I now call tt u3=e to shorten notation

( )




≠

=
=

st
st

XuuE ij
jsit 02

s

Which implies (by application of the rule of iterated expectations also unconditioned, not shown):

- Homoskastic disturbances
- No autocorrelation (doubtful due to question 1 but “for convenience” is not further problematized in this 

question)
- Contemporaneous correlation.

X2t is a valid instrument (IV) if it is
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Hence = 0 if u’s are not correlated!

Hence additional requirement for estimates to be consistent.

It can be seen that that the estimate of the short run effect (for 1 period) is equal B, hence
 -0,217377 which is significant. DW indicates no AC!) (Hence inference, with no further info available, 
valid.)

The effects are successively dealing with each period, as seen from eq (0) above.

For  
.ˆˆ:2

ˆˆ:1
2 etcBt

Bt

l

l

=

=

The long run effect is the aggregation of all these, an infinite geometric series gives:

8884,0
755314,01
217377,0

ˆ1

ˆ
−≈

−
−

=
−

=→
l

b
gtfor

(obs: this is a consistent estimator as […illegible…])

This is due to the finding in question 1. The reason could be that the ‘omitted’ earlier periods were a gain ‘hidden in’ 
the error term and impacted ‘through’ xt as xt is corrected with its earlier values  another ‘ omitted variable bias’.

To test whether the short run and the long run effect differ significantly I would suggest to simply test whether lˆ is 

significant, indirectly that ” all past values of X together have an impact”, by means of a t-test. (which by that tests 
the joint hypothesis):

H0: No previous value of X has an impact.

In this case the OC is not applicable. Above’s restriction on the disturbance covariance gives additional info. Iden-
tification can now be defined as “is there enough information in the joint probability distribution of the endogenous 
variables to estimate the structural parameters?” Hence one derives the reduced form, and the first and second order 
moments of the endogenous variables and checks whether there is enough relations among them to estimate the pa-
rameters. 

It should come out that the additional restriction is sufficient to be able to identify the coefficients.

RF: Insert
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  into the first two equations

This system of equations gets very messy. 
However, my unknowns are 

,,,,,,, 2
2

2
1

2
22211211 vv sssbbbb e

while I know 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 −−−−−−−−

ji

x

iivv yyyxyyxx cov,cov,var,var,var,var,,,,
2

212121 ee ssgd

(α1, and α1 also but not relevant)

Hence I get in total 8 equations in 7 unknowns. That should be sufficient to identify the parameters searched.

3a)
This is a geometric lag model (infinite restricted distributed lag). Consistent estimation of the coefficients and the 
long – and short – run effects depend on the properties of the disturbances. That these are ‘classical’ w.r.t. X is not to 
be questioned. But is this true for E(ui| yt-1) and hence cov(ui| yt-1)?

This can be treated as a difference equation in yt and that (by inserting infinitely):
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(3b).]  The answer to problem (1d) is, in my view, fully satisfactory, although the phrase “by redefining the 
composite matrix” seems a bit cryptic. The answers to problems (1e) and (1f) are convincing. The candidate 
immediately identifies the main points. If, in problem (1f), she/he had exemplified the statement “be subjected 
to the same ‘random’ impacts”, the solution could have become even better. Overall, the candidates solution to 
Problem 1 in my view reveals a very good insight into the econometrics of systems of regression equations. 

PROBLEM 2: I find the answer to problem (2a) fully satisfactory. In problem (2b) the candidate could have 
remarked that the three-equation model here discussed has the following properties: (i) its first and third 
equations constitute a recursive submodel provided that their disturbances are contemporaneously uncorrelated, 
and (ii) its second and third equations form a SURE system with the same regressor. This is only a minor 
objection, however. In the answer to problem (2c) I appreciate that the candidate immediately recognises the 
model’s potential identification problem. I have, however, three quibbles: (i) After “1) ‘Usual specification’ 
...” there is an abuse of the equality sign. (ii) The statement “whether there is enough identities among the 
reduced form (RF) and structural form (SF) coefficients to estimate the other” is somewhat sloppy. With better 
time, I am sure that the candidate could have improved it. (iii) I would have replaced the phrase “the OC is not 
applicable” with ”the OC is not necessary”. At the end, the candidate makes an honorable attempt to examine 
identification by investigating the first-order and second-order moments of the observable variables, for which 
she/he should certainly be given credit. Maybe a still better (and somewhat simpler) solution would have been 
to examine the distribution of (y1,y2,x1) conditional on x2, the model’s only exogenous variable.

PROBLEM 3: I also think that, in general, the answer to this problem is very good. The reasoning related 
to the omitted variables bias when comparing PART A (static model) and PART F (dynamic model) of the 
printouts in problem (3a) is well taken. The hat on the parameter lambda in the statement starting with “To test 
whether the short run and the long run....”, however, should be removed (probably a misprint). The answer 
to problem (3b) seems more than adequate, considering the syllabus requirement for this course. Again, I am 
impressed by the candidate’s ability to immediately identify the main point.

In an overall evaluation, the critical remarks I have raised above are minor points.  This is a very good solution, 
qualifying for a strong A.

Oslo, February 18, 2007.

Erik Biørn 

The t-statistic is 13,8 hence this is rejected, and the effects are different.

3b)
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ˆˆ    is the statistic. It depends on the actual realization of the X’s.

The upper and lower bound are computed ‘extreme’ values. This is a test about the disturbances with the residuals 
as ‘residual estimates’ (methods of moments). More observations means more certainty of the OLS and that means 
ALSO the disturbance estimates. More certainty could be one reason why the areas where the test is inconclusive 
can be smaller.  Same value of K means that not more degrees of freedom are used up for new variables, which again 
would decrease the number of observations available for the test-statistic calculation.

For T = 39, K = 4
 dL = 1,32877
 dU = 1,65748

For T = 78, K = 4
 dL = 1,55351
 dU = 1,71287

hence the inconclusive region have shrunk.

I would assume that dL = dU when T∞, that they collapse into the one ‘true’ value of d. 

Erik Biørn
Comment to solution to exam problem in ECON4160: 
Econometrics – Modelling and systems estimation, Spring 2006. 
Grade: A

Overall, I think this is a very good solution to the open-book exam problem set, as the A grade testifies. The 
candidate demonstrates a firm grasp on the econometric tools needed, and her/his econometric understanding 
is in general convincing. With eleven problems [(1a), (1b) etc] to be solved within three hours, leaving on 
average only about 16 minutes for each of them, a main challenge certainly lies in allocating the time optimally 
on the various issues. In this sense, the candidate has, in my opinion, succeeded very well.

PROBLEM 1: I like the candidate’s emphasis on the problems in interpreting the t-statistics in view of the 
low Durbin-Watson statistics already from the start. I am not, however, quite happy about the term “new 
single equation model” attached to the pooled equation in problem (1a), since the model is the same, it is 
reformulated. I liked the candidates remark that “FGLS is only consistent”, but also here the argument could 
have been expanded. In discussing problem (1b) the candidate could have remarked that there is no one-to-
one relationship between the standard error and the t-value, so that if the point estimate is reduced (in absolute 
value) relatively more than its standard error, the (absolute) t-value will decline. 

I am afraid that I do not understand the candidate’s phrase “may not obey the chosen period length” when 
discussing disturbance autocorrelation in problem (1c). In the expression for the Durbin-Watson statistic, the 
differences in the sum in the numerator should have been squared. [The same omission occurs in problem 




