


innsyn

Økonomisk institutt er i en vanskelig 
økonomisk situasjon. Et bevilgningskutt 
på 4 millioner kroner i fjor tilsvarer 
omtrent ti prosent av det totale 
budsjettet. Spesielt studentene på 
masternivå har fått merke dette. Det 
er over ett år siden antallet seminarer 
i masteremner ble redusert fra ti til 
seks pr. semester. Fra høsten 2008 ble 
obligatoriske oppgaver for heisemner og 
masteremner avviklet, med få unntak. 

Disse tiltakene har vært vanskelige 
å svelge, men vi har måttet innse 
at de var nødvendige. Upopulære 
tiltak er uunngåelige i en vanskelig 
budsjettsituasjon. Men da tiltakene 
ble vedtatt, ble det opplyst at 
instituttet skulle gjøre sitt beste for å 
skjerme studentene mot de negative 
konsekvensene. La oss se på hva som 
er blitt gjort i praksis for å kompensere 
for kuttene. Når det gjelder redusert 
seminarundervisning, er dette blitt 
håndtert på forskjellige måter i ulike 
emner. I mange av tilfellene er det gjort 
svært lite for å veie opp for reduksjonen.

Et godt eksempel på vellykket 
godtgjøring av innskrenket 
seminarundervisning var ECON4130 - 
Statistikk 2 høsten 2008. Her la foreleser 
og emneansvarlig ut oppgaver til godt 
over ti seminarer på emnesiden. Fasit 
ble lagt ut til de oppgavene som ikke ble 
dekket av de seks seminarene. Det var 
med andre ord nok oppgaver å jobbe 
med. Minst like viktig om man satt 
fast i oppgaveløsingen, var omfattende 
løsningsforslag utarbeidet av foreleseren 
og tilgjengelige for alle. Det kan 
kanskje ikke forventes tilsvarende god 
håndtering i alle emner. Vi savner likevel 
en større likhet i innsatsen for å følge 
opp det løftet som ble gitt. 

Når det gjelder avviklingen av 
obligatoriske oppgaver, går det frem av 
et referat fra programrådet i fjor sommer 
at emneansvarlige/forelesere anbefales 
å gi en frivillig oppgave som erstatning. 
Oppgavene vil ikke bli rettet, men det er 
anbefalt at foreleseren setter av tid til en 
gjennomgåelse eller gjør tilgjengelig et 
løsningsforslag. Disse anbefalingene er 
blitt fulgt opp i altfor liten grad og det 
har heller ikke kommet andre former for 
erstatning. 

Observator-redaksjonen etterlyser generelt 
en større innsats for å øke tilgjengeligheten 
av flere oppgaver innbefattet 
løsningsforslag. Om det er obligatoriske 
oppgaver eller seminaroppgaver har 
egentlig liten betydning. Det viktigste 
er at oppgavene, uansett form, gir oss 
nødvendig innsikt i det vi holder på med. 
Denne innsikten får vi kun gjennom å løse 
mange oppgaver. Noen vil kanskje spørre 
hvorfor ikke studentene selv kan finne 
ekstra oppgaver, men det er dessverre slik 
at relevante oppgaver ikke er lett å finne 
på egen hånd. Det sier seg selv at det vil 
være vanskelig å finne oppgaver til emner 
som stort sett er basert på artikler og 
kompendier. Lærebøker har ofte mange 
oppgaver, men disse er ofte vanskelige å 
løse uten hjelp. Fasitene er dessuten nesten 
aldri tilgjengelige for studenter. 

Et tilknyttet tema er overgangsordninger 
for endringer i undervisningsplanen. 
Vi må akseptere at uforutsette ting 
skjer. Men overgangsordningene kan 
til tider virke urimelige. Et eksempel 
på en god overgangsordning fikk en da 
ECON3210/4210 - Decision, markets, 
and incentives ble lagt ned fra høsten 
2008. Som en overgangsordning ble 
det arrangert eksamen høsten 2008 
og våren 2009. En betydelig dårligere 

overgangsording fikk en da det ble 
besluttet å legge ned ECON4515 - Finance 
Theory 1 sommeren 2008. Studentene fikk 
mulighet til å ta ekstraordinær eksamen i 
desember 2008, men beskjeden kom først i 
slutten av oktober bare en drøy måned før 
eksamensperioden. For mange ble dette 
for sent til at de kunne forberede seg. Det 
er vanskelig å planlegge når slikt kommer 
såpass brått på. Dessuten ble det ikke gitt 
utsatt eksamen, noe som først ble kjent da 
syke studenter fikk avslag på søknad om 
utsettelse. Selv om disse fagene hadde ulik 
undervisningsfrekvens og derfor ikke kan 
sammenlignes direkte, er det vanskelig å 
skjønne ulikheten i håndteringsmåtene. 

Det koster selvsagt tid og krefter å 
skjerme studentene mot virkningene av 
nedskjæringene. Vi er likevel overbevist 
om at en større innsats vil være en 
lønnsom investering. 

Vi i Observator-redaksjonen ønsker alle 
studenter og ansatte ved Økonomisk 
institutt et riktig godt semester og god 
lesing! 

Utskiftninger
Ved årsskiftet ga Rasmus Bøgh Holmen 
seg som ansvarlig redaktør og Tord 
Kopland Eid ga seg som medredaktør. 
Begge er nå på utveksling, henholdsvis i 
Danmark og Tyskland, men de vil fortsatt 
bidra i Observator. 
Det nye redaktørteamet består av Peter 
Grutle som ny ansvarlig redaktør, 
Askill Halse fortsatt som medredaktør 
og Michael Walter Madsen og Jonas 
Christensen som nye medredaktører.  
Den nye redaksjonen retter en stor takk til 
Rasmus og Tord for deres innsats. De har 
satt varige spor etter seg i Observator.

Hvor ble det av skjermingen? Peter Grutle

REDAKTØRER

Peter Grutle 

Askill Harkjerr Halse

Michael W. Madsen 

Jonas Christensen

Ansvarlig redaktør

Medredaktør

Medredaktør

Medredaktør

ADMINSTRASJON

Guri Lise Pettersen

Kathrine Lebesby

Korneliya Kyoseva 

Runar Almsengen

Økonomiansvarlig

HR-ansvarlig 

PR-ansvarlig

Web-ansvarlig

ØVRIGE SKRIBENTER

Morten Grindaker 

Espen Willassen Hoel

Lasse Thorvaldsen

Sami Munawar

Rasmus Bøgh Holmen 

André Anundsen 

Tord Kopland Eid



 utsyn

POSTADRESSE 

Observator

Postboks 1095 Blindern

0317 OSLO

KONTAKTINFORMASJON

Telefon: 22 85 59 42

Fax: 22 85 50 35

e-post: tidsskrift.observator@gmail.com

ANNONSEPRISER

Kvartside kr 750,-

Halvside kr 1250,-

Helside kr 2000,-

Observator tilbyr utforming 

ABONNENTPRISER

Kr 100,- for personer

Kr 200,- for institusjoner

UTGIS MED STØTTE FRA

Økonomisk insitutt ved

Universitetet i Oslo og

Kulturstyret ved

Studentskipnaden i Oslo

46. ÅRGANG

REDAKSJON AVSLUTTET

13.03.2009

OPPLAG

600

TRYKK

Lobo Media

Hvorfor både Paul Krugman og 
The Economist går inn for delvis 
nasjonalisering av bankene.

President Barack Obamas adminstrasjon 
sendte av gårde to redningspakker i 
februar. Den ene sto det ”til bankene” 
på, den andre skulle til mange store og 
små mottakere i av resten av økonomien. 
Så langt ser det ut til å være større 
enighet om at den finanspolitiske 
stimulansepakken til åttehundremillarder 
dollar vil virke, enn at bankpakken vil 
det.

Det påfallende med de globale 
krisetidene er at nyhetssakene er de 
samme i flere land, bare med forskjellige 
personer og institusjoner i hovedrollene. 
Diskusjonen rundt den amerikanske 
redningsaksjonen for bankene, eller 
”bailout’en” på godt norsk, minner mye 
om den samme diskusjonen her hjemme.

Forklaringa er naturligvis at problemene 
vi har i stor grad er de samme. 
Samtidig sitter amerikanerne mye 
dypere i dem. Og derfor er det kanskje 
ikke så overraskende at kritikerne av 
bankpakken kommer med forslag som 
en ideologisk sett skulle tro var mer 
stuereine på furuskrivebordene til 
skandinaviske styringssosialdemokrater.

Det omvendte valgkampslagordet i 
tittelen er lånt av nobelprisvinner i 
samfunnsøkonomi Paul Krugman, som 
bruker det til å skildre det han mener er 
mangel på handlekraft hos Obama og 
amerikanske myndigheter. I spalten sin 
i New York Times kritiserer han begge 
redningspakkene for å være for puslete. 
Hardest går han imidlertid ut mot 
bankpakken, først og fremst fordi den er 
alt for uklar.

Usikkerheten rundt hva den innebærer er 
i seg sjøl et problem for en redningsaksjon 
som også er avhengig av å ha de mer 
psykologiske kreftene i finansmarkedene 
med seg. Samtidig betyr det at ingen 
tiltak helt er utelukket heller.  ”Will those 
public-private partnerships end up being a 
covert way to bail out bankers at taxpayers’ 
expense? Or will the required “stress test” 
act as a back-door route to temporary 
bank nationalization (the solution favored 
by a growing number of economists, 
myself included)? Nobody knows,” skriver 
Krugman.

”Stresstesten” innebærer å sjekke om 
bankene har tilstrekkelig med kapital, 
og tilby dem kapital om nødvendig. 
Uklarheten dreier seg altså om hva 
betingelsene for kapitalinnsprøytingen vil 
være. Vår ukentlige bibel The Economist 
avviser heller ikke helt midlertidig 
nasjonalisering, men uttrykker seg ikke 
overraskende mer forsiktig:

”…more money will surely be needed to 
clean up America’s banks and administer 
the financial fix the economy needs. That, 
as this newspaper has argued before, 
means both some form of “bad bank” for 
toxic loans (with temporary nationalisation 
part of that cleansing process, if necessary) 

and guarantees to cover catastrophic losses 
in the “good” banks that remain,” heter det 
i lederen.

I den norske pakken derimot, er statlige 
bankaksjer kun en mulig konsekvens 
dersom en bank ikke klarer å betale tilbake 
det lånet den har fått fra Statens finansfond 
innen fem år. Til gjengjeld ble det gjort et 
stort poeng av kravene til begrensninger 
på lønn og bonuser, noe flere har 
karakterisert som ren symbolpolitikk.  
Den samme diskusjonen har det vært i 
USA. The Economist beskriver kravene 
om lønnsbegrensning i den amerikanske 
bankpakken som en avsporing og et taktisk 
grep for å sikre støtte til de dyre tiltakene 
som vil komme. 

Nasjonalisering av banker, i hvert fall 
hvis den er midlertidig, er ikke så mye 
ideologi som en måte å sørge for at 
skattebetalernes tap ved å tilføre bankene 
kapital blir mindre. I tillegg kommer 
”moralsk hasard”-aspektet, som tilsier at 
aksjonærer og ledelse bør få svi sånn at de 
ikke gjør de samme feilene igjen seinere i 
den tro at de uansett blir reddet av staten. 
Under bankkrisen i Norge på 1980-tallet 
kjøpte staten seg inn i bankene og endte 
til slutt med å tjene på redningsaksjonen 
totalt sett. (Du kan lese mer om den norske 
bankkrisen på s. 26 - 29). I forbindelse med 
dagens redningsaksjon kan det diskuteres 
om bankene slapp for billig unna, men så 
var det også en mye mindre krise.

Den amerikanske bankkrisen derimot, er 
av en slik størrelse at redningsaksjonen 
fort kan bli veldig dyr hvis det stilles få 
betingelser ved kapitalinnsprøytingene 
som blir gitt. Hvis derimot Obama-
administrasjonen klarer å tenke nytt i 
denne saken, kan det være et tegn på at en 
viss forandring virkelig har skjedd i USA.

”No, we can’t” Askill Halse

President Barack Obama og finansminister 
Timothy Geithner.
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Den 9. januar 2009 ble vår godeste studiekonsulent Lars Mørk pappa til 
Kamilla Mørk. Lars har fra før to døtre på henholdsvis tre og seks år. 
Observator gratulerer!

Observator takker anonyme ”Kaja” for bilde.

Lars Mørk har blitt pappa!
Kunngjøring:

I Observator 3:2008 tok vi i innsynet 
blant annet opp en del endringer i 
studiesituasjonen til studenter på 
samfunnsøkonomi. Vi i redaksjonen 
mener at endringene vi dengang 
nevnte samlet sett fører til en 
betydelig dårligere studiesituasjon. Vi 
fikk kort tid etter svar fra Økonomisk 
institutt ved et brev fra bestyrer Nils-
Henrik von der Fehr som ble trykket 
i Observator 4:2008. 

Som det ble kommentert i forrige 
utgave av Observator er Økonomisk 
institutt ikke alene ansvarlig for 
at bachelorgraden fra nå av skal 
sendes ut automatisk. Likevel kan 
ikke instituttet fraskrive seg ansvaret 
for den helhetlige forverringen 

av situasjonen til studenter i 
samfunnsøkonomi. Den nevnte 
saken kommer bare på toppen 
av en rekke viktigere endringer i 
studietilbudet, som for eksempel en 
reduksjon i seminarundervisningen 
med 40 prosent på masternivå og en 
reduksjon i kursfrekvensen. 

Studenter i samfunnsøkonomi bør 
kunne forvente at instituttet i sine 
avgjørelser tar hensyn til hvordan 
studiesituasjonen påvirkes av de 
beslutninger som blir tatt fra høyere 
hold. I forbindelse med de nevnte 
endringene virker det som om dette 
ikke er gjort i stor nok grad.  
Instituttbestyrer Von der Fehr skriver 
blant annet i sitt innlegg at det er 

uheldig hvis instituttet fremstår som 
arrogant. Dette er vi selvfølgelig enige 
i, og vi har da heller ikke noe ønske 
om å fremstille instituttet på denne 
måten generelt. 

Vi i redaksjonen, og etter vårt 
inntrykk de aller fleste studentene, 
har en positiv holdning til instituttet 
og er meget fornøyde med å studere 
her. Vi ønsker at det skal fortsette å 
være slik, og derfor ser vi på det som 
en av våre viktigste oppgaver å sørge 
for at viktige negative endringer i 
studiesituasjonen ikke får passere i 
stillhet.

Debatt: Svar til instituttets innlegg om studentenes vilkår
Tord Kopland Eid
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Det er mulig å bli ferdig!

Som fersk student virker samfunnsøkonomistudiet som en uendelig lang vei. Men når vitnemålet 
utdeles, begynner du kanskje å tenke at veien ikke var så lang likevel. 

Tekst og foto: Kathrine Lebesby

Fredag den 23. januar fikk seks 
glade masterstudenter utlevert sine 
vitnemål. Seremonien fant sted i et 
lokale i Georg Sverdrups hus.  

- Det føles fabelaktig å bli ferdig, 
sier Lars Solberg, en av de seks 
med vitnemålet godt plassert i 
hånda. Hans dager på lesesalen 
er talte, nå gjør han seg klar for 
en jobb ved Norsk institutt for 

landbruksøkonomisk forskning.  
Studentene er lettet over å ha blitt 
ferdig med muntlig eksamen. For 
dem som ikke har tatt den ennå, har 
Solberg følgende tips: 

- Jobb sammen og still hverandre 
spørsmål. Det er viktig å komme 
seg gjennom alt, men ikke bruk for 
lang tid på enkelttemaer. Forbered 
presentasjonen av oppgaven godt. 

Prøv å få andre til å stille spørsmål 
rundt forutsetninger og lignende til 
oppgaven. For på muntlig vil du få 
kritiske spørsmål som du bør kunne 
svare på.

Observator gratulerer samtlige med 
fullført utdanning og ønsker dem 
lykke til videre. 

Fra venstre: Martha Hailu Wube, Marie Aasness, Eivind Briseid, Lars Solberg, Kristine Pedersen og Yan Cui
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Innmelding og abonnement kan gjøres fra våre hjemmesider på www.samfunnsokonomene.no
eller kontakt oss på e-post: sekretariatet@samfunnsokonomene.no

Medlemmene får tilbud om:

SAMFUNNSØKONOMEN
- Gratis abonnement på foreningens tidsskrift

KONFErANSEr, SEMiNArEr OG KUrS       
- Studentmedlemmer kan delta til sterkt 
reduserte priser 

LiVS- OG ULYKKESFOrSiKriNG
- Studentmedlemmer får gunstige      
forsikringstilbud

BANKPrODUKTEr
- Gunstige betingelser for bl.a. lån og kreditt-
kort

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

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening
eller studentabonnement på Samfunnsøkonomen

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes 
Forening koster 250 kroner. Det samme koster et
studentabonnement på Samfunnsøkonomen.

Studentabonnement kr. 250,- 

www.samfunnsokonomene.no
Meld deg inn på:

Spesialtilbud til studenter: 
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I denne krisepakkenes gullalder har 
Keynes brått blitt et diskusjonstema 

for Gud og hvermannsen. Selv Nobels 
minnepris-vinnere krangler slik kun 
akademikere kan hvorvidt keynesianske 
teorier kan og bør anvendes i dag, 
og om hvilken effekt de vil ha. Men 
hvem var egentlig denne mannen, og 
hvorfor er de lærde så uenige i dag? Som 
samfunnsøkonomer in spe, kan det være 
nyttig med litt bakgrunnskunnskap.

En begavet mann
John Maynard Keynes var en britisk 
økonom født i 1883. Han studerte 
ved Universitetet i  Cambridge under 
prominente lærere som Marshall 
og Pigou. Både professorer og 
universitetsansatte forsto at han var særs 
begavet, og Keynes fungerte som en 
økonomisk rådgiver for King’s College 
ved Cambridge. Hans teft for gode 
investeringer, særlig innen valuta, gjorde 
både skolen og ham selv svært rike.

Han fikk etterhvert statlige oppdrag 
og var representant for det britiske 

finansdepartementet under 
forhandlingene etter første verdenskrig. 
Keynes var veldig misfornøyd med 
utfallet av denne fredsavtalen, og 
resultatet ble til utgivelsen av The 
Economic Consequences of the the Peace 
i 1919. Her refererte han til fredsavtalen 
som et tilfelle av ”Kartansk fred1”, 
en oppfatning som fikk sterkt feste i 
Storbritannia og USA.

Keynes sa opp sin stilling i protest 
mot avtalen, men tok på ny plass 
i finansdepartementet i 1940 for å 
hjelpe britene med krigsøkonomien. 
Han deltok aktivt i opprettelsen av det 
Internasjonale Pengefondet (IMF), og 
i utformingen av det som skulle bli 
kjent som Marshall-hjelpen. Han var 
britenes hovedforhandler i oppgjøret om 
landets etterkrigs-lån fra USA i 1946, en 
forhandlingsprosess han skal ha beskrevet 
i mindre hyggelige ordelag. Han døde av 
et hjerteinfarkt like etter forhandlingenes 
slutt, nesten 63 år gammel.

Keynes’ kanskje viktigste verk, The 
General Theory of Employment, Interest 
and Money, utkom i 1936. Det var 

her han tegnet opp sammenhengene 
mellom konsum, nasjonal inntekt 
(BNP), investeringer og sparing. Disse 
sammenhengene la grunnlaget for 
det vi i dag kjenner som ”Keynes-
modeller”, noe av det første man lærer i 
introduksjonskurs i makroøkonomi over 
hele verden.  Så hvordan kan det ha seg 
at de beste av de beste fortsatt er uenige i 
relevansen til dem, over 70 år etter? 

Stridens kjerne
En av grunnene er den såkalte 
’likviditetsfellen’, hvor pengepolitikken 
mister sin effekt. I følge Keynes vil 
lavere rente redusere kostnadene av å 
ha penger, eller av å være likvid. Men 
Keynes mente også at effekten ikke vil 
være tilstede hvis renten har nådd et for 
lavt nivå. Ved et for lavt rentenivå vil et 
ytterligere rentekutt ikke gjøre likviditet 
billigere, og pengepolitikken har da 
mistet sin kraft. Da vil vi heller velge å ha 
pengene ligge ubrukt på nattbordet enn å 
investere dem i markedet. Derfor, mente 
Keynes, vil ikke pengepolitikk ha ønsket 
virkning under en depresjon, og vi burde 
derfor lete etter andre metoder for å få 
økonomien på fote igjen.

Tilbake til keynesianismen
Av: Espen Hoel

Observator |2009|-01AKTUELT

1“Kartansk fred” refererer til romernes totale ødeleggelse av Kartago, som markerte slutten på de puniske krigene. 



Keynes’ forslag gir ekko i dagens 
situasjon. Ifølge Keynes ville en ekspansiv 
finanspolitikk være mer effektiv enn 
pengepolitikk, og han mente derfor at 
økte offentlige utgifter vil gjøre mer nytte i 
økonomien enn lavere rente. Selv unyttige 
prosjekter ville være bedre for økonomien 
enn å ikke utføre prosjektene i det hele 
tatt, og han refererte til byggingen av 
pyramidene i Egypt som et eksempel på 
dette. I dag ville han vel kanskje referert til 
byggingen av toaletter på fergekaia i Linge 
i Møre og Romsdal for 2 millioner?

Keynes tilskrev viktigheten av offentlige 
utgifter til multiplikatoreffekten som 
oppstår. Offentlig finansiering øker 
den aggregerte etterspørselen, slik at 
aktiviteten øker og arbeidsledigheten 
reduseres. Slik vil utgiftene også ha en 
inntjenende effekt. Virkningen av denne 
multiplikatoreffekten er blitt kilde til 
debatt.

Too Little, Too Late?
Motstandere av krisepakkene mener blant 
annet at multiplikatoreffektens størrelse 
overdrives av de som lanserer pakkene, 
og at virkningene vil komme for sent til 
å ha den ønskede effekten. De frykter 
at de økte offentlige utgiftene derfor 
vil virke medsyklisk, og risikere å gjøre 
vondt verre. Rapporter fra USA viser at 
cirka 40 prosent av midlene bevilget til 
økonomiske krisepakker i USA i januar 
2009 først vil bli brukt i løpet av 2010. Som 
botemiddel mot en krise som for alvor ble 
oppdaget våren 2008, vil muligheten for at 
2010 er for sent i stor grad være tilstede.

I stedet for at det offentlige går inn med 
kunstig stimulans, ønsker motstanderne  
at man benytter seg av det andre 
alternativet keynesiansk finanspolitikk 
åpner for, nemlig skattelette. Et skattelette, 
hevder de, vil mye raskere gi bedrifter 
og konsumenter mer penger mellom 
hendene, penger de så kan omsette til 
produksjon og konsum, slik at økonomien 

igjen fungerer som normalt.
Keynes selv skal ha vært oppmerksom på 
at denne ”time-lag’en” kan gjøre offentlige 
tiltak impotent. I samlingen Collective 
Writings fra 1942 uttrykker han frykt 
for at tiltak som kommer for sent kan 
ha skadelig effekt, særlig da de vil være 
irreversible. Om organiserte offentlige 
tiltak skrev han: ”But they are not capable 
of sufficiently rapid organisation (and 
above all cannot be reversed or undone 
at a later date), to be the most serviceable 
instrument for the prevention of the trade 
cycle.”

Tilhengere av krisepakkene peker ofte på 
de langsiktige virkningene av de offentlige 
tiltakene. Ikke bare vil vi holde folk i 
arbeid ved å bygge vei og fylle vann i 
svømmebasseng, men vi vil følgelig også 
kunne bruke veiene når vi skal komme 
oss frem her i verden om tyve år. I fylte 
bassenger kan vi lære oss å svømme, og 
dermed trenger vi ikke bruke badering 
når vi er på ferie på Mallorca. Derfor vil 
tiltakene gjøre nytte for seg på et slikt vis 
som skattelette ikke vil klare.

Dessuten, mener mange av dem, vil et 
skattelette i små, åpne økonomier som den 
norske, føre til økt sparing og økt import. 
Dermed vil vi oppnå at staten finansierer 
andre lands fremgang, og iverksetter 
sitt eget underskudd. På lang sikt mener 
derfor tilhengerne at skattelette vil gjøre 
mer skade enn feilplasserte offentlige 
tiltak. Å bruke langsiktighets-argumentet 
for å promotere teoriene til en mann hvis 
kanskje mest berømte sitat er ”in the long-
run we are all dead”, har blitt merkverdig 
lite kritisert. 

Rød mot blå?
En viktig faktor til uenigheten må 
trolig tilskrives politisk overbevisning. 
Motstandere av de keynesianske 
krisepakkene, som for eksempel Greg 
Mankiw, Robert Barro, Robert Lucas og 
Eugene Fama, har alle markert seg som 
politisk dypt involvert på den konservative 
siden av amerikansk politikk. Tilhengere 
av en krisepakke, som Paul Krugman og 
Brad DeLong, er å anse som liberale.

De nevnte konservative har lenge 
argumentert for en laissez-faire politikk, 
noe Krugman, såvel som Keynes, har gått 
sterkt imot. Keynes selv tok til orde for 
viktigheten av statlig regulering så tidlig 

som i 1926 med boken The End of Laissez-
faire. Men begge sider bruker Keynes 
aktivt i sine argumenter for og imot, og 
anklager motparten for å ikke ”kunne sin 
Keynes”, for å sitere Krugman i sin omtale 
av Barro (22. jan 09).

Debatten har også en mer teoretisk side. 
Nevnte Robert Lucas er mannen bak 
Lucas-kritikken, som mange sikkert 
har hørt om. Lucas mente det var naivt 
å tro at effekten av en endring i finans- 
eller pengepolitikk kunne beregnes på 
bakgrunn av tidligere observasjoner. I 
følge Lucas vil aktørene i økonomien 
ta den nye politikken i betraktning og 
endre egen adferd deretter. Lucas mente 
derfor at makroøkonomien burde ha 
et mikrofundament. Dette utgjorde 
bakgrunnen for Real Business Cycle 
teoriene (RBC) fremsatt av Kydland og 
Prescott.

I disse modellene er opp- og 
nedgangskonjunkturer optimale 
reaksjoner på eksogene sjokk. Tar 
en dette bokstavelig blir de praktiske 
implikasjonene av teorien at staten 
ikke bør intervenere. Motstandere av 
krisepakkene er ofte tilhengere av RBC. 
Om det er deres faglige overbevisning som 
har farget den politiske eller omvendt, 
vites dessverre ikke.

Tanker som hersker
Så hvordan skal vi studenter forstå 
Keynes, når selv de klokeste hodene innen 
faget ikke er enige med hverandre om 
hvordan han skal tolkes? Det kan være 
for mye forlangt at hans verker skal nå 
bestselgerlistene her til lands, men at det 
keynesianske tankesett vil være relevant 
i et sosialdemokrati selv når ’krisepakke’ 
blir et fremmedord bør ikke overraske 
noen. Og de maktsyke av oss kan finne 
motivasjon for studiene i Keynes’ egne 
ord, fra General Theory i 1936: ”The ideas 
of economists and political philosophers, 
both when they are right and when they 
are wrong, are more powerful than is 
commonly understood. Indeed, the world 
is ruled by little else.”
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Greg Mankiws blogg:
http://gregmankiw.blogspot.com/
Paul Krugmans blogg:
http://krugman.blogs.nytimes.com/

Følg debatten:

Statsmann: John Maynard Keynes hadde 
flere prestisjetunge statlige oppdrag. 
Her er han som leder for den britiske 
forhandlingsdelegasjonen på Bretton 
Woods-konferansen 1944 i samtale med 
delegasjonslederne M. S. Stepanov (til 
venstre) fra Sovjetunionen og Vladimir 
Rybar (til høyre) fra Jugoslavia.
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In 1999 Paul Krugman wrote The Return 
of Depression Economics primarily 

as a response to the greatest economic 
cataclysms of the 1990s. These included 
the slump decade in Japan and the wave of 
currency crises and recessions that swept 
the world from Britain and Sweden in 
1992 via Mexico and Argentina in 1995 
and East Asia in 1997 to Brazil in 1998-
1999. Now Krugman has revised and 
expanded his original work to encompass 
another powerful example of depression 
economics, namely the current global 
financial crisis.

Although the title suggests a kind of 
gloomy Nostradamus-like profecy, 
Krugman is far from raising an alarming 
concern that the doomsday of the world 
economy has come. On the contrary, 
his approach is rather prudent and 
constructive, looking for solutions and 
immediate measures that can alleviate the 
situation and navigate the global economy 
along the path of recovery. 

Behind the Scenes of Crises
By depression economics, the author 
understands a state of affairs which is 

reminiscent of that of the 1930s. Like then, 
the usual tool of economic policy – the 
Federal Reserve’s ability to pump up the 
economy by cutting interest rates – has lost 
its healing power. The core of depression 
economics is not that there is lack of 
resources, but rather lack of understanding 
and ideas on how to employ them. This is 
the main challenge at present. 

The book is more than just a list of 
economic pathologies dissected before the 
reader.  Krugman is bringing us behind 
the scenes of all the previous crises to show 
that they are a rehearsal for the current 
one, characterized by him as “the sum of all 
fears”. What all the crises have in common, 
is that they result from the bank sector’s 
exposure to too much risk. Suddenly 
people lose confidence, something which 
triggers a massive panic. Panic does not 
even have to be based on anything real or 
rational.

The iterating pattern in all stories is 
that liquidity preference and the desire 
of individuals to hold liquid monetary 
assets, can lead to situations in which 
effective demand is not enough to employ 
all the economy’s resources. When a lot 
of investors pull out their money at the 
same time, the financial sector loses its 
confidence and the economy as a whole 
shrinks. This will result in a depression 
of demand which ultimately leads to a 
recession. Krugman’s focus is not on the 
chronological details but rather on the 
operating mechanisms. 

In the Shoes of Japan
Krugman explains how it can turn out 
that USA today finds itself in the shoes 
Japan was in a decade earlier. He also 
focuses on how the countries involved in 
the 1990s crisis are again facing a destiny 
similar to the one they were confronted 
with then. Despite the seriousness of the 
subject, Krugman manages to keep a 
slightly humorous and entertaining tone. 
He does this by incorporating parallels 
which illustrate economic concepts and 
reasoning in an accessible and amusing 

In Keynes’ Footsteps
The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 by Paul Krugman:

A book review by: Korneliya Kyoseva

Scenes from the Great Depression
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way. Throughout the book, he uses an 
analogy, developed by Joan and Richard 
Sweeney(1), between a baby-sitting co-op 
in Washington, D.C., and a large, complex 
economy. 

In the co-op, people earned one half-hour 
coupon by providing one half-hour of 
baby-sitting services. At one point there 
was too little scrip in circulation. Couples 
would try to earn more scrip by offering to 
baby-sit. But there were not enough other 
couples wanting to go out, because they 
didn’t want to run down their inventory of 
coupons, and so there was an excess supply 
of baby-sitting services. This baby-sitting 
economy with about 150 couples was in a 
recession.

As Krugman points out, this situation is 
similar to an excess supply of goods in a 
real economy. It should not be hard to see 
that a much more intricate economy, in 
which millions of goods and services are 
exchanged, can suffer from lack of demand. 
The solution that the baby-sitting co-op 
finally accepted was to print more coupons, 
and it worked. This is like printing money 
to get an economy out of a recession, 
which also usually works. However, 
as the example of Japan in the 1990s 
demonstrates, there might be exceptions to 
this rule.

The problem of the Japanese liquidity trap 
in the context of the baby-sitting co-op 
perfectly illustrated by Krugman is that 
people would want to save the credit they 
earn from baby-sitting in the winter to 
use in the summer even when the interest 
rate is zero. One of the solutions would 
be to encourage them to use their baby-
sitting hours sooner by creating expected 
inflation. This can be achieved by making 
5 hours of baby-sitting credit earned in the 
winter melt into only 4 by the summer. 

The liquidity trap is further elaborated 
upon in far more complicated ways in 
scientific papers. Among these are papers 
by U.S. Federal Reserve Chairman Ben 
Bernanke, the director of the National 
Economic Council Larry Summers and 
Krugman himself.
 

The U.S. Bubbles
After his updated analyses of the Latin 
American and Asian crises of the 90’s, 
Krugman  takes us “home” to the U.S. 
with three new chapters. The first one is 
dedicated to the dot-com and housing 
bubbles, the so-called “Greenspan’s 
Bubbles”. He continues with another 
chapter on the rise and disastrous 
economic effects of the “shadow banking” 
system, including new actors such as hedge 
funds, and finally turns his attention to the 
handling of today’s financial crisis. 

The author places much of the blame on 
America’s laissez-faire macroeconomic 
regime. This regime was built upon supply-
side economics and deregulation in the late 
1970s, before becoming institutionalized 
during the Reagan era. Krugman could 
have been a little bit more precise and 
elaborate in his criticism of supply side 
economics, which is dismissed as irrelevant 
without in-depth analysis. 

Keynes Revisited
The book concludes with Krugman’s policy 
recommendations on how to meet and 
reverse the ominous economic threat. The 
core in his recovery proposal comprises 
two parts: immediate reaction and long-
term reform. The emergency response 
includes measures aimed at activating the 
credit flow and bringing the real economy 
to a recovery. This is done through directly 

injecting capital in the financial system 
and through “good old Keynesian fiscal 
stimulus” with emphasis on sustaining and 
expanding government spending.

In his determination to cope with the crisis, 
Krugman is open to new ideas: “We’ll do 
whatever it takes to turn things around; if 
what has been done so far isn’t enough, do 
more and do something different…” The 
long-term policies, according to Krugman, 
should turn to creating regulatory 
mechanisms to deal with an increasingly 
more complex and global financial system.

Basically, the most exciting feature of the 
book is the story of how we ended up in 
the present crisis and the realization that 
the Keynesian framework can help us 
to diagnose the problems in front of the 
global economy and to trace a way out. But 
the context of the current crisis is global 
and this raises further challenges which 
have to be met with new ideas directed at 
how to make unused resources to be put to 
work. 

Krugman became an economist inspired 
by Isaac Asimov’s Foundation novels 
where the future social scientists develop 
“psychohistory”(2) to save the world. 
In his book giving a historical survey of 
financial crises until today and prescriptive 
guidelines, he is closer to his early dream 
than ever, following in Keynes’ footsteps. 

• Born on February 28, 1953.
• American economist, columnist and 

author.
• Professor of economics and 

international affairs at Princeton 
University.

• Centenary professor at the London 
School of Economics.

• Op-ed columnist for The New York 
Times. 

• Won the Nobel Memorial Prize in 
Economic Sciences in 2008 for his 
contribution in trade theory.

• Well-known for his work in 
international economics.

Paul Krugman:

(1) Article in the February 1977 Journal of Money, Credit, and Banking
(2) Psychohistory is a fictional science in Isaac Asimov’s Foundation universe, combines history, sociology, and mathematical statistics to make (nearly) exact 
predictions of the collective actions of very large groups of people, such as the Galactic Empire.
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Bli kjent med instituttet

Tarjei Havnes
1) Nesodd-gutt som gjør seg ferdig med en doktoravhandling. Der ser jeg på effektene 
av barnehageutbygginga på 70-tallet, og på foreldres investeringer i egne barn.

2) Ingenting, heldigvis.

3) Dette er tross alt et universitet, og her driver vi ikke og morer oss i tide og utide. 
Morsomt kan vi ha det på fritida.

4) Fritid, sier du? Knapt med det om dagen, men jeg går gjerne på konsert eller debatt, 
søker skogen, og leser bøker.

5) Trappa på Frederikkeplassen i vårsola.

Victoria Sparrman
1) Jeg pleier å si at jeg er fra Tromsø, men er opprinnelig fra Sverige. Jeg 
begynte å studere realfag ved universitetet i Tromsø og avsluttet med hovedfag i 
samfunnsøkonomi her på Blindern. Etter et par år i Finansdepartementet begynte 
jeg som stipendiat. Nå forsker jeg på arbeidsledighet i OECD-området. Jeg synes at 
arbeidsmarkedet er et av de mest spennende temaene innen makroøkonomi. Det går 
smått når man forsker, men forhåpentligvis raskt nok til at jeg blir ferdig i tide.

2) Kjøleskapet er inspirert av mange utenlandsturer. Jeg har fått god opplæring i 
matlagning av veldig mange hyggelige mennesker ute på tur. Fryseren er full. Jeg 
bor på Sofienberg, men har ennå ikke tilpasset meg at butikkene er åpne 24 timer i 
døgnet... Selv om jeg klarer og tilpasse meg noe, tror jeg aldri at jeg vil klare meg uten 
friske bær og hjortekjøtt i fryseren.

3) På tirsdag på vei til Blindern mistet jeg min lommebok. Dette oppdaget jeg ikke før 
jeg skulle ta med meg lommeboken ned til forelesning for å kjøpe meg en kaffe etterpå. 
I samme øyeblikk som jeg panisk lette etter lommeboken ringte telefonen, og en 

fremmed mann fortalte meg at jeg hadde mistet alt. Jeg skjønte ikke helt hva han mente, men da svarte han: ”Sertifikat, bankkort, 
alt har du mistet.” Lykkelig forstod jeg at lommeboken hadde blitt funnet. En skikkelig serviceinnstilt mann som kom opp på 
Blindern og leverte lommeboken etter at jeg var ferdig med forelesning. Siden historien var så utelukkende positiv, må jeg nevne at 
han var det noen vil kalle en av våre nye landsmenn, og budbilsjåfør.

4) Tangokurs, reiser, later meg på seilbåten, springer i fjellet, går en tur, ser en god film eller finner på noe annet meningsløst 
behagelig tull.

5) Kaffebaren eller kanskje kontoret? Vi har gode kontorfasiliteter som Phd-studenter.

– stipendiater
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1) Fortell litt om deg selv. 
2) Hva har du i kjøleskapet og fryseren?
3) En morsom hendelse på Blindern som du husker 
godt?

4) Hva gjør du på fritiden?
5) Favorittsted på Blindern?

Andreas Moxnes

1) Jeg er på tredje året i doktorgraden min, og har tidligere jobbet i 
Finansdepartementet. Jeg arbeider med internasjonal handel og fokuserer spesielt  på 
mikroøkonometri. Noen spørsmål som opptar meg nå: Hva er kildene til aggregert 
produktivitetsvekst og påvirkes veksten av graden av konkurransepress i økonomien? 
Hvilke effekter har utgående FDI (direkte utenlandsinvesteringer, red. adm.) på 
arbeidsmarkedet i hjemlandet?
 
2) Har en ett-åring i huset, så det er mye barnemat i kjøleskapet for tiden.

3) Pub til pub-runder for en del år siden. Spesielt farmasipuben var bra, husker jeg. Og 
det ble fuktig.
 
4) Spiller i band og er generelt veldig glad i musikk.

5) Trives stort sett der det selges kaffe.

1) My name is Sungang. I was born in Shanghai, China, and did my master 
studies at Fudan University. I joined the department two and a half years ago. My 
major research area is macroeconomics, or more precisely, economic dynamics. 
In particular, I am trying to understand the heterogeneity of the people and the 
inequality in the society. My current projects concern consumption inequality, risk 
sharing, and heterogeneous preference.

2) Ice cream and salmon. Explanation: It is such a nice experience to enjoy ice cream 
everyday in a warm room when it is freezing outside. Salmon was one of my favourite 
fishes when I was in China. Can you believe this is one of the reasons why I chose 
Norway?

3) One night, I went to a quiz party at the basement of Eilert Sundts Hus. I thought 
I was good at answering questions, but unfortunately, I found out that most of the 
questions required Nordic culture background. However, I did score once and I was 
almost the only one who knew the answer. The question was: what is the host city of 
World Expo in 2010? Now you must know what the name of the city is. Actually, I can 
see the site of World Expo under construction from the window of my home!

4) Reading, travelling, googling and wiking (not viking, but wikipedia-ing).

5) The area around the university library. Both the looks of the building and the view from inside are great, obviously when it is not 
winter.

Sungang
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De siste årene har pengekarusellen snurret med økende fart i norsk fotball. Vi har vært vitne til kjøp 
av dyre spillere, høye lønninger og bygging av flere nye stadioner. Milliardavtaler mellom norsk 
toppfotball og mediehus skulle sikre driften av norske klubber. Så hvorfor sliter stadig flere klubber 
med svak økonomi?
Av: Michael Madsen

Stort sett alle klubbene har røde tall 
i regnskapet sitt. Årene da klubbene 
har kunnet la seg bære på investorenes 
skuldre ser ut til å være over. I sommer 
trakk Lyns rike onkel, Atle Brynestad, 
seg ut av klubben. Dette etter at han år 
etter år dekket klubbens røde tall. Etter 
endt sesong fikk Lyn såvidt fornyet 
toppfotball-lisensen sin. Klubben hadde 
et underskudd på godt over 20 millioner 
kroner. Lyn er ikke blant de klubbene som 
bruker mest på hverken å lønne eller kjøpe 
spillere, men allikevel klarer Oslo-klubben 
å levere et såpass begredelig resultat. 
Høye leiekostnader på Ullevaal stadion og 
mange ledige seter på hjemmekamper har 
nok en del av skylden. 
 
Lillestrøm, som uventet havnet i 
nedrykksstriden forrige sesong, sliter 

også økonomisk. Nylig måtte de selge 
en fjerdedel av Åråsen, stadionanlegget 
som er klubbens stolthet. Dette måtte de 
gjøre for å kunne satse mot toppen av 
Tippeligaen i året som kommer, og for å i 
det hele tatt beholde toppfotball-lisensen 
sin. Lillestrøm kan imidlertid skylde på 
seg selv. De siste par årene har de kjøpt 
middelmådige spillere til høye priser. 
Spillere som hever flere millioner i lønn i 
året og er kjøpt for titalls millioner kroner, 
var bare så vidt gode nok til å unngå 
nedrykk i fjor.  

Det finnes lignende skremmende 
tendenser blant flere av lagene i 
Tippeligaen. I tillegg til Lyn og Lillestrøm, 
sliter både Tromsø og Bodø/Glimt 
økonomisk. Bodø/Glimt var før årsskiftet 
nær ved å gå konkurs. Tromsø fikk for 

ikke lang tid siden innvilget et lån på 15 
millioner av kommunen for å kvitte seg 
med likviditetsproblemer.
Det samlede underskuddet for 
Tippeligaklubbene er estimert til å være 
mellom 150 og 200 millioner kroner. 
Stabæk, Start og Lyn er klubbene som har 
lagt frem de verste tallene for fjoråret. Til 
Stabæk sitt forsvar kommer store deler av 
utgiftene av at de har bygget et helt nytt 
stadion. 

Utbygging og dårlig drift
Felles for mange av klubbene som sliter 
mest, er at de bygget ut stadionene sine 
for relativt kort tid siden. Både i Bodø, 
Tromsø og på Lillestrøm har man nylig 
utvidet stadionkapasiteten. Håpet har 
vært at flere tilgjengelige seter ville gi økte 
inntekter i form av flere solgte billetter. 

Tippeligaen i underskudd
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Dessuten er omtrent alle klubbene i 
Tippeligaen avhengige av lokale investorer 
for å få kjøpt spillere. Investorenes 
holdning kan kort oppsummeres i 
postulatet ”å investere i et fotballlag er et 
tapsprosjekt”. Med finanskrisen som nå 
pågår,  trenger man ikke å være professor 
i økonomi for å forstå hvorfor investorer 
ikke prioriterer fotballklubber. 

Man kan også tillate seg å hevde at 
majoriteten av klubbene i Norge er svært 
dårlig drevet. Når man år på år leverer 
regnskap med knallrøde tall, er det 
vanskelig å skjønne hvorfor de som drifter 
klubbene ikke har fått mer pepper. Lyn er 
et godt eksempel, som ga sin nye trener 
Kent Bergersen en million kroner for at 
han skulle signere kontrakt med klubben. 

Mange av klubbene budsjetterer med 
salg av spillere i millionklassen, noe 
som i beste fall kan kalles ren bingo. 
Det kan godt være at et knippe av 
spillerne i Tippeligaen er verdt beløp i 
tjuemillionersklassen. Men det er likevel 
et stykke å gå før man faktisk får solgt 
dem. Norsk fotball er tross alt ikke det 
gigantiske utstillingsvinduet klubbene selv 
tror det er. 

Lønnsspiral og bomkjøp
Lønnsspiralen i fotball-Norge kan sies å 
ha spunnet ut av kontroll de siste årene, 
noe som for eksempel gjenspeiles i at 
Erik Huseklepp, som startet sesongen på 
benken i Brann, fikk en avtale verdt rundt 
fire millioner i året før sesongstart i fjor. 

I tillegg er Tippeligaen preget av et stort 
antall bomkjøp. Når klubber kaster 
et tosifret millionbeløp etter spillere 
som bare muligens kan lykkes, er det 
berettiget å spørre hvor og hvordan 
klubbene får tak i disse spillerne. Det 
er få andre arbeidsplasser i Norge hvor 
arbeidsgivere er mer risikosøkende. Det 
er selvsagt hederlige unntak også på 
dette området. Stabæk og Lyn har vært 
dyktige til å hente kvalitetsspillere de siste 
par tre årene. Disse to klubbene legger 
heller ikke igjen uhorvelige summer på 
overgangsmarkedet, slik mange av deres  
konkurrenter gjør.

Klubber som ikke kan skryte på seg god 
nese for kvalitetskjøp er det mer enn nok 
av. Vålerenga, Brann og Lillestrøm er 
verdt å nevne i denne sammenhengen. 

Klubbene har lagt igjen store antall 
millioner kroner på overgangsmarkedet 
og ikke fått all verden igjen for det 
i form av suksess. Det må nevnes at 
Vålerenga reddet noe av æren ved å hente 
landslagsaktuelle Mohammed ”Moa” 
Adbellaoue tilnærmet gratis.

Rosenborg et lyspunkt
Rosenborg er i grunnen den eneste 
klubben i Tippeligaen med en noenlunde 
sunn økonomi. Dette kan de takke 
storhetsperioden sin på nittitallet og 
2000-tallet for, da de blant annet vant 
serien 13 sesonger på rad. Suksess 
hjemme i Norge har videre ført til spill 
i Champions League, den gjeveste av 
europacupene. Siden 1995 har Rosenborg 
deltatt 11 ganger i denne prestisjefylte 
turneringen, noe som har betydd 
millioninntekter fra det europeiske 
fotballforbundet (UEFA).  
 
Det hjalp heller ikke lite økonomisk 
at Rosenborg har vært den fremste 
eksportøren av fotballspillere  til større 
europeiske ligaer. Dette nyter de fortsatt 
godt av, om ikke i like stor grad som 
tidligere. Nå skal det sies at også trønderne 
leverte underskudd i fjor, men dette 
dekkes altså inn av tidligere inntjente 
midler.

Hvordan møte fremtiden
Økonomien i norsk fotball er altså 
svak. Dårlig drift, høye lønninger, dyre 
spillerkjøp og en byggeboom for stadioner 
er hovedårsakene.  Skal man se framover, 
er ikke spørsmålet hvordan dette har gått 
til, men heller hvordan problemene kan 
løses. Det mest åpenbare er å styre unna 
timillionersmenn som flopper grundig. 
Klubbene bør kanskje heller bruke midler 
på  å utvikle spillere selv eller å ansette 
speidere til å finne riktige spillere. Mange 
av de floppkjøpene som er gjort de siste 
årene, har sin årsak i at spillerne rett og 
slett ikke passer inn i måten laget spilte på. 
Ved å ansette speidere, som er spesialister 
på å finne gode spillere som passer inn i 
spillesystemene, har man større sjanse for 
å unngå slike problemer. Hvorfor kan ikke 
Norge gjøre som resten av Europa?

Et lønnssystem som avhenger av 
prestasjon, kunne også være en løsning for 
klubbene, både med tanke på økonomien 
og de sportslige prestasjonene. Et nøkternt 
grunnlønnsnivå og prestasjonslønn, 

vil både kunne gi større insentiver  for 
spillerne til å prestere og styrke klubbens 
økonomi. Det vil også gi bedre kontroll 
med avlønningen i klubbene.
Det negative ved en slik modell er at det 
kan gi feil insentiver for enkeltspillere. 
Dersom det for eksempel er en bonus for 
å score mål eller gi målgivende pasninger 
risikerer en at spillerne gjør alt for å 
komme seg i slike situasjoner fremfor å 
gjøre det som er best for laget.

Det er vanskelig å spå hvordan økonomien 
i norske klubber vil utvikle seg, og 
om klubbene som sliter klarer å bedre 
situasjonen.  Det er selvfølgelig ikke 
slik at økonomiske forhold ene og alene 
avgjør en klubbs prestasjon på banen. For 
eksempel påviste TV2 i fjor at lagene med 
de største budsjettene lå på midten av 
poengtabellen mens flere av lagene med 
lavere budsjett lå på toppen av tabellen. 

Det er likevel liten tvil om at økonomi er 
avgjørende for en fotballklubbs fremtidige 
utvikling. Dersom man klarer å endre på 
lønnssystemet og  kjøpe smartere, kan det 
hende at norsk fotball igjen blir å regne 
med på de internasjonale arenaene. Lag 
fra lille Norge klarte det på nittitallet, med 
betraktelig mindre inntekter fra medie- og 
sponsoravtaler enn de har i dag. Ønsker 
vi en ny storhetstid i norsk fotball, må vi 
først stake ut en ny kurs. Handler vi raskt 
nå,  kan det kommende tiåret bli en ny 
suksessæra for norsk fotball.

Norsk fotball er ikke i gjørma ennå, men 
kan være på god vei
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”Hvem har makten: Finansinstitusjoner eller politikere?” Slik lød det noe vage temaet for avslutningsdebatten 
under årets Aktualitetssymposium arrangert av Det Machiavelliske Samfund. Diskusjoner om makt kan sies å 
ligge mer for statsvitere enn samfunnsøkonomer, men når den pågående finanskrisen ser ut til å dukke opp på 
programmet, er det vel verdt å spisse ørene.

En grunn nok i seg selv til å ta turen 
opp i 8. etasje i Eilert Sundts hus 
denne januarfredagen er debattantene 
Bent Sofus Tranøy og Harald Magnus 
Andreassen. Førstnevnte er kanskje 
mest kjent for sin bok ”Markedets makt 
over sinnene”, og generelt sitt kritiske 
syn på uregulerte markedskrefter. For 
et år siden gikk han ut med tungt skyts 
mot samfunnsøkonomi som fag, og var i 
dette henseende spesielt opptatt av fagets 
høyrevridning. 

Harald Magnus Andreassen, nåværende 
sjeføkonom i First Securities, er selv 
utdannet samfunnsøkonom fra UiO fra 

1984, og figurerer stadig vekk i media 
med sine makroøkonomiske analyser. 
Men økonomisk teori er ikke denne 
debattens hovedanliggende, det skal 
snarere vise seg å bli et sammensurium 
av økonomiske, politiske og filosofiske 
betraktninger rundt finanskrisen. 

Årsaksanalyse av krisen
Kristin Clemet har visstnok kalt Bent 
Sofus Tranøys hittil samlede skrifter for 
”en serie anekdoter”. Tranøy på sin side, 
karakteriserer Clemet som uvitende når 
hun utpeker samlebegrepet ”staten” som 
årsak til finanskrisen. Tranøy sparker 
imidlertid ikke bare til høyre. Torstein 

Dahle, leder for partiet Rødt, stemples 
som minst like naiv med ytringer om 
at krisen utelukkende er kapitalismens 
verk. Det er i følge Tranøy en bestemt 
form for kapitalisme som er i krise, 
den ”finansialiserte”. Ved å henvise 
til kapitalismens nyere historie, viser 
Tranøy at finanssektoren har vokst både 
i betydning og størrelse; økonomien 
blir mer forgjeldet, handelen med 
verdipapirer har økt eksponentielt og det 
hele er vevet sammen på globalt nivå. 
Denne utviklingen har ført til en logikk 
hvor ”halen, finanssektoren, logrer med 
hunden i form av realøkonomien”. Det er 
særlig gjeldsbyrden som opptar Tranøy 

Av: Jonas Christensen

En mangefasettert finanskrise

Foto: Guri Lise Pettersen
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i dette perspektivet. Hans påstand er at 
jo mer økonomien er drevet framover av 
lånte penger, jo mer ustabil er den. 

I følge Tranøy er bruk av én-faktor 
modeller for å forklare finanskrisen 
slik Clemet og Dahle angivelig gjør,  
en forfeilet virkelighetsoppfattelse. 
Forklaringstyper i etterpåklokskapens 
lys finnes det mange av. Det interessante 
er hvordan utfallet av en gitt situasjon 
påvirker forklaringsmetoden. Generelt 
når noe går bra, har man en tendens til å 
vektlegge én bestemt årsak. For å forklare 
eksempelvis at den omtalte debatten ble 
vellykket, ville man først og fremst prise 
de dyktige arrangørene. Imidlertid finnes 
det et mylder av andre medvirkende 
årsaker. Heisene i bygget fungerte den 
dagen, det var ingen trafikkproblemer, 
tilhørerne oppførte seg ordentlig og så 
videre. En slik tankegang vil kanskje 
virke unødvendig grundig, men det 
er nettopp slik en havarikommisjon 
arbeider etter en ulykke. Dermed er det 
slik finanskrisen burde analyseres. 

Harald Magnus Andreassen mener 
denne tilnærmingsmåten er rosverdig 
og gir med dette sin støtte til Tranøy, 
i seg selv en medvirkende årsak til at 
debatten går for seg på en ryddig måte.  
Sjeføkonomen utdyper: ”Noen er av 
den oppfatning at hvis sola skinner, 
skal den skinne til evig tid. Og hvis det 
er dårlig vær, skal det fortsette å regne 
for alltid”. Over tid vil likevektene i 
følge Andreassen triumfere, men de 
kortsiktige svingningene kan være 
dramatiske nok. Økonomisk myopi, 
nærsynthet, kan være i ferd med å 
ramme samfunnet og kan i tillegg 
fungere som en selvoppfyllende profeti 
hvis tilstrekkelig mange aktører rammes.

Psykologisk tilnærming
”Er det noen økonomer her?”, spør 

Andreassen. Noen rekker forsiktig 
en hånd i været. ”Ta dere en tur 
på psykologisk institutt”, anbefaler 
sjeføkonomen med mange år bak seg fra 
Blindern. Skal vi tro samme mann, får 
man også mye ut av å gjøre et kjapt søk 
på youtube.com etter ”subprime crisis” 
og sette av åtte minutter til de britiske 
komikerne Bird og Fortunes elleville 
analyse av den amerikanske boligboblen. 
Moralen i denne satiren er ganske enkelt 
at ”markets are driven by sentiment”. Et 
håp om at også et overforenklet bilde 
à la Bird og Fortune har en kjerne av 
sannhet i seg blir tent hos ivrige, men 
smått forvirrede studenter. Spesielt når 
mannen som henviser studentene til den 
slags satiriske sketsjer er en økonom av 
Andreassens kaliber.

Det er også som ventet at ”Don’t worry”-
økonomen Andreassen til syvende og 
sist gjør forsøk på å relativisere vekk 
det spektakulære ved akkurat denne 
krisedannelsen: Kriser kommer og går, 
uansett system, tid og rom. Så vet vi 
det. Ikke at dette gjør dagens krise noe 
mindre alvorlig, men vi må bare innse 
at gjeld må reguleres i et kapitalistisk 
samfunn, poengterer Andreassen. At 
kriser oppstår fra tid til annen som 
et resultat av boblefenomener, er noe 
mange vil enes om. Dagens situasjon 
kan likevel sies å være spesiell i form 
av graden av verdipapirisering og den 
åpenbare naiviteten enkelte aktører har 
vist i forsøk på å trylle bort gjeld.

Men for å endre perspektiv atter 
en gang, kan det også hevdes at 
oppfattelsen av en krise er kulturelt 
avhengig: Amerikanerne skryter 
hemningsløst over middelmådige 
resultater, mens vi sutrer over det 
samme. Dette er enda et av Andreassens 
bidrag til kriserelativiseringen denne 
ettermiddagen.

Dvergkasting og insentiver
Et aspekt mange er opptatt av om dagen 
er hvordan perverse og grådige insentiver 
innad i finanssektoren har fungert som 
en katalysator for finanskrisen. Det 
fremstår nærmest som et unisont krav 
fra politikere og andre samfunnsaktører 
at lederlønninger og bonusordninger 
må tones vesentlig ned. Igjen er det altså 
økonomiens mikrofundament som havner 
i søkelyset, og det er muligens et høvelig 
utgangspunkt for å studere motivasjonen 
bak menneskelige handlinger i en ellers 
kaotisk og uoversiktlig tid. 

À propos grådighet har Bent Sofus 
Tranøy en røverhistorie han liker å 
fortelle når markedskrefter og økonomi 
for øvrig står på dagsorden. Under en 
tur til USA, skal Tranøy ha møtt noen 
studenter fra Harvard Business School 
med kontakter langt ned i Wall Streets 
dypeste finansnæring. En av studentene 
la så ut om en av disse godt bemidlete 
kontaktene som i anledning sin egen 
fødselsdag skal ha leid en privatjet, 
fløyet 70-80 av kameratene sine til 
Florida og bistått med prostituerte til alle 
mann. Ingenting nevnes om den trolig 
luksuriøse innkvarteringen, men om 
kveldene skal reisefølget ha moret seg 
med dvergkasting. En hittil jovial debatt 
blir plutselig særdeles folkelig med dette 
innspillet, men relativisten Andreassen 
får skutt inn enda et poeng ved å 
presisere at slike tilstander nok overgår 
finansbransjens fråtseri på Aker Brygge. 
Klimakset for debatten er uansett nådd 
med denne mildt sagt pussige historien.

Uten flere anekdoter av samme format 
rundes debatten av. Om den ikke bidro 
med revolusjonerende nye tanker rundt 
finanskrisen, var den et nyttig bidrag til 
det mer generelle, filosofiske bakteppet. 
Kort sagt var debatten god input for alle 
aspirerende samfunnsvitere.

Bildet til venstre: Bent Sofus 
Tranøy 
 
Bildet til høyre: Harald 
Magnus Andreassen
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15. september i fjor går Lehman 
Brothers overende. Tilliten til verdens 
finansinstitusjoner er i fritt fall, og 
økonomer begynner for alvor å snakke 
om at finanskrisen vil gå over i en dyp 
realøkonomisk krise. På samme tidspunkt 
er norske myndigheters muligheter for 
å drive motkonjunkturpolitikk historisk 
gode. Statens pensjonsfond - Utland 
er beregnet til å ha en markedsverdi 
på svimlende 2120 milliarder kroner, 
samtidig som Norges Banks styringsrente 
har nådd det høyeste nivået siden 2003.

Godt skodd
- Selv om alle land 
ser ut til å bli rammet 
av finanskrisen og 
den internasjonale 
konjunkturnedgangen, er 
det også store forskjeller 
mellom landene. Så 
langt kan det se ut til 
at Norge er blant de landene som ikke 
er hardest rammet, sier statssekretær i 
Finansdepartementet Roger Schjerva.

Han mener det er flere forhold som 
trekker i retning av at Norge er godt skodd 
til å møte de vanskelige tidene vi er inne i.

- Vi har høy ressursutnyttelse og en 
omstillingsdyktig økonomi, gode 
statsfinanser og et godt rammeverk 
for den økonomiske politikken. 
Pengepolitikken har i dag en klar rolle i å 
stabilisere den økonomiske utviklingen. 
Dette i motsetning til for eksempel under 
nedgangen på slutten av 1980-tallet og 
begynnelsen av 1990-tallet, da realrenten 
etter skatt kom opp på et svært høyt nivå.

Schjerva peker på at Norge hadde et 
relativt høyt rentenivå før omslaget i 
økonomien i fjor, noe som innebar at det 
var rom for betydelige rentenedsettelser.

- Norges Bank har siden i oktober 2008 
senket styringsrenten med til sammen 
3,25 prosentpoeng, ned til 2,5 prosent, og 
har signalisert ytterligere rentenedgang, 
påpeker han. 

Kraftig impuls 
I tillegg til den pengepolitiske stimulansen, 
fremhever Schjerva den finanspolitiske 
pakken Stortinget nylig vedtok. 

- Tiltakspakken som nå er vedtatt av 
Stortinget innebærer en svært kraftig 
finanspolitisk impuls, både sammenliknet 

med tidligere nedgangskonjunkturer i 
Norge og sammenliknet med andre land. 
Bruken av oljeinntekter anslås å øke 
med om lag 45 milliarder (2009-kroner), 
forteller Schjerva. 

(Til illustrasjon ville dette beløpet vært like 
mye som om staten skulle sendt alle i 
Norge en sjekk på litt over 9000 kroner, 
journ. anm.) 

Til tross for at retningslinjene for norsk 
budsjettpolitikk tilsier at staten ikke 
skal bruke mer enn den forventede 
realavkastningen til Statens pensjonsfond 
– Utland, på fire prosent, vil tiltakspakken 
øke statens utgifter langt utover dette. 
Schjerva mener imidlertid at dette er helt 
riktig i dagens situasjon.

- Handlingsregelen legger vekt på 
at bruken av petroleums¬inntekter 
det enkelte år skal tilpasses 
konjunktursituasjonen for å sikre 
god kapasitetsutnyttelse og lav 
arbeidsledighet. Gjennom den kraftige 
oppgangskonjunkturen de siste årene har 
bruken av petroleumsinntekter økt klart 
mindre enn forventet fondsavkastning. 
Dette gir handlingsrom i den markerte 

Aldri så galt at det ikke er godt for noen?

Roger Schjerva

Få land møter finanskrisen med et større økonomisk handlingsrom enn Norge. Vil sterke statsfinanser og et godt 
politisk rammeverk styrke vår posisjon også etter at krisen er over?

Av: Morten Haabeth Grindaker
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nedgangskonjunkturen vi 
nå ser ut til å være inne i, 
forklarer han.  

Styrket etter krisen?
Professor i 
makroøkonomi ved 
Universitetet i Oslo, 
Steinar Holden, er enig i 
at Norge har et godt utgangspunkt i møte 
med den internasjonale finanskrisen. Han 
tror utgangspunktet vil gi fordeler også 
når krisen er over.

- Det er klart at vi har svært gode 
statsfinanser, noe som betyr at vi har råd 
til finans-  og bankpakkene som staten 
sannsynligvis kommer til å tape penger på.

Til nå har en rekke land måttet ta opp lån 
for å holde de økonomiske hjulene i gang. 
Holden mener dette kan skape problemer 
på lengre sikt.

- Det vil komme et tidspunkt da enkelte 
land ikke får lov til å låne mer penger. 
Norge vil da fremdeles være i en god 
situasjon. I tillegg vil land som tar opp 
gjeld for å styrke økonomien bli nødt til 
å stramme inn i etterkant for å nedbetale 
gjeld og for å betale renter, påpeker han.

Professoren tror ikke at noen land vil 
kunne tjene på finanskrisen, men han 
mener at krisen vil kunne endre det 
økonomiske styrkeforholdet til enkeltes 
fordel.

- Alle land taper på en slik krise, men alle 
land taper ikke like mye. Det kan nok 
derfor hende at det relative styrkeforholdet 
kan endre seg, sier Holden. Han tror 
imidlertid ikke at finanskrisen vil føre til 
noen dramatiske endringer. 

- Man var raskt ute med å si at USA ville 
bli voldsomt svekket etter denne krisen, 
men nå ser man også at flere asiatiske 
land også sliter. Etter krisen vil man 
sannsynligvis se den trenden man har sett 
tidligere, at Kina og India på sikt vil bli 
styrket i forhold til USA.

Krever omstilling
Til tross for at Norges utgangspunkt er 
godt både finanspolitisk og pengepolitisk, 
vil finanskrisen kreve en betydelig 
omstilling av norsk næringsliv.
- Vi har sett at norsk næringsliv har vist 

gode evner til omstilling, men det er en 
bekymring at slike omstillingsprosesser 
tidligere har ført til at en del mennesker 
har havnet utenfor arbeidsstyrken, mener 
Holden. Han påpeker særlig den store 
graden av uføretrygdede Norge allerede 
har. 

- Mange mennesker vil kunne falle 
utenfor etter en slik krise, noe som er 
uheldig for dem og selvfølgelig uheldig 
for økonomien, sier han. Professoren tror 
allikevel ikke at sjenerøse trygdeordninger 
er årsaken til at enkelte faller utenfor. 

- Lavere trygd kan selvfølgelig tvinge 
folk til å ta nytt arbeid, og ikke minst 
tvinge folk til å akseptere dårligere jobber. 
Samtidig kan dårligere velferdsordninger 
skape større motstand mot endringer hos 
de ansatte. I enkelte land i Europa har 
man sett stor uvillighet til endring, fordi 
arbeidstakerne ikke føler at man har den 
samme sosiale kontrakten som man har i 
Norge, forklarer Holden. Han får støtte av 
Schjerva i Finansdepartementet.

- I vår samfunnsmodell ser det ut til at 
gode offentlige velferdsordninger bidrar 
til god omstillingsevne og høy økonomisk 
vekst, sier Schjerva. Han mener derfor 
at tiltakene som nå blir gjennomført 
ikke vil være til hinder for nødvendige 
omstillinger i norsk økonomi.

Solide reguleringer
Den norske stat virker 
rustet til å dempe 
krisen både ved å 
stimulere økonomien, 
og fordi samfunnets 
omstillingsevne er god. I 
tillegg har norske banker 
hatt et bedre utgangspunkt 
i møte med krisen enn 
mange utenlandske banker.

- Norske banker har som følge av 
reguleringer og forsiktig norsk 
bankpraksis i mindre grad enn mange 
andre lands banker investert i verdipapirer 
som inneholdt subprime- eller liknende 
lån, sier Direktør i Kredittilsynet Bjørn 
Skogstad Aamo. 

Han forklarer at strenge norske krav til 
sammensetning av egenkapital har ført 
til at våre banker har en bedre kvalitet på 
egenkapitalen enn mange andre land. I 
tillegg har norske finansinstitusjoner styrt 
unna de aller største tapsprosjektene.

- I Norge har ikke bankene hatt 
anledning til å opprette datterselskaper 
utenom kapitaldekning og tilsyn, slik 
bankene gjorde i USA, Storbritannia og 
en del andre land. Slike datterselskaper 
kunne investere i ulike verdipapirer, ofte 
med privat delfinansiering. De viste god 
lønnsomhet i oppgangsperiodene, men 
gikk på store tap etter at finanskrisen tok 
til med Subprime-skandalen sommeren 
2007 og ble forsterket gjennom fallet 
til Lehman Brothers i september 2008, 
forklarer Aamo. Han tror krisen kunne 
vært begrenset hvis verden hadde hatt 
norske finansreguleringer.

- I USA var nesten halvparten av 
kredittmarkedet uten regulering og tilsyn. 
Et prinsipp om at all finansvirksomhet 
– som i Norge – skulle vært underlagt 
kapitalkrav og tilsyn, ville ha begrenset 
problemet i vesentlig grad, hevder Aamo.

Avhengig av andre
Selv om Norge har et godt utgangspunkt 
i møte med finanskrisen, mener Roger 
Schjerva i Finansdepartementet at det 
blir feil å se på krisen som et nullsum-
spill, der noen vinner det andre taper.

- Som en liten, åpen økonomi er Norge 
avhengig av at etterspørselen fra våre 
handelspartnere opprettholdes. En 
mer ekspansiv finanspolitikk kan ikke 
forhindre den avdempingen i økonomisk 
aktivitet som nå ventes, understreker han.

Schjerva mener imidlertid at målrettede 
tiltak kan bidra til å dempe tilbakeslaget 
og stimulere sysselsettingen.
 
- Vi har Europas laveste arbeidsledighet 
i dag, og vårt mål er at Norge også 
framover skal være blant de landene i 
Europa som har lavest arbeidsløshet. Den 
viktigste ressursen vi har er folk, avslutter 
han. 

Kilder:
Norges bank: http://www.norges-bank.no/templates/article____41160.aspx
SSB: http://www.ssb.no/folkendrkv/

Steinar Holden

Bjørn Skogstad 
Aamo
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Karine Nyborg ønsket egentlig å bli forfatter. Økonomistudiet har imidlertid ikke hindret henne i å fortelle 
historier.

- Egentlig har jeg aldri vært interessert i 
økonomi som sådan, sier Karine Nyborg, 
før hun bryter ut i latter. 

Den nyutnevnte professoren i 
samfunnsøkonomi var nemlig interessert 
i helt andre ting i sine ungdomsår. 
Hun drev blant annet mye med 

amatørteater, hvor hun var mest opptatt 
av manusskriving og regi. Det var film 
hun hadde lyst til å jobbe med. Problemet 
var at det ikke var noen ordentlig 
filmutdanning i Norge den gang.

Det nærmeste hun kom var medielinjen 
på Høgskulen i Volda, men der kom ikke 

Nyborg inn fordi hun manglet erfaring 
som journalist. Men Nyborg var ikke bare 
interessert i film. Hun drev også med 
fotografering, musikk som piano, gitar og 
tverrfløyte, og skjønnlitterær skriving. Et 
forfatterstudium var det hun egentlig ville 
begynne på, men et slikt studium fantes 
heller ikke da. 

Den ”doble” forfatteren

Av: Peter Grutle Foto: Guri Lise Pettersen
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Til slutt bestemte Nyborg seg for å gå løs 
på samfunnsgeografi ved Universitetet i 
Oslo. Ettersom faget kun hadde oppstart 
hvert vårsemester, måtte hun imidlertid 
vente til neste opptak.

- Så fikk jeg den glimrende ideen å ta 
grunnfag i sosialøkonomi mens jeg ventet 
på å begynne på samfunnsgeografi. Men 
da grunnfaget var unnagjort etter et år, var 
det fortsatt vår og jeg måtte vente igjen. Til 
min store overraskelse!
Nyborg ler og ser ut av vinduet. Etter en 
kort tenkepause fortsetter hun:

- Nå drar jeg en lang historie her altså, 
men jeg var en ung person som tok dette 
med yrkesvalg veldig, veldig alvorlig. 
Når jeg lurte på hva jeg skulle bli, 
begynte jeg samtidig å lure på hva som 
var meningsfylt. Og det fører jo så lett 
over i diskusjonen om hva som egentlig 
er meningen med livet, ikke sant? Så 
hver gang jeg lurte på dette, havnet jeg 
i disse ”store” spørsmålene. Det synes 
jeg var slitsomt. Så etter grunnfag i 
sosialøkonomi, gikk det opp for meg at 
hvis jeg bare fortsatte med dette studiet, 
så kunne jeg studere i fire år til uten at 
jeg var nødt til å ta opp slike spørsmål til 
vurdering. 

Nyborg smiler og konkluderer:
- Så derfor ble jeg økonom. Men jeg innser 
jo at dette ikke var spesielt god grunn til å 
bli økonom.

Serie av tilfeldigheter
Nyborgs valg av studieretning var med 
andre ord tilfeldig. At det senere ble en 
doktorgrad var minst like tilfeldig. For 
etter endt embetseksamen begynte Nyborg 
i Statistisk sentralbyrå, hvor hun jobbet i 
en forskningsavdeling som primært drev 
med miljøspørsmål. Interessen for dette 
feltet hadde hun allerede i ungdomstida, 
der hun blant annet var engasjert i Natur 
og Ungdom.

En dag ble Nyborg satt til å jobbe med et 
prosjekt med støtte fra Forskningsrådet. 
Prosjektet behøvde en doktorgradsstudent, 
men det var ingen å finne i første omgang. 

Da tida gikk, og det fortsatt ikke var ansatt 
noen doktorgradsstudent, gikk det opp 
for Nyborg at kanskje hun kunne være 
doktorgradsstudenten. Hun var jo allerede 
en del av prosjektet og jobbet mye med 
det. 

- Så jeg fortsatte i den samme jobben, men 
det ble en doktorgrad ut av det. Det var 
overhodet ikke planlagt. Jeg trodde ikke 
det var noe poeng med en doktorgrad, 
jeg trodde det bare var for strebere. Men 
jeg må si at jeg hadde ekstremt stor nytte 
av den videreutdanningen. Den var både 
faglig nyttig og veldig interessant. 
Kjell Arne Brekke, som for øvrig 
ble ansatt ved instituttet samtidig 
som Nyborg, var hennes veileder for 
doktorgradavhandlingen. De to har siden 
jobbet og publisert en rekke artikler 
sammen. 
 
Impulser fra Stanford
Etter å ha avlagt sin doktorgrad, dro 
Nyborg til Stanford University som 
”visiting scholar” i et helt år. Det valget 
angrer hun ikke på i dag. Når Nyborg skal 
forklare om oppholdet, puster hun først 
dypt inn før hun svarer:

- Det var helt fantastisk. Nyborg legger 
trykk på hvert ord, før hun fortsetter:
- Jeg har jo embetseksamen og doktorgrad 
fra Universitetet i Oslo, og er nå ansatt ved 
Universitet i Oslo. De fleste av mine lærere 
den gangen var jo også utdannet her. Jeg 
er opplært i den samme tradisjonen. Da 
kan en bli veldig ensrettet i måten å tenke 
på. Stanford var ikke bare et annet sted, 
det var også en blanding av all verdens 
folk og tradisjoner. En slik erfaring var 
nesten helt nødvendig for at jeg skulle 
kunne utvikle mitt eget faglige ståsted. 

Om ikke like mangfoldig, synes Nyborg 
at Økonomisk institutt også har blitt mer 
variert siden hun var student. Instituttet 
har fått et bredere internasjonalt fagmiljø, 
og flere har utdanning fra andre steder.

Økonomi – systematikk i 
historiefortelling
Nyborg har tilbrakt mange år ved ulike 
forskningsinstitusjoner. Etter over ti år i 
SSB, jobbet hun ved Frischsenteret, før 
hun ble ansatt ved Økonomisk institutt for 
halvannet år siden. Forskning trives hun 
veldig godt med. Nyborg forklarer at det 
beste ved hennes jobb er at hun kan bruke 

økonomifaget til å fortelle interessante 
historier på en veldig systematisk og 
troverdig måte.

- For eksempel jobber jeg nå mye med 
analyse av normer. Det er ting som er 
lite håndgripelig, men som jeg likevel 
mener er veldig viktig. Med økonomisk 
forskning har man muligheten til å gå ned 
i denne materien på en veldig systematisk 
måte. Det gir mulighet til å kombinere 
kreativitet og spennende ideer med 
en streng, logisk kontroll av sine egne 
argumenter. Det liker jeg veldig godt.

Men overgangen fra Frischsenteret til 
instituttet var ikke helt uproblematisk. 
Nyborg fikk en stor utfordring, nemlig det 
å undervise. Dette var noe ganske nytt for 
henne. Det første året på instituttet syntes 
hun det å forberede forelesninger var så 
tidkrevende at hun vurderte å slutte. 

- Det tok så vanvittig mye tid at jeg ble helt 
utslitt av det. Jeg tenkte at sånn vil jeg ikke 
ha det. Men nå som jeg har begynt å venne 
meg til det, er det ikke så slitsomt lenger – 
nå synes jeg det er ganske moro. 

I motsetning til forelesninger, trivdes hun 
fra første stund godt med å veilede master- 
og doktorgradsstudenter.

“- Jeg klarer ikke å regne 
riktig når jeg betaler 
restaurantregninger 
engang.”

Keynes VS Kydland: Tja. I disse 
krisetider velger jeg nok Keynes.
Mikro VS Makro: Mikro. Mikro.
Vin VS Øl: Øl på fredag. Vin på lørdag.
Pasta VS Nudler: Nudler?? Kan man 
spise nudler?

Fire kjappe:

Navn: Karine Nyborg
Sivilstatus: Gift, 3 barn
Utdannelse: 1988 Cand. Oecon., 
Universitetet i Oslo
1996 Dr. Polit., Universitetet i Oslo
Ansatt på ØI siden: August 2007
Hjemsted: Tjernsrud, Bærum
Aktuell: Den andre kvinnen som 
er blitt utnevnt til professor ved 
økonomisk institutt, etter Karen 
Helene Ulltveit-Moe.

Fakta:
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- Å sitte og diskutere med studenter, høre 
på deres ideer, se hvilken måte de prøver 
å løse ting på, den interaksjonen liker 
jeg veldig godt. Jeg får brukt noe av den 
kompetansen jeg har bygd opp gjennom 
disse årene, ikke bare sitte og jobbe med 
forskningsarbeider som jeg gjorde før.  

Det vanskeligste av alt – hoderegning
Etter en stund kommer Nyborg på hva 
som er den største utfordringen med 
hennes nåværende jobb.

- Ja, nå vet jeg det! Det vanskeligste 
med min jobb er at jeg er en dust i 
hoderegning. Jeg tror jeg har dysleksi i 
hoderegning.

Nyborg spøker ikke, hun er dønn seriøs. 
Hun sier at hun er nødt til å lage sine 
forelesninger slik at hun aldri må gjøre 
hoderegning på tavla. For hvis hun 
prøver det, går det visstnok alltid galt.

- Noe av det fine med sosialøkonomi, 
sammenlignet med for eksempel 
bedriftsøkonomi, er at du kan holde 
deg fullstendig unna tall. Det er sikkert 

derfor jeg nesten bare jobber med teori. 
Jeg klarer ikke å regne riktig når jeg 
betaler restaurantregninger engang.
 
Kvinnelige kolleger – ja takk!
Som så mange andre forsknings-
institusjoner er også Økonomisk institutt 
dominert av menn. Ved instituttet er 
det per i dag 4 kvinner av totalt 31 fast 
vitenskapelige ansatte. Det innebærer en 
kvinneandel på cirka 13 prosent. 

- Jeg synes det hadde vært hyggelig 
med flere damer her oppe. Ikke minst 
sosialt sett. Ikke at det er noe galt med de 
mennene som er her, men arbeidsplasser 
som er dominert av ett kjønn, blir 
spesielle. 

Å være underrepresentert er en ting. 
Men har Nyborg noen gang opplevd 
at det er vanskelig å være kvinnelig 
økonom?

- Det vil være å lyve å svare nei på det. 
Jeg mener å ha opplevd det en sjelden 
gang. Men i det store og det hele opplever 
jeg ikke problemer ved det. Tvert i mot, 

så er det av og til slik at jeg får sjanser 
som mine mannlige kolleger ikke får. I 
en del sammenhenger er det etterspørsel 
etter kvinnelige økonomer nettopp 
fordi det er så få av dem, for eksempel 
i tilknytning til offentlige utvalg. Der 
er det faktisk kvotering. Jeg får en del 
tilbud som er interessante, som jeg ellers 
kanskje ikke ville ha fått. 

Fredager – en ”annen” forfatter 
Nyborg jobber i 80 prosent stilling 
ved instituttet. Fredagene er 
forbeholdt hennes store hobby, nemlig 
skjønnlitterær skriving. Nå jobber hun 
med noveller. Hvis Nyborg kunne byttet 
yrke for et helt år, ville hun ha blitt gått 
løs på å skrive en roman.

Hun fikk aldri oppfylt sitt ønske om å 
begynne på et forfatterstudium på heltid, 
men Karine Nyborg har altså likevel blitt 
forfatter. Fra mandag til torsdag bruker 
hun økonomi til å fortelle spennende 
historier. Og en fredag kommer det 
kanskje en skjønnlitterær publikasjon. 
Uansett sjanger, historieforteller kommer 
hun alltid til å forbli.
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The Resolution of the Norwegian Banking Crisis:
A potential Inspiration for Today’s Policymakers?*

If we exclude the “Roosevelt Recession” in 
1937, which only lasted for 6 months, the 
current financial crisis in the U.S is the most 
severe crisis since the Great Contraction in 
29-33. The contagion has spread all over the 
industrialized world, and Latin America is 
expected to be the next victim. Many leading 
economists think that the magnitude of the 
crisis will escalate in 2009 and that the U.S 
economy will be brought into a depression. 
An unemployment rate already exceeding 
8% in the U.S is indeed evidence supporting 
this forecast. In light of the current financial 
turmoil, it is interesting to take a look back to 
see if there are any lessons to be learnt from 
past experiences.
 

Following the international economic 
downturn in the early eighties, the 
Norwegian economy suffered from 
stagflation. However, it managed to 
recover and was booming in the period 
1984-86. Increasing prices for oil 
amplified the expansion of the highly 
oil dependent Norwegian economy. The 
economic boom increased the disposable 
income and the real consumption 
growth rate peaked at 10% in 1985. 
The deregulation of the credit market 
was another major determinant of the 
economic expansion. The credit supply 
was increased and financed the increase 
in aggregate demand that stimulated 
the boom. Not unlike what happened in 

the U.S recently and in other countries, 
a bubble was created in the real estate 
market. When the bubble burst, the crisis 
was inevitable.

Leading economists at Harvard and the 
University of Maryland have estimated 
the cost of 18 banking crises that hit the 
industrialized countries since World War 
II . In their estimates they found that the 
Norwegian banking crisis that occurred 
in 1988-1992 was among ‘the five most 
catastrophic cases’. 

The crisis in Norway was the first systemic 
crisis in an industrialized country since 
the Great Depression. Nearly two thirds 

By: André Anundsen

*The author is grateful to Professor Ragnar Nymoen for useful comments .
1 Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff, “Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison”, NBER 
Working Paper No. 13761, 2008.
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of the banking system was knocked down. 
The total loss incurred by the banks 
during the crisis has been estimated to be 
as high as 76 billion Norwegian kroner. 

Prior to the Crisis
In the period prior to 1984 the Norwegian 
banking sector was heavily regulated. 
Politically set interest rates were kept 
artificially low to provide cheap credit 
to targeted industries. The regulation of 
the banking sector made it costly for the 
banks to expand their lending and it also 
worked as a direct screening mechanism. 
The regulation policy led to rationing of 
credit and encouraged Norwegian banks 
to lend only to the safest borrowers. This 
helped to eliminate risk. 

The macroeconomic planning approach, 
characterized by a strong belief in a 
planned economy, had a broad support 
among Norwegian economists at the time. 
They supported the regulation policy 
and saw it as a helpful tool to protect 
targeted sectors and industries in order 
to stimulate investments and to maintain 
a low unemployment rate. It should be 
mentioned that Norway had a very low 
unemployment rate during the period of 
regulation. If we exclude the economic 
downturn in the early eighties, the highest 
unemployment rate in the 10-year period 
from 1972 to 1982 was 1.3% of the labor 
force. Looking further back, we observe 
that the unemployment rate stayed at a 
comparably low level in the entire period 
1948-1982. 

With a relatively high inflation rate, high 
marginal tax rates and full amortization 
on interest payments from income, there 
was an explosive demand for credit in 
this period. The regulation policy created 
an excess demand for credit. Then, in the 
early eighties most of the regulations of 
international capital markets were lifted. 
 
Deregulation policy
The excess demand for credit and 
the problem of financial institutions 
exploiting the loopholes in the regulation 
system, made the Norwegian government 
realize that the regulation policy no longer 
had the intended effect.  

During the period 1984-1985, the credit 
market regulations were lifted and the 
Norwegian credit market was opened for 

competition. The Norwegian banking 
sector had been heavily regulated since 
World War II and the banks had no 
experience with a competitive credit 
market. After the deregulation the banks 
started opening branches in new areas 
in order to capture market shares. In 
some banks the managers were even paid 
bonuses depending on their bank’s growth 
in lending. This created incentives for the 
banking managers to expand their lending 
and resulted in excessive risk taking. After 
the deregulation ‘a race started between’ 
Christiania Bank and Den Norske 
Creditbank ‘to become the largest bank in 
Norway’ (Steigum 2003). 

The banks increased their leverage by 
borrowing in foreign banks. These loans 
could be considered as increasing risk 
even further since they were vulnerable 
to fluctuations in the exchange rate: a 
devaluation of the NOK would mean that 
the value of the outstanding debt would 
increase. The supervision of the banks 
almost disappeared at the same time as 
the deregulation policy took place. The 
annual growth in lending was nearly 20% 
the first years after the deregulation. 

A few years before the banking sector 
was deregulated, the real estate market 
had also been deregulated. All price 
restrictions were lifted in the period 1983-
86. The simultaneous deregulation of the 
two markets led to skyrocketing prices in 
the real estate market. Collateral was not a 
problem with increasing prices in the real 
estate market, and the growth in lending 
expanded further. Again, we see great 
similarity to what has happened in the 
U.S today, where loans were issued in the 
belief that real estate prices would grow 
forever.  

The Turning Point
A fiscal tightening to bring down the 
rampant consumption growth in 1986, 
was accompanied by a fall of 46% in the 
price of North Sea Brent oil. The big drop 
in the price of Norway’s most important 
export commodity turned the current 
account from a surplus in 1985 to a deficit 
of 6.2% of GDP in 1986. Plummeting oil 
prices also led to a decline in the revenues 
in many Norwegian companies and the 
stock market started to fall. Several smaller 
companies went bankrupt. The banks, 
which had issued loans to these companies, 
suffered losses.

The falling stock market also resulted in an 
international capital flight from Norway. 
With foreign investors moving their 
capital out of Norway, the supply of NOK 
increased drastically. This led to a pressure 
on the NOK and in 1986 it was devalued. 
The devaluation caused problems for 
the banks which had substantial loans in 
foreign currency.

Even after the decline of the oil price, the 
centralized wage negotiations resulted in 
high wage increases. The result of wage 
negotiations in 1986 was reduced working 
hours with full wage compensation to be 
implemented in January 1987. The inflation 
rate in 1986 and 1987 was respectively 7.2% 
and 8.7%. To restore confidence in NOK, 
the Norwegian government decided to get 
the inflation rate in Norway down to the 
level of its major trading partners. 

The Central Bank of Norway increased the 
interest rate in order to get the accelerating 
inflation rate under control. The problem, 
however, with the contractionary fiscal 
policy and the tightening monetary policy 
was that the real interest rate started to 
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increase. The higher real interest rate 
induced a sharp decline in the prices in 
the real estate market. In retrospect, the 
sharp decline in the real estate market can 
be seen as the beginning of the subsequent 
economic downturn and the first banking 
crisis in Norway since the so-called Pari-
crisis in the 1920’s.

The Crisis
The official start of the Norwegian banking 
crisis is considered to be the announcement 
of the failure of Sunnmørsbanken on 
March 18th 1988. In the succeeding two 
years, 13 small and medium sized banks 
failed. Most of these failures were handled 
by merging the banks with bigger solvent 
banks and by assistance from the banks’ 
two guarantee funds. In Norway it was, 
and still is, mandatory to be a member 
of these funds which are financed by the 
banks themselves, through annual fees. 
These guarantee funds provided liquidity to 
banks that became illiquid. Therefore, the 
government did not have to intervene at 
this stage. The guarantee funds in Norway 
are not just intended to pay depositors 
in the case of a bank failure, they are also 
mandated to bail out membership banks.  

In 1990 the Norwegian Krone was tied to 
the ECU and the Central Bank of Norway 
was given the mandate to keep the NOK 
stable. After the Berlin Wall was dismantled 

in late 1989 and Germany was reunified, 
the interest rate in Germany rose sharply. 
With the Deutsche Mark being the single 
most important currency with a weight 
of nearly 32% in the ECU, Norway had to 
increase its interest rate in order to defend 
the peg. The increased interest rate led the 
monetary policy to become even more 
procyclical during the crisis and further 
depressed the economy. Soon, it became 
clear that the entire banking sector faced 
a risk of failure. Three of the largest four 
banks in Norway announced huge losses 
in the period 1991-92. These three banks 
together supplied 50% of the credit in the 
market. When these banks announced 
their losses, there was not enough money in 
the banks’ own guarantee funds to provide 
them with the necessary liquidity. The 
government stepped in to save them from 
failure and to prevent a total collapse of the 
Norwegian banking sector. 

The Rescue Operation
In 1991 the Government Bank Insurance 
Fund (GBIF) was established. GBIF 
provided liquidity to banks which could 
prove their solvency. In the first period the 
money was provided indirectly by giving 
capital to the two guarantee funds. 

The problems in the bigger commercial 
banks had started already in 1990 when the 
losses started to increase. In October 1991, 

Christiania Bank declared that it had lost 
all its equity capital. The GBIF decided to 
intervene directly to save Norway’s second 
largest bank. However, the requirements 
posed by GBIF were very strict. Before 
injecting capital into the failed banks, 
the GBIF required that the board and 
the management stepped down, that the 
share capital be written down to cover the 
losses, and that the banks downsize their 
activities. This meant that the shareholders 
also would have to suffer. Further, it meant 
that the banks that were rescued were left 
with no competitive advantage. Following 
the words of a former Deputy Governor in 
Norges Bank, Jarle Bergo, the fact that the 
shareholders “were forced to take a bank’s 
losses before tax payers’ money were put 
on the table” was “imperative in order to 
muster the necessary political support and 
acceptance among the electorate for the 
rescue operations”. 

The fact that the share capital had to 
be written down, led the government 
to become an ‘owner of last resort’ 
(Bergo 2003). At the end of the crisis the 
government owned 60% of the shares in the 
banking sector. In the aftermath most of 
the shares were sold and the total fiscal cost 
was actually negative.
 
After the failure of Christiania Bank, more 
bad news followed.  In December the 

80s inspiration: Norwegian 80s heroes A-ha playing at Times Square in New York in 2005. Maybe it is once more time for the US to 
gather inspiration from Norway’s experiences in the 1980s?
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fourth largest bank, Fokus Bank, had to be 
bailed out by GBIF. Before the end of the 
year, Norway’s largest bank, Den Norske 
Bank, declared its failure. 

In October 1992 the currency peg was lifted 
and the Norwegian krone was floated. This 
led to a greater flexibility in the monetary 
policy and by 1993 the banks could again 
report positive profits.

The ”Norwegian model” Useful Today?
The late eighties and the early nineties were 
a turbulent period for the Scandinavian 
banking sector. Sweden and Finland 
experienced crises of similar magnitude as 
the crisis in Norway. Like in Norway, the 
Swedish banking sector was deregulated in 
the early to mid eighties. The deregulation 
was followed by a lending boom and 
a bubble in the real estate market. 
Even though the pre-crisis period is 
strikingly similar in the two countries, the 
macroeconomic shocks that triggered the 
bust were quite different; Sweden mainly 
had problems with falling exports and 
a drop in government expenditure as 
the extensive Swedish welfare state went 
through a reform.

In the first stage of the Norwegian crisis 
the bank failures were largely handled by 
the banks’ own guarantee funds. No such 
funds existed in Sweden so the government 
started its interventions already at the offset 
of the crisis. The Swedish strategy was to 
set up an asset management company to 
handle bad loans. The intention was to help 
cleaning up the balance sheets of ordinary 
banks. However, asymmetric information 
may have caused the government to pay 

too much for “rotten assets”.  
The fiscal costs of the crisis in Norway and 
Sweden differed quite substantially. The 
total gross fiscal cost in Sweden amounted 
to 3.6% of GDP in 1997. The comparable 
estimate for Norway is 2.0%. The net 
present value of the fiscal cost in Norway 
as of 2001 is -0.4%. The net fiscal cost in 
Sweden was 1.9% in 1997. Even though 
the numbers for Sweden are not in present 
values, we still see that the cost to the 
taxpayers in Sweden was higher.  

The Governor of the Norwegian Central 
Bank during the crisis, Hermod Skånland, 
has characterized the Norwegian banking 
crisis as a mix of ‘bad policy, bad banking 
and bad luck’. This is indeed a good 
characterization of the crisis and among the 
three I would argue that bad policy is the 
most important. When the banking sector 
was deregulated without giving up the 

low interest rate policy, the outcome was 
doomed to be fatal. 

The resolution of the Swedish banking 
crisis has been cited as a potential source 
of inspiration for US policymakers during 
the current crisis. With a crisis which 
was of similar magnitude as the Swedish, 
but which was handled at a lower cost to 
taxpayers, one might ask whether there 
is also something to be learnt from the 
Norwegian experience. It may be a good 
idea to establish guarantee funds with the 
same mandate as the guarantee funds in 
Norway. To avoid moral hazard, that may 
be a better solution than establishing asset 
managing companies like Sweden. It is 
of course not necessarily true that what 
works in one country will work in other 
countries. What is true, however, is that the 
Norwegian crisis ended up with a negative 
net fiscal cost. 

Resigned: Already before the banking crisis, the Norwegian economy suffered beacuse of a 
drop in oil prices. Prime minister Kåre Willoch’s right-wing government resigned in 1986 after 
the opposition rejected its proposal to increase gasoline fees in order to improve fiscal balance.
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Fire år etter at Økonomisk fakultet ble en realitet, begynner 
roen å legge seg om de nye lokalene i Forskningsparken. 

Opprinnelig var det planlagt at det nye fakultet skulle bestå av tre 
institutter – Helseøkonomisk institutt og Samfunnsøkonomisk 
institutt fra Universitetet i Oslo og Instituttet for forretningsfag 
fra Høgskolen i Oslo. Senere ble det klart at det skulle opprettes 
egne institutter for demografi, finans og ressursøkonomi, mens 
Metodisk-økonomisk institutt og Industriell økonomisk institutt 
skulle overføres fra MatNat. I tillegg til de åtte instituttene har 
ESOP-senteret og Frisch-senteret blitt tilsluttet fakultetet.

Både Instituttleder ved Samfunnsøkonomisk institutt, Karine 
Vislie, og instituttleder for Institutt for forretningsfag, Trine 
Aabø, er fornøyd med det nye fakultetet. Vislie utdyper: 
”Det er klart sammenslåingen har gitt synergieffekter, særlig 
når det gjelder utdanning og det å skape et merkenavn 
utad. For Samfunnsøkonomisk institutts vedkommende 
er det samtidig verdt å poengtere at samarbeidet med Det 
Samfunnsvitenskaplige fakultetet fortsatt står sterkt.” Til 
Predikators spørsmål om tidligere uroligheter, svarer Vislie 
forklarende: ”I planleggingsprosessen var det en del gnisninger 
mellom Samfunnsøkonomisk institutt og Instituttet for 
forretningsfag. Økonomiundervisningen på høgskolen har 
lenge vært mindre forskningsbasert og mer praktisk rettet. Flere 
av de vitenskapelig ansatte ved Samfunnsøkonomisk institutt 
var tidligere bekymret for hva dette ville gjøre med instituttets 
omdømme som ledende forskningsinstitusjon innen økonomi.” 
Bedriftsøkonomiprofessoren Aabø nikker og supplerer: ”Det 
er riktig at en del av våre ansatte til å begynne med opplevde 
en arrogant holdning fra Samfunnsøkonomisk institutt, men 
dette er ikke lenger tilfellet. Vi føler at vi ved det nye fakultetet 
har fått videreført den pedagogiske orienteringen, samtidig som 
samarbeidet med de andre instituttene har løftet forskningen vår 
opp på et høyere nivå.”

Også instituttleder ved Demografisk institutt, Hilde Keilman, 
er godt fornøyd med det nye fakultetet. ”Vi ved Demografisk 
institutt tror det nye fakultetet var det riktige skrittet for 
videreutviklingen av økonomi som fagfelt i Norge. Det viktigste 
for oss som forsker innen demografi var imidlertid å få en egen 
enhet.” Keilman begrunner behovet for et eget demografisk 
institutt med de store demografiske endringene i blant annet det 
norske samfunnet. ”Befolkningen eldes stadig. Allerede i 2015 
ble pensjonsforpliktelsene større enn avkastningen av oljefondet, 
og nå er de mange ganger større. Det er problematisk at en stadig 
mindre andel av befolkningen er i arbeidsfør alder og skal brødfø 
resten. Fenomenet har som kjent gjort at flere pensjonister har 
vendt tilbake til arbeidsmarkedet. Enkelte av disse eldre gjør dette 
med glede, men til gjengjeld organiserer de seg og krever egne 
rettigheter.” Som et eksempel trekker Keilman fram Haakon Lies 
(128 år) nyoppstartede fagforbund for eldre arbeidere.

Keilman peker videre på hvordan klimaendringene har gitt 
demografifaget ny giv. ”Det blir kanskje litt «yesterday’s fashion» 
å snakke om klimaet, særlig ettersom slaget er tapt, men for oss 
demografer har showet så vidt begynt.” Det lyser i øyenene på 
den energiske professoren idet hun fortsetter: ”Det er kanskje litt 
kjipt at Danmark, Nederland og Bangladesh har fulgt Atlantis 
eksempel og sunket i havet, men på en side åpner det for mange 
givende studier av migrasjon og økonomisk geografi. Godt for 
danskene at de hadde Grønland i bakhånd, hvis ikke hadde det 
blitt vel mange danske-brakker og kaos i slalåmbakkene her i 
landet. Endelig ser det ut til at Grønland begynner å leve opp til 
navnet sitt. Samtidig har Norge fått enorme isfrie landområder 
på Dronning Maud land. Her er det betydelige naturressurser å 
hente. Jeg ser fram til å se den turkis-rosa regjeringens nye plan 
for satsing på Sørområdene.”

En påfølgende problemstilling er hva vi skal gjøre med 
danskebåtene. Lederen av Tilbakeskrittspartiet, Steve Jensen, har 
denne våren måtte tålet mye kritikk etter at han foreslo å fylle dem 
med «oldinger, krøplinger og andre belastninger for det norske 
skatte- og trygdesystemet, for så å lose dem ned til Costa del Sol 
uten returbillett». Keilman stiller seg skeptisk til Jensens forslag: 
”Selv om Jensens forslag med sikkerhet ville bedret veksten pr. 
innbygger, må vi ikke se oss blinde på vekst eller glemme at våre 
nyttefunksjoner tar basis i egen lykke. Like fullt ser jeg gjerne 
at vi tar DFDSs MS Ari i bruk. Vi kunne for eksempel stable i 
høyden med tilbakeskrittspolitikere for å deretter sende dem av 
gårde slik Jensen foreslår, uten at jeg ville unnet spanjolene den 
etterfølgende sytingen.” Professoren tenker seg litt om, før hun 
fortsetter: ”Kanskje vi isteden kunne sendt dem til Dronning 
Mauds Land. Vi trenger noen til å utvinne naturressursene og 
holde styr på alle pingvinene der nede. I Jensens tilfelle kunne 
vi eventuelt tegnet Muhammed i pannen hans og sendt han i 
en bananeske ned til Midtøsten et sted; tipper det ville skapt 
liv og røre.” Keilman konkluderer med at Økonomisk fakultet 
var en fantastisk idé, men at hun må stikke for å ”helle ned på 
med litt lunsj”. Hun bemerker avslutningsvis at hun elsker at 

Økonomisk fakultet:
En suksess etter trang fødsel

Av Rasmus Bøgh Holmen JR., Predikator 2034:01

Økonomisk fakultet anno 2034 
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studentforeningene for danske og nederlandske immigranter har 
klart å innføre Carlsberg og Heineken på tappekran i kantinen.

Økonomisk fakultet fikk som kjent en flying start i 2030 da 
professorene Mehlum og Moene mottok nobelprisen i økonomi. 
Fakultet har lenge ligget i front når det gjelder institusjonell 
økonomi og har i de senere år også vært langt framme når det 
kommer til adferdsøkonomi. Ytterligere et oppsving kom den 
helgen da ølserveringen i kantinen ble introdusert, dog med 
en brutal påfølgende blåmandag. Selv om stemningen er god 
i de nye lokalene på Forskningsparken, har Fagutvalget ved 
Økonomisk fakultet fortsatt en del å sette fingeren på. Utvalgets 
leder, Lotte Tallulah Frisch, meddeler at studentrepresentantene 
har mottatt mange henvendelser etter at utsatt eksamen i svart 
økonomi plutselig ble avlyst. Frisch bemerker: ”Det er ikke 
første gang utsatte eksamener har blitt avlyst, men forrige gang 
var for et kvart århundre siden. Det er for ille at folk bruker 
juleferien til å lese til eksamen, for så å ikke få anledning til å 
gå opp likevel. Videre finner jeg det stusselig at studentene nå 

mottar vitnemålene sine automatisk på email når de tilfredsstiller 
kravene til grad. Jeg stiller meg dessuten temmelig kritisk til at 
man har gått fra 1 til ½ seminar i hvert fag.”

Etter å ha blitt konfrontert med uttalelsene til Fagutvalgets leder, 
beklager dekan Karen-Helene von der Fehr situasjonen. ”Kuttene 
skyldes hvileklippen i forskningsbevilgningene og er delvis 
påtvungne ovenifra. Jeg skulle gjerne sett at rammevilkårene 
var bedre, men jeg vil samtidig gjerne understreke at fakultetets 
forskning har oppnådd ypperlig kvalitet.” Fagutvalgsleder, Frisch, 
understreker på sin side at hun heller ikke skal svartmale for mye. 
”Vi har tross alt et godt fagtilbud og føler vi har en god dialog 
med fakultetet. Selv om det er enkelte ting å ta tak i, er hælene 
langt nærmere taket enn gulvet, for å si det kort.”

Predikator håper fakultetet rydder opp og lover å følge 
utviklingen videre. Redaksjonen ønsker med dette vårt 
nye fakultet lykke til og ønsker alle studenter et glimrende 
vårsemester.

Note: Takk til Einar Ingi Einarson Snåre Jarbo JR. for gjennomlesning og kommentarer.

Observator: Du har fått Nobelprisen i økonomi for din utvikling av makroteori. Det er på dette feltet du er best kjent utad. Vi 
studenter kjenner deg best gjennom ”Produksjonsteorien”. Hva mener du er din viktigste innsats: i makro eller i mikro?
 
Ragnar Frisch: Viktig og viktig, fru Blom. Det beror på hva det er for slags fenomener man helst vil få forklart. Ønsker man å trenge 
helt tilbunns er begge deler viktig. Ved en første tilnærmelse til styringsproblemene overfor konjunkturbølger er naturligvis makro 
det viktigste. Og likeledes ved den første tilnærmelse til opplegg av et planleggingssystem for global-økonomien. Men det varer 
ikke lenge før man oppdager at man også trenger mikro. For eksempel hvis man vil komme bort fra et økonomisk styringssystem 
bygd på kommando og over på et økonomisk styringssystem bygd på insentiver, som er nøkkelordet for eksempel  i de østlige 
former for planlegging nå for tiden. Da blir mikro nødvendig i tillegg til makro. Forskerne blir drevet inn i ringgang mellom makro 
og mikro. Slik er det også gått med meg. Det er umulig å måle ut i kubikkmillimeter hva som er ”viktigst” av mine arbeider på disse 
områdene.  

Observator: På hvilke områder tror du økonomene vil få de viktigste arbeidsoppgavene i framtida, og hvilken utvikling av 
metodene tror du vi vil få se?

Ragnar Frisch: De viktigste områdene, etter min vurdering, vil bli alt som har å gjøre med økonomisk planlegging av en meget 
avansert form, som kommer vekk fra den naive kommandoform og over i en form bygd på insentiver, og – det er kanskje enda 
viktigere- både er demokratisk rettferdig  - med det mener jeg til fordel for den lille mann – og som er mye mer teknisk rasjonell 
enn de nåværende former. Her trenger vi intenst arbeid på nesten alle de områdene av økonomien som nå dyrkes – bortsett fra 
spissfindige analyser av stabilitetsproblemer i det frie marked, og studiet av hva som vil skje ”under an infinite horizon”. – Se mitt 
arbeid ”Econometrics in the World of Today”, nå under trykking i festskriftet for Sir Roy Harrod. Og dessuten vil vi trenge mye 
mer av desisjonsanalyse bygd på elektroniske regnemaskiner. Det er dette jeg håper faktisk vil bli utviklingen – og raskt. Men 
fiksjonsøkonomien og det uopplyste pengevelde er så dypt rotfestet at det kanskje kommer til å ta tid. Men retningen er riktig. 

Hentet fra Observator nr. 6 1969 
 
Utdrag av et intervju med Ragnar Frisch
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Kandidattreffet, som fant sted på Hotel 
Bristol, hadde som formål å skape en 
møteplass for samfunnsøkonomistudenter 
og framtidige arbeidsgivere. Arrangøren, 
Samfunnsøkonomenes forening, 
fikk med god hjelp av Econlink og 
tilsvarende foreninger ved de andre 
universitetene samlet hele 90 interesserte 
masterstudenter. For studentene utenfor 
Oslo ble oppholds- og reisekostnadene 
delvis dekket av arrangøren. 

- Samfunnsøkonomer er virkelig 
verdt å ansette. De har en analytisk 
legning som gjør at de kan hoppe inn 
i enhver jobb, sa generalsekretæren i 
Samfunnsøkonomenes forening, Ragnar 
Ihle Bøhn i sin åpningstale. 

Talen ble etterfulgt av et foredrag om 
Homo Oeconomicus, også kjent som 
”den rasjonelle aktør”, av professor Karine 
Nyborg. Etter dette fikk studentene jobbet 

med caseoppgaver gjennom gruppearbeid 
organisert av konsulentselskapet 
Accenture. Studentene fikk en halvtime 
til å jobbe med oppgavene, og en 
premie ble utdelt til gruppen med beste 
løsningsforslag.
 
En møteplass på flere plan
Til slutt hadde studentene mulighet 
til å bli bedre kjent med de seks 
virksomhetene som var til stede: Norges 
Bank, Finansdepartementet, Statistisk 
sentralbyrå, Accenture, Econ Pöyry og 
Frischsenteret. Studentene fikk anledning 
til å snakke med representanter fra disse 
bedriftene, og det ble også gjennomført 
såkalte speed-intervjuer.  

Kandidattreffet var ikke bare en 
møteplass mellom bedrifter og 
samfunnsøkonomistudenter, men også 
mellom samfunnsøkonomistudenter ved 
de forskjellige universitetene.

- Det gir en helt annen trygghet og 
interesse å møte virksomheter som 
vi vet er ute etter vår utdannelse. 
Minst like interessant var det å møte 
samfunnsøkonomistudenter fra de andre 
universitetene. Jeg ante ikke at det var 
så mange av oss, forteller en deltaker 
entusiastisk. 

Et årlig arrangement
Samfunnsøkonomenes forening har 
planer om å arrangere Kandidattreffet på 
årlig basis.

- Til neste år kommer det nok mange flere 
bedrifter, sier Kristian Roksvaag, nestleder 
i Econlink. 

- Mange av bedriftene ville nemlig ikke 
ansette noen dette året på grunn av den 
økonomiske situasjonen. Men de har sagt 
at de vil delta neste år, så da blir det større 
muligheter for studentene, lover Roksvaag. 

Den 6. februar arrangerte Samfunnsøkonomenes forening Kandidattreffet for første gang. Her fikk 
masterstudenter fra universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim og Ås muligheten til å møte potensielle 
arbeidsgivere i en utradisjonell setting.

Tekst og foto: Peter Grutle

Kandidattreff 2009
Samfunnsøkonomenes
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Snarere tvert imot. Samfunnsøkonomene 
kunne melde om rekordoppmøte, og 
over 100 av landets ledende økonomer 
og wannabe-er fikk overvære 13 foredrag 
på to dager. Etter innledningen til 
finansminister Kristin Halvorsen fikk 
forskere, tidligere statsråder, banksjefer, 
professorer og direktører uttale seg. 
Ikke uventet var finanskrisen et stadig 
tilbakevendende tema. Og meningene 
spriket stort.
Finansministeren snakket varmt om 
den norske velferdsstaten, og hvor godt 
rustet vi i Norge står, relativt sett, på 
grunn av at vi har en sterk og aktiv stat. 
Hun ble etterpå motsagt av tidligere 
utdanningsminister Kristin Clemet, 
som påpekte at også vi må belage oss på 
motvind – og argumenterte for at den 
”norske, sosialdemokratiske” modellen 
verken er norsk eller sosialdemokratisk. 
Før dagen var omme hadde også blant 
andre direktør i Norges Bank, Arild 
Lund, og direktør Bjørn Skogstad Aamo 
i Kredittilsynet rukket å fortelle om 
tidligere kriser, hvordan vi kan håndtere 
den nåværende, og hvordan vi kan 
forhindre nye.

Spennende foredrag til tross: Dagens 
høydepunkt var middagen. Det er sjelden 
kost for en student med tilhold i en av 
SiOs blokker å spise fire-retters middag 
med tilhørende vin til hver rett. Den 
tradisjonsrike bordtennisturneringen, 
som i fjor ble vunnet av Observators 
da utsendte, var i år byttet ut med en 
musikkquiz i regi av sjefsøkonom i DnB 
Nor, Øystein Dørum. Det ble ingen 
pokal denne gang, men studentlaget 
”Fremtiden i våre hender” gjorde seg 
likevel godt bemerket med en sterk 
andreplass. Det legges forøvrig til at 
landets styrende organ for økonomisk 
politikk, Finansdepartementet, endte 
på en soleklar sisteplass. Uten at vi skal 
holde det i mot dem.

Dag to rettet fokus mot det internasjonale 
perspektivet. Sjefsøkonom i britiske 
HSBC, Stephen King, la frem sine 
særdeles dystre spådommer for et bergtatt 
publikum. Han trakk frem situasjonen i 
Japan som skrekkeksempel, men påpekte 
at det var verre enn forventet i alle land. 
Han trakk også frem deflasjonsfaren 
ved lavrentepolitikken, og grunnla også 

pessimismen sin med proteksjonismen 
og nasjonalismen krisepakkene etter hans 
syn er preget av. I sine siste analyser har 
King beregnet en ”veldig hard kamp de 
neste fire-fem årene”. 

Mot slutten av dagen rakk 
visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad å 
skape sjokkbølger i norsk økonomi, da 
han, trolig uvillig, endret sentralbankens 
rentebane. Ved å anslå en styringsrente 
på under 2 prosent innen sankthans, 
isteden for slutten av året, sørget han for 
å påvirke valutamarkedenes utvikling.   
Forventningen om større rentedifferanse 
mellom Norge og utlandet, vil gjøre 
utenlandsk valuta relativt mer attraktiv, 
etterspørselen etter norske kroner vil gå 
ned, og kronen vil dermed svekke seg. 

Og mens de mer seriøse og profesjonelle 
aktørene på Valutaseminaret kastet seg 
over jobbtelefonene som en følge av 
uttalelsene, dro Observators utsendte 
lykkelig uvitende tilbake til sitt lille 
krypinn i SiO-blokka, tilfreds over å ha 
vært vitne til hvordan hverdagen til de 
ferdigutdannede kan utarte seg. 

4.-5. februar ble Samfunnsøkonomenes Valutaseminar avholdt. I år var seminaret flyttet ned til ”byen”, nærmere 
bestemt Lysebu, etter flere år i Gausdal. Men selv om tilholdsstedet var nytt, var ikke arrangementet blitt noe min-
dre ettertraktet.

Tekst og foto: Espen Hoel

Fråtsing i fag, og rente i vrangstrupen

Kostelig: Representanter fra Norges tre største universiteter fikk menge seg med fiffen i to dager.
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ECON 4910 - Enviromental Economics
Ordinær eksamen våren 2007: A- besvarelse
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Oppgaveteksten går over to fulle sider og gir ganske mye informasjon om hvordan den skal løses. Det er da merkelig at 
studentene ofte ikke benytter seg av dette tilbudet, men roter det til for seg selv ved å velge andre utforminger av relasjoner. 
Vi skal se at dette til og med gjøres i en besvarelse som er belønnet med A. 

Besvarelsen har god forklaring på uniform og ikke-uniform spredning av forurensninger, og hvorfor individuelle 
utslippsskranker ikke er relevant ved uniform spredning. Men dette er å betrakte som oppvarmingsspørsmål. Spørsmål 1c) 
er mer krevende og ber om oppstilling av det samfunnsøkonomiske problemet. Her brukes det en rensekostnadsfunksjon 
som er forskjellig fra den som er gitt i oppgaveteksten, nemlig ci(ei) og ikke den oppgitte ci(ei

o-ei). Dette er akseptabelt og 
bør begrunnes godt, men nevnes ikke i det hele tatt. Et problem kandidaten unngår her foreløpig er at fortegnet på ci’(ei) er 
negativt når fortegnet på ci’(ei

o-ei) er som oppgitt i oppgaveteksten positivt. Ved en litt uheldig disponering som kandidaten 
selv oppdager så besvares 1e) først og ikke 1c). Figuren, som i og for seg godt forklarer hjørneløsningene, har dessverre 
en svakhet i det at den blander sammen absolutte og marginale størrelser i den tekstlige utlegningen. Variable s(ei

min) og 
s(ei

o) defineres som samfunnsøkonomiske kostnader ved utslipp, men i modellen foran går det klart fram at skyggeprisen λ 
skulle vært brukt, og den viser den marginale endring i målfunksjonen, rensekostnader, ved en enhets endring av den totale 
utslippsskranke. Modellen er ikke egnet til å måle de samfunnsøkonomiske kostnader. Det er denne skyggeprisen som skulle 
ha vært ført inn i figuren. For øvrig viser resten av teksten på oppgave 1 god innsikt. 

Oppgave 2a) har en god figurforklaring på hvorfor ”grandfathering” ikke er kostnadseffektivt. Men i modellen i 2b) 
blir det dessverre rot fordi rensekostnadsfunksjonen gitt i oppgaveteksten nå brukes i målfunksjonen, mens det i 
førsteordenbetingelsene igjen dukker opp den samme kostnadsfunksjonsformuleringen som kandidaten brukte under 
1). (Jeg ser bort fra at parenteser rundt argumentet i kandidatens kostnadsfunksjon mangler.) Problemet forsterkes ved at 
kandidaten innfører handelsmuligheten med galt fortegn; salg av tildelte kvoter reduserer kostnadene, mens kjøp av kvoter 
øker dem, dette er motsatt i kandidatens målfunksjon. Diskusjonen forenkles ved at mulige hjørneløsninger ikke er med. 

Oppgave 2c) besvares tilfredsstillende med et godt hovedpoeng om virkninger av gratis kvoter. 

Oppgave 3 er den svakeste del av besvarelsen. Man føler at tidsnøden presser på, men det kan jo ikke en sensor ta hensyn 
til, medfølelse skal ikke påvirke karakteren. Oppgavetekstens informasjon om N enheter i i-landet og K enheter i u-landet 
neglisjeres. Den første figuren under 3a) virker forvirrende med både notasjon som tyder på at kandidaten ser på en bedrift i 
hvert land, men så står det også totale mengder på den horisontale akse. Hensikten med figuren er imidlertid forståelig. I den 
andre figuren står det d*ei på den horisontale aksen uten forklaring. Over figuren står det at ei<ei

min for alle deltakerland, men 
dette er jo umulig per forutsetning i oppgaveteksten, så hva skal dette bety? 

Modellen som gjerne skulle vært satt opp med en gang kommer i 3b), men har dessverre en galt formulert bibetingelse, 
foruten den varianten av kostnadsfunksjon valgt av kandidaten  som er forskjellig fra den som står i oppgaveteksten. Det 
skulle være klart fra oppgaveteksten at CDM-kvoter virker slik at utslippsreduksjonen som oppnås ved en eller flere av de 
K aktiviteter i u-land kan trekkes fra utslippene i i-landet når utslippsskranken skal oppfylles. Kandidaten skriver med det 
motsatte fortegn, og dessuten innføres den rensede mengde i i-landet og ikke faktiske utslipp, altså to feil samtidig som 
naturlig nok gjør diskusjonen vanskelig. (Det er også mulig at noe av teksten har forsvunnet her.) Men kandidaten vet jo 
utmerket godt hva svaret skal være, og kommer med dette uavhengig av sin egen modellanalyse. 

Spørsmål 3c) blir svært summarisk besvart og har også en fortegnsfeil grunnet kostnadsfunksjonen han arbeider med, skudd 
i egen fot! 

Oppgave 3 er den vanskeligste oppgaven og var ment å skille mellom kandidatene. Med såpass mange mangler spesielt i 
denne delen har kandidaten vært svært heldig som har fått A.

Finn R. Førsund

Kommentarer til  eksamensoppgave ECON4910 våren 2007
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Navn: Peder Haug
Studerer: Fransk
“Det blir verre utover 2009. Flere 
vil miste jobben. Men jeg tror at 
redningspakkene fra staten vil hjelpe.”

Navn: Linda Hestvik
Studerer: Medisin
“Det påvirker ikke meg fordi jeg er en 
bjørn fra skogen.”

Navn: Jan N. Roksvold
Studerer: Matematikk, Informatikk og 
Teknologi
“Sammenlignet med fremtidsutsiktene 
i andre land, som for eksempel Island, 
tror jeg at våre er lyse nok takket 
være våre store valutareserver. Dette 
forutsetter naturligvis at kronen holder 
seg på et anstendig nivå!”

Navn: Magdalena Valcheva

Studerer: Medievitenskap

”Ingen store endringer fra dagens 

situasjon. Det blir sannsynligvis mer 

satsing på finanspolitikk, samt mer fokus 

på å holde arbeidsledigheten nede.”

Navn: Pernille Bohn
Studerer: Natur og miljø
“Kronen er jo veldig svekket for tiden. 
Vi må ha ytterligere rentekutt for å heve 
aktivitetsnivået i økonomien.”

6 i matnat-heisen
Hva mener du om fremtidsutsiktene 
for norsk økonomi?

Navn: Ali Sophian Elmasoudi

Studerer: Matematisk statistikk 

“Vi har en solid økonomi, sunn 

pengepolitikk og en god sentralbanksjef. 

Ikke minst har vi gode bank- og 

forsikringsreguleringer som hindrer svikt 

i reservene. Tiltakene som er gjennomført 

vil gjøre bankene og obligasjonsmarkedet 

mer likvide. Bedriftene får da tilgang til 

bedriftskapital. Dette gjør at vi sannsynligvis 

slipper mange konkurser. Spørsmålet er i 

hvor stor grad finanskrisen vil ramme oss. 

En indikator er nøkkeltallene for annen 

kvartal, som vi får se en gang i september. 

Disse vil fortelle hvor ille økonomien 

egentlig er. Alt annet er bare gjetning.”


