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Det å ta en mastergrad i 
samfunnsøkonomi er en god prestasjon 
i seg selv. Gjennom studiet har man 
utviklet seg både faglig og personlig, 
og kan gå ut i arbeidslivet som et godt 
stykke humankapital. For å oppnå dette 
vil en minimumsforutsetning være å 
lese til eksamen, og helst møte opp på 
forelesninger og seminarer, hvilket i 
for seg er valgfritt. Like fullt er det så 
mye mer man kan gjøre for både egen 
utvikling og for CV-en.

De klassiske tiltakene for å berike 
studietiden er å ta ett eller flere verv 
utenom studiene, å dra på utveksling 
ved et utenlandsk universitet og å ta 
relevante deltids- og feriejobber. Slike 
tiltak anbefales sterkt av arbeidsgivere, 
Karrieresenteret og enhver student som 
har benyttet seg av slike muligheter. Det 
skorter nemlig ikke på valgmuligheter.

Mange av organisasjonene er direkte 
knyttet til samfunnsøkonomistudenter, 
i tillegg til de utallige organisasjonene 
som ikke er det. Utvekslingsmulighetene 
er også mange, gjennom instituttet, 
fakultetet eller universitetet. Finn 
gjerne inspirasjon i dette nummeret 
av Observator, hvor du vil finne et 
par historier fra dine medstudenters 
utvekslingsopphold. Moralen er at verden 
ligger for dine føtter!

Andre måter du kan berike studietiden 
er ved å få faglig stimulans på de mange 
debattene, gjesteforelesningene og 
frokostene med Bernt som arrangeres 
på dette pulserende universitetet. Vi på 
Økonomisk institutt, og da særlig de av 
oss som går på masternivå, har også en 
ypperlig mulighet til å få faglig stimulans 

på forskningsseminarene til instituttet.
Forskningsseminarene finner sted i 
enten tiende eller tolvte etasje. Hvert 
seminar annonseres på Økonomisk 
institutts hjemmesider. (For å finne frem 
på instituttets hjemmesider, klikker du 
på “Forskning”, så vil du finne oversikt 
over forskningsarrangementer til høyre.) 
Studenter skal være velkomne til å møte 
opp, selv om det ikke står eksplisitt noe 
sted.

Vårt inntrykk fra flere av de 
utenlandske universiteter som 
instituttet har utvekslingsavtale med, 
er at det er vanligere andre steder å 
eksplisitt oppfordre til å møte opp 
og delta på diverse seminarer. Oss 
bekjent er det ingen grunner til at 
det skulle være noe dårligere her i 
Oslo. På forskningsseminaret vil man 
kunne knytte bedre kjennskap til 
forskningsdelen av instituttet og bygge 
ned avstanden mellom student og 
foreleser. Dessuten får man mulighet 
til å betrakte de vitenskapelige ansatte 
på sitt mest engasjerte – nemlig når de 
snakker om egen forskning. Det er også 
et fint sted å få ideer til masteroppgaven 
sin, kose seg med litt gratis frukt og kaffe, 
samt lære mer om samfunnsøkonomi.

Når vi først snakker om hvordan man 
kan berike studietiden sin utenfor 
standardløpet på instituttet, vil vi benytte 
anledningen til å ta et vemodig farvel 
med masterfaget Prosjektforum. Fra og 
med neste år vil det ikke være tilgjengelig 
for andre masterstudenter på SV-
fakultetet, men bare for masterstudenter 
på den nyopprettede studieretningen 
OLA (organisasjon, ledelse og arbeid). 
Prosjektforum var nemlig en glimrende 

mulighet til egenutvikling, utvidelse av 
nettverket ditt og for å pynte på CV-en.

Prosjektforum gikk hvert vårsemester 
og var tilgjengelig for masterstudenter 
vedhele SV-fakultetet.  Deltakerne ble 
plassert i team med andre studenter 
fra forskjellige studieretninger og 
skulle gjennom semesteret jobbe som 
konsulenter med å utføre reelle prosjekter 
for eksterne oppdragsgivere. Blant årets 
oppdragsgivere fant man blant annet 
Barne- og Likestillingsdepartementet, 
Hartmark Consulting og Statoil. Dette 
tverrfaglige emnet ga gode muligheter 
for å knytte kontakter ute i arbeidslivet 
og den fantastiske oppdagelsen at 
kunnskapen man har opparbeidet seg på 
universitetet faktisk er verdifull for reell 
problemløsning ute i arbeidslivet.

Men akk – muligheten skal nå tas vekk 
fra oss økonomistudenter. Det kan hende 
det er fornuftig ressursbruk å ha det som 
en del av en egen studieretning, men 
det betyr fortsatt en innskrenking av 
økonomistudenters mulighetsområde. 
Det ser heller ikke ut til at det blir noen 
kompensasjon, selv om vinnernes 
gevinst skulle utveie tapernes tap. Hvis 
fremtidige økonomistudenter skulle 
komme til å savne tverrfaglighet og et 
studieløp som gir rom for å anvende 
kunnskaper ut i den virkelige verdenen, 
ja da kan de lese dette innsyn og vite at 
jo, det var faktisk bedre før.

Til tross for dette har vår studietid på 
UiO masse å tilby, mer enn man først 
skulle tro, og mye mer enn det som ble 
nevnt i dette Innsyn. Mulighetene til å 
berike studietiden er mange. Grip dem! 
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 utsyn

Den 17. februar 2011 på Radisson 
SAS gikk Kandidattreffet av stabelen 
for tredje året på rad. Dette er ment 
å være en sammenkomst mellom 
samfunnsøkonomistudenter fra hele 
landet og potensielle arbeidsgivere. 
Arrangementet er et samarbeid 
mellom Samfunnsøkonomenes 
Forening, EconLink (Oslo), ECONnect 
(Trondheim), Samfunnsøkonomenes 
Studentgruppe Bergen og Ceteris 
Paribus (Tromsø). Studenter fra alle 
nevnte steder var invitert, i tillegg til 
samfunnsøkonomistudenter fra UMB 
og NHH. Samfunnsøkonomistudenter 
er mer synlige sammen enn hver 
for seg, så et samarbeid på tvers av 
utdanningsinstitusjonene er veldig 
positivt og burde vært satt i gang mye 
tidligere.

På lik linje med andre karrieredager byr 
kandidattreffet på mange muligheter 
til å få mer informasjon og se 
presentasjoner av ulike arbeidsplasser. 
Det som gjør at Kandidattreffet skiller 
seg ut for samfunnsøkonomistudenter er 
at dagen er ment å være for oss og bare 
oss. I motsetning til karrieredagene har 
Kandidattreffet færre bedrifter til stede, 
men de er alle der med et ønske om å 
ansette samfunnsøkonomer. Nettopp på 
denne dagen føles det derfor godt å være 
samfunnsøkonom.

Dette er jo vel og bra det. Likevel er ikke 
alt gitt på forhånd, og mye avhenger 
av i hvor stor grad studentene utnytter 
dagen. Samfunnsøkonomistudenter 
er ikke kjent for å selge seg selv som 
arbeidstager. Man kan nesten få følelsen 
av at de sitter på lesesalen og venter på 
å bli headhuntet til drømmejobben. 

“Det er jo mange som vil ansette oss. 
De finner meg nok skal du se”. Det er 
ingenting i veien med å være optimist, 
men man vinner ikke Grand Prix av den 
grunn. Jeg mener ikke at hver student 
må melde seg på alt av miniintervjuer og 
snakke i femten minutt ved hver stand. 
Det at de i det hele tatt har kommet seg 
avgårde til treffet er jo i seg selv bra. 
Kandidattreffet kan være med på å sette 
i gang jobbsøkerprosessen tidligere og 
bevisstgjøre økonomistudentene på 
hvilke muligheter de står overfor. En 
start på å finne fremtidens arbeidsgiver 

har dermed begynt. Det kan likevel 
virke litt som at studentene ønsker å få 
mye ut av Kandidattreffet, uten å måtte 
gjøre en innsats selv. Dette gjelder for så 
vidt også karrieredager generelt.

Denne gangen var det 72 påmeldte 
samfunnsøkonomistudenter fra 
seks ulike utdanningsinstitusjoner. 
For arbeidsgivere på utkikk 
etter masterstudenter innen 
samfunnsøkonomi er det ingen annet 

Samfunnsøkonomer på display
Kandidattreffet 2011: 

Tekst: Marianne Fiedler Rørvik   Foto: Mari Emilie Beck

(Fortsetter neste side)

Bildet over: Kandidattreffet trekker til seg mange tradisjonelle arbeidsplasser for 
samfunnsøkonomisstudenter, hvilket er som forventet.
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Handelshøgskolen ved UMB 
Universitetet for miljø- og biovitenskap

Handelshøgskolen har ca. 500 programstudenter og ligger i vakre omgivelser i Ås, 
ca. 30 min. med tog fra Oslo.  www.umb.no/handelshogskolen

Masterstudier i økonomi
Samfunnsøkonomi (Economics)
•  Profileringer: Miljø og ressurs, energi, utvikling og bedriftsøkonomi/finans

Development and Natural Resource Economics
• Samfunnsøkonomiprogram med hovedvekt på problemstillinger i utviklingsland

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)
• Profileringer: Finansiering og investering, økonomistyring, administrasjon og 

ledelse, samfunnsøkonomi, energiøkonomi og miljø- og ressursøkonomi

Entreprenørskap og innovasjon
• Breddemaster som samler studenter med ulik utdanningsbakgrunn

Vi tilbyr også:
• PhD program i Economics 
• Bachelor i samfunnsøkonomi
• Bachelor i økonomi og administrasjon
• Enkeltemner i bl.a. bedriftsøkonomi, finans, samfunnsøkonomi, organisasjon  

og ledelse

karrierearrangement som kan skilte 
med denne geografiske bredden. Dette 
er takket være Samfunnsøkonomenes 
Forening som bistår med reisestøtte til 
langveisfarende.

“Kor e alle helter hen?” kan man 
i etterkant spørre seg. Når man så 
inviterer til denne typen treff, hvem 
er det da som egentlig melder sin 
interesse? Ikke overraskende møtte 
jerntriangelet (Finansdepartementet, 
Norges Bank og Statistisk sentralbyrå) 
fulltallig opp på Radisson, noe vi vet 
å sette pris på. Mange av de andre 
deltagende bedriftene var også gamle 
kjenninger av Kandidattreffet og stilte 
velvillig opp igjen. Det viser at de 
ser på kandidattreffet som et bra og 
velfungerende initiativ. Til sammen var 
åtte bedrifter påmeldt. Flertallet var ikke 
representert av ansettelsesavdelingen, 
men heller av fast ansatte, og da gjerne 
nyansatte økonomer. De kjenner til 
samfunnsøkonomiutdannelsen og 
institusjonene som er representert, 

hvilket gir et bedre grunnlag for å 
vurdere kandidatene som var tilstede. 
Dette burde andre arbeidsgivere også 
merker seg.

En positiv overraskelse var 
Konkurransetilsynets deltagelse. 
Tilsynet har som kjent sitt hovedkontor 
i Bergen og ønsker å tiltrekke 
studenter også utenfor NHH og UiB 
til Vestlandets hovedstad. Like fullt er 
det fortsatt mange andre arbeidsgivere 
som kunne vært der. Noen har trolig 
allerede fylt opp stillinger til nyansatte 
gjennom trainee-ordninger og frister 
som er tidlig på høsten, mens andre 
har midlertidig ansettelsesstopp. Andre 
arbeidsgivere igjen har mer enn nok 
søkere til stillingene de lyser ut og ser 
ikke behovet for å profilere seg mer mot 
samfunnsøkonomistudenter. For de som 
dette ikke gjelder, er det synd at de ikke 
ser Kandidattreffet for det det er verdt. 
Gjennom treffets tid har særlig private 
arbeidsplasser latt seg vente på. 

Fra tidligere kjennskap vet jeg 
at listen av inviterte bedrifter fra 
Samfunnsøkonomene er lang og 
utfyllende. Kan det være tilfellet at noen 
arbeidsgivere anser deltakeravgiften for 
høy til at det verdt å treffe alle disse 72 
studentene? Eller når studentene på et 
annet vis? Noen vil de selvfølgelig treffe 
gjennom lokale karrieredager. Derimot 
virker det naivt å tro at samtlige av 
dem reiser land og strand til de ulike 
universitetene. Generalsekretær i 
Samfunnsøkonomenes Forening, Ragnar 
Ihle Bøhn, poengterte humoristisk: 
“Samfunnsøkonomer kan gi alle 
det svaret de vil ha, gitt de riktige 
antagelsene som er lagt til grunn.” Hvem 
ønsker vel ikke det?

Alle parter kan fortsatt gjøre enda mer 
ut av Kandidattreffet, men grunnlaget 
for et godt arrangement er allerede 
lagt.  La oss bare håpe at de ulike 
studentorganisasjonene fortsatt ønsker 
å arrangere til neste år. I så fall har du 
muligheten. Grip den!

 utsyn
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Hvorfor økonomisk idéhistorie?

Foreleseren har svaret!
For første gang på mange år tilbyr instituttet 
økonomisk idéhistorie vårsemesteret 2011 
ved kurset ECON3950/4950 – History 
of Economics. Siden økonomisk historie 
forsvant ved overgangen fra ECON2910 til 
ECON2915 i 2004-2005, har det verken blitt 
tilbudt noen form for eksplisitt undervisning 
i økonomisk historie eller idéhistorie. Før 
semesterets start tok Observators utsendte 
turen innom kontoret til fagansvarlig, 
professor Olav Bjerkholt, for å få vite mer om 
det nye heisemnet.

Observators utsendte:
– Vi har altså fått et kurs i økonomisk 
idéhistorie og ikke økonomisk historie 
som det står på emnesidene, kan du kort 
forklare hva som er forskjellen på økonomisk 
idéhistorie og økonomisk historie?
Bjerkholt:
– Økonomisk historie er historie med 
vekt på de økonomiske drivkreftene som 
har gjort seg gjeldende for å si det litt 
enkelt. Økonomisk idéhistorie handler 
om fremveksten av økonomisk tankegang 
fra de tidligste tider, til utskilling av 
økonomi som et eget diskursområde og 
videre til universitetsbasert økonomi med 
vitenskapelige pretensjoner. Legges vekten 
på nyere tid, kalles det gjerne økonomisk 
teorihistorie. Det interessante ved begge 
fagene er imidlertid berøringspunktene og 
påvirkningen dem i mellom.  

Observators utsendte:
– Hvorfor bør studentene ta et semester med 
History of Economics? 
Bjerkholt:
– Jeg synes ikke en bør ta faget, hvis en ikke 
har noen interesse for fagets historiske røtter. 
Jeg synes generelt at økonomiundervisning 
på universitet bør omfatte et tilbud både 
om økonomisk historie og økonomisk 
idéhistorie. Ingen av delene har vært tilbudt 
på Økonomisk institutt i noen vesentlig 
grad på mange tiår. Jeg kan nevne som en 
kuriositet, at da sosialøkonomi ble opprettet 
som fag like før annen verdenskrig. foreskrev 
lovteksten at det blant annet skulle omfatte 
”social-økonomikkens historie, økonomisk 
historie, sociologi og rettsvidenskap”. Det 
ble raskt erkjent at det utdanningen ga for 
liten plass for teori. Kurset tar naturligvis 
tid og innsats fra andre fag, men det kan 
blant annet gi en berikelse, når det gjelder 
refleksjon over hva en egentlig er i ferd med 
å lære seg. En kan ofte konstatere at kjente 
økonomer trekker tråder tilbake i historien, 

når de forklarer utviklingen av sin egen 
tenkning. Utviklingen av økonomifaget 
har alltid hatt en historisk dimensjon, 
som for eksempel fysikk mangler. Ellers 
kan en knapt tenke seg et bedre eksempel 
enn finanskrisen, på at både økonomisk 
historie og økonomisk idéhistorie dukker 
opp som relevant bakgrunn i forståelsen av 
dagsaktuelle problemer. 

Observators utsendte:
– Hva ønsker du at studentene skal sitte igjen 
med etter å ha tatt kurset?
Bjerkholt:
– Jeg tror ikke jeg kan svare presist på dette. 
Jeg håper at de som tar kurset får et bedre 
bilde av fagets historiske røtter og at en del 
av de navn en kjenner fra begreper i teorien, 
som for eksempel Pareto og Cournot, får en 
dypere mening. 

Observators utsendte:
– Hvor sentral blir Frisch, Haavelmo og 
Johansen når kurset skal holdes på
engelsk?
Bjerkholt:
– Dette skal ikke være noe kurs spesielt om 
de tre nevnte eller om Osloskolen. Det kan 
være passende å nevne pensumbøkene her. 
Det vil være tre bøker: Den første er Penguin 
History of Economics av Roger Backhouse, 
en lettlest økonomisk idéhistorie fra Platon 
til Schumpeter. Deretter kommer Agnar 
Sandmos nokså portrettorienterte bok om 
samfunnsøkonomisk idéhistorie. Denne 
er også er utgitt på engelsk. Sist, men ikke 
minst, har vi Mary Morgans History of 
Econometrics. Frisch og Haavelmo figurerer 
prominent i denne og er sammen med 
Johansen behandlet i et kapittel hos Sandmo. 
I tillegg vil det være utvalgte kortere 
originaltekster, fortrinnsvis fra web-kilder. 

Observators utsendte:
– Vil kurset behandle andre kjente norske 
økonomer som ikke er fra Økonomisk
institutt, for eksempel miljøet i Bergen med 
Karl Borch, Jan Mossin og Kydland?
Bjerkholt:
– Neppe.
Observators utsendte:
– Hvorfor blir ikke kurset holdt som et rent 
masterkurs?
Bjerkholt:
– Dette er programrådets avgjørelse, jeg har 
tatt forslaget derfra til etterretning. Jeg antar 
at synspunkter fra studentrepresentanter kan 
ha vært utslagsgivende.

Observators utsendte:
– Hvordan vil studentene evalueres i løpet av 
kurset?
Bjerkholt:
– Jeg har tenkt at kurset avsluttes med 
en hjemmeeksamen med flere valgfrie 
oppgavetekster. Alle bør ha skrevet minst 
én selvvalgt eller én gitt oppgave i løpet av 
kurset. Karakterene vil bli satt ut fra samlet 
innsats ved såkalte mappeevalueringer.  
Evalueringen vil legge vekt på evne til å 
samle stoff fra bokpensum og andre kilder, 
fortrinnsvis web-kilder og sammenfatninger 
av stoffet i essayform. Jeg ser dette litt som et 
eksperiment.

Observators utsendte:
– Hvordan vil seminarene bli lagt opp?
Bjerkholt:
– Kurset er den ekstreme motsetning til et 
kurs, der hovedvekten er lagt på å beherske 
et lite antall modeller med stor vekt på 
tekniske ferdigheter. Kurset vil streife over et 
stort stoffområde, være lite teknisk orientert 
og reflektere at det i langt mindre grad er 
fasitsvar i idéhistorie enn i teori. Dette vil 
innebære at seminarene vil legge vekt på å 
fremme forståelse gjennom argumentasjon 
og diskusjon, gjerne basert på forberedte 
innlegg. 

Observators utsendte:
– ECON3270/ECON4270 – Distributive 
Justice står og faller på Hilde Bojer. Står det 
nye kurset i økonomisk idéhistorie og faller 
med deg?
Bjerkholt:
– Jeg antar det. 

Vi takker med dette Olav Bjerkholt for 
intervjuet og gleder oss over det nye kurset. 
Det er moro å se at såpass mange ønsker å 
delta!

Tekst: Johan Michael Berentzen  Hoem og Morten Haabeth Grindaker
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Økonomisk idéhistorie?

Prominente økonomer sier sin mening
I forbindelse med det nye faget innen økonomisk idéhistorie har Observator utsendte vært i kontakt med noen fremtredende norske 
økonomer om hva de mener om fagets betydning. Alle har til felles at de tidligere har vært studenter ved Økonomisk institutt. 
Observator utstendte stilte dem følgende tre spørsmål:
1) Var økonomisk idéhistorie en viktig del av pensum da du studerte?
2) Hva kan økonomer lære av vår egen historie?
3) Hvor viktig er forståelse av økonomisk idéhistorie, hvis man skal bli en god samfunnsøkonom?

Tekst: Johan Michael Berentzen  Hoem og Morten Haabeth Grindaker Tekst: Johan Michael Berentzen Hoem

Roger Bjørnstad – forskningsleder, Statistisk Sentralbyrå
1) Jeg synes det er en kjempefin idé med økonomisk idehistorie som fag på Økonomisk institutt. 
Dette var ikke på pensum da jeg studerte, men vi kom jo sporadisk inn på viktige økonomer 
og viktig økonomisk tenkning når ulike temaer ble behandlet. Til en viss grad ble økonomisk 
idéhistorie behandlet på vitenskapsfilosofikurset, som jeg tok i forbindelse med doktorgraden 
min. Det var og er fortsatt obligatorisk. Som del av det kurset valgte jeg å skrive et essay om 
økonomisk idéhistorie. Arbeidet jeg gjorde i denne forbindelse har jeg hatt stor nytte av siden.
2/3) Jeg selv har hatt stor nytte av å studere dette. For det første gir det et overblikk over faget 
som gjør det lettere å sette forskjellige teorier og problemstillinger inn i en videre kontekst. For 
det andre knytter det ulike teoretiske og praktiske sider ved faget til vitenskapsfilosofien.

Eivind Reiten – styreformann, Altor Equity Partners AS
1) Nei, det var ikke en viktig del av pensum – og det var synd. 
2) Økonomer kan lære at hendelser i nåtid, som fremstår som helt spesielle og angivelig “aldri 
har skjedd før”, faktisk ikke er så sjeldne. Det er mye å lære av hvordan man da håndterte 
situasjonen; hva som virket og hva som ikke virket.
3) Du kan bli en god samfunnsøkonom uten å ha mye kunnskap om idéhistorie, men du blir en 
enda mer helstøpt økonom om du har innsikt i de lange historiske linjer.  

Einar Lie – professor, Institutt for arkeologi, konservering og historie 
ved Universitetet i Oslo
1) Da jeg studerte sent på 1980-tallet var økonomisk idéhistorie ikke noen del av pensum, 
men enkelte foreleser gjorde så vidt jeg husker rapsodiske henvisninger til fortiden under 
forelesningene.
2) Økonomer kan bli litt mindre trygge på fagets evige sannheter. Disse har en tendens til 
å endres over tid. Det er også slående hvor tett vekselspillet alltid har vært mellom det som 
oppfattes som sentrale økonomisk-politiske utfordringer, og det som gjøres til de viktigste 
faglige utfordringene.
3) Man kan bli en god samfunnsøkonom, uten å kunne særlig mye økonomisk idéhistorie. 
Det er mange levende eksempler i staben på Økonomisk institutt. Like fullt kan idéhistorisk 
kunnskap bidra til en større dybde i forståelsen av faget. Denne kunnskapen er særlig viktig for 
universitetslærere som skal forholde seg til fagets samfunnsmessige rolle og betydning.

Tore Eriksen – finansråd, Finansdepartementet
1) “Økonomiske systemer” var ett av fem valgfag i siste avdeling av sosialøkonomistudiet da 
jeg studerte sosialøkonomi på 1970-tallet. Selv valgte jeg makroøkonomisk planlegging som 
valgfag, med Leif Johansen som foreleser. Hans forelesninger, og også Trygve Haavelmos 
forelesninger i økonomikkteori [red. anm. økonomikk er en tidligere betegnelse på 
samfunnsøkonomi], ga et visst innblikk i økonomisk idéhistorie. I tillegg var det stor politisk 
aktivitet blant studentene på 1970-tallet, og mange av oss leste nok en del, blant annet innen 
økonomisk idéhistorie, som ikke sto på pensumlista.
2)/3) Mange blir interessert i økonomifaget, fordi de er interessert i samfunnsutviklingen. Da 
er det viktig å se at økonomisk teori springer ut av viktige samfunnsspørsmål. Om vi ikke har 
innsikt i historien blir de økonomiske modellene i seg selv lett sterile og abstrakte.
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Øystein Olsen – sentralbanksjef, Norge Bank
1) Det var i alle fall en del av pensum, og en interessant del også.
2) Økonomi er jo et erfaringsfag, og dermed er det opplagt at det er viktig å trekke lærdommer av 
historien, også når det gjelder utviklingen av ulike teoriretninger og ”idéer”.
3) Som nevnt er det viktig å kjenne til hovedlinjene i utviklingen av økonomifaget. Evnen til å forholde 
seg til aktuelle begivenheter og problemstillinger styrkes vesentlig, dersom man kan se teoriutviklingen i 
et historisk perspektiv.

Steinar Juel – sjefsøkonom, Nordea
1) Nei, det var det ikke. Man måtte ta Økonomiske systemer som spesialfag for å få noe undervisning i 
økonomisk idéhistorie. Det var det få som gjorde; det var et spesialfag for de spesielt interesserte. Jeg fulgte selv 
faget et semester eller to, men gikk så over til et annet spesialfag.
2) Forståelse og kunnskap om økonomisk historie er viktig for å forstå utviklingstrekk i dagens økonomi. 
Økonomisk politikk er blitt bedret gjennom årene, ikke minst fordi en har lært av historien. Det er blitt et 
samspill mellom teoribygging og historiske erfaring.
3) Jeg tror det er viktig å forstå sammenhengen mellom teoriutviklingen og praktiske historiske erfaringer. 
Dersom vektleggingen er på denne sammenhengen, samt på den historiske konteksten de ulike økonomiske 
teoriene vokste frem under, vil dette være et nyttig fag. I min tid synes jeg det var alt for liten vekt på dette i 
faget

Hans Henrik Scheel – administrerende direktør, Statistisk Sentralbyrå
1) Økonomisk idéhistorie var ikke en viktig disiplin da jeg studerte, selv om vi indirekte kom i kontakt 
med deler av faget.
2) Det er alltid nyttig å kunne historie, men i valget mellom idéhistorie og økonomisk historie, ville jeg 
nok lagt mest vekt på det siste.
3) Jeg er i tvil om hvor mye idéhistorie en bør ta med i pensum. En del av idéhistorien er ganske 
fremmed, blant annet fordi den er formulert ut fra sin tidsforståelse av økonomiske og institusjonelle 
forhold. Personlig har jeg fått mer ut av å lese økonomisk idéhistorie, etter at jeg tok eksamen og satte 
meg inn i moderne teori, enn under studiet.
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Finanskrisen – Fra undervurdert risiko 
til fornuftig håndtering
På valutaseminarets første dag fikk 
leder for Finanskriseutvalget og daglig 
leder i FAFO, Jon Mathias Hippe, æren 
av å være første taler ut. To uker før 
seminaret la utvalget fram sin rapport til 
finansministeren. Hippe kunne fortelle 
at utvalget hadde oppnådd bred enighet 
om finanskrisens årsaker og virkninger. 
Han stusset noe over at arbeidet deres, av 
enkelte er blitt vurdert i en høyre-venstre 
akse, og refererte til Klassekampen 
som tok rapporten deres som en seier 
til venstresiden. Hovedproblemet i 
krisen var, ifølge utvalgslederen, at man 
undervurderte risikoen og hadde en tro 
på at denne gangen var annerledes. Dette 
resulterte i en del uheldige insentiver, når 
det gjaldt avlønning og kredittvurdering. 
Risikoen var høy og skjult, hvilket 
medførte en ubalanse i makt og 
innsyn. De sammenvevde markedene 
ga en gjensidig avhengighet, og både 
myndigheter og markedsaktører hadde en 
ubøyelig overbevisning om velfungerende 
markeder. 

Utvalget konkluderte med at flaks, 
dyktighet og forsiktighet er grunnen til 
at finanskrisen ikke slo så drastisk ut i 
Norge. Uten omfattende likviditets- og 
soliditetstiltak og kraftig penge- og 
finanspolitisk stimulans kunne utslagene, 
ifølge statsviteren, også i Norge blitt svært 
alvorlige. Videre ble vi opplyst om at vi 
ikke hadde en soliditetskrise, men en 
likviditetskrise i norske banker. Hippe 
pekte på at Norge også er sårbar. Særlig 
gjelder dette den høye gjeldsbelastningen 
hos husholdningene, et oljeprisavhengig 
næringsliv og det faktum at norsk 
økonomi er utsatt for fallende boligpriser. 
FAFO-lederen var ivrig på å trekke frem 
viktigheten av å styrke forbrukervernet 
i finanssektoren og avsluttet med å 
fortelle at arbeidet mot skatteflukt bør 
ha høy prioritet. Utvalget foreslår en 
stabiliseringsavgift, som baserer seg på 
finansinstitusjonenes gjeld utover deres 
egenkapital og sikrede innskudd.

Utfordringene for finanssektoren – 
Avlønningssystemer og regulering
For å fortelle versjonen til arbeidsgiverne 
i finanssektoren, hadde administrerende 

direktør i Finansnæringens 
fellesorganisasjon (FNO), Arne 
Hyttnes, tatt turen til seminaret.  Han 
poengterte finanskrisens alvorlighet, 
men sa seg enig i at det hadde gått bra 
i Norge. Direktøren pekte på de akutte 
likviditetsutfordringene næringen ble 
utsatt for på grunn av den internasjonale 
uroen. Skattebetalerne har ikke tatt 
regningen, og han utdypet at «i Norge vil 
ikke staten ta tap før eierne har tapt sine 
midler». Skal man tro FNO-direktøren 
har ikke den norske stat garantert noen 
bank fra å gå overende, ei heller har staten 
tapt penger på redningsoperasjoner. 
Staten tok bare beskjeden risiko og 
oppnådde faktisk rentegevinst fra 
bytteordningen. 

Næringen Hyttnes representerer er, ifølge 
han selv, ikke særlig stor i Norge. Dette 
ble underbygd ved sammenlikninger 
med andre europeiske land, men 
finansnæringens avhengighet til 
utlandet kan like fullt skape ustabilitet. 
Siviløkonomen viste til utviklingen i 
produktiviteten i Norge, som til tross 
for sin relativt lille størrelse, har klart å 

Over to februardager arrangerte Samfunnsøkonomenes forening det førtiende Valutaseminaret på Holmenkollen Park 
Hotell. Programmet var fylt med dyktige foredragsholdere. Fire viktige temaer sto på agendaen; finanskrisen, statlig 
formueforvaltning, økonomisk politikk og konsekvensene av utfasing av oljeressursene. En stor andel av profesjonens 
fremste hoder var samlet i Saga Hall C for å få faglig påfyll.

Tekst og foto: Johan Michael Berentzen Hoem og Sofie Kjernli-Wijnen
Illustrasjon hovedbilde: Liv Anna Lindman og Morten Haabeth Grindaker

Valutaseminaret: 

Global innhenting
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utvikle seg. Finansnæringen har de siste 
tyve årene gått fra å være jevngode med 
industrisektoren, målt i bruttoprodukt 
per årsverk, til å bli nesten tre ganger så 
produktiv. «Dette har kommet kundene 
til gode, i form av fallende rentemargin 
hos bankene.» stadfestet Hyttnes. FNO-
direktøren var uenig i at avlønningen i 
næringen var for høy sammenliknet med 
andre liknende næringer.

Spørsmålet om over- eller 
underbeskatning diskuteres også 
ute i Europa: Siviløkonomen mente 
at Finanskriseutvalgets innspill om 
aktivitetsskatt ville innebære en ekstra 
kostnad for næringslivskunder, som de 
ikke kan trekke fra på den inngående 
merverdiavgiften. Usikkerhet rundt 
størrelsen på statspapirmarkedet er 
ifølge Hyttnes et argument for en lang 
implementeringstid av Basel-III-reglene 
også i Norge. De nye Basel-reglenes 
formål er å bedre banksektorens evne 
til å håndtere finansielle og økonomiske 
svingninger, og dermed redusere faren 
for smitteeffekter fra finanssektoren til 
realøkonomien. Direktøren fremholdt 
viktigheten av like europeiske regler; 
FNO mener erfaringene tilsier at man 
bør videreføre et privat sikringsfond, 
og at det er ønskelig å opprettholde 
tomillionersgrensen på innskuddsgaranti 
i norske banker.  Næringen ønsker seg 
en streng, men ikke særnorsk regulering, 
samt at man legger til rette for en 
velfungerende finansnæring i Norge. «Det 
er viktig med en konsekvensvurdering av 
den samlede reguleringen», kommenterte 
Hyttnes avslutningsvis.

Bankkrisen – Fra fortidens lånebonanza 
til nye muligheter i fremtiden
Sistemann ut om finanskrisen var 
ingen ringere enn finanstilsynsdirektør 
Bjørn Skogstad Aamo. «Bankkrisen 
tyve år etter – hva lærte vi?» var det 
naturlige temaet for presentasjonen. 
Aamo forklarte at årsaken til bankkrisen 
var kredittliberaliseringen som ble 
gjort, uten en passende skattereform, 
og uten styrking av verken tilsyn 
eller kapitalkrav. «Rett og slett bad 
banking», slo samfunnsøkonomen fast. 
Finanstilsynsdirektøren redegjorde for 
den voldsomme kredittveksten som 
konsekvens av vesentlige liberaliseringer 
av reguleringene i 1984. Bankenes utlån 
vokste med 30 prosent i 1985 alene. 
Tilsynsmyndighetene var ikke forberedt 
på liberaliseringen. Dette, sammen med 
den internasjonale lavkonjunkturen fram 
mot 1983, ga grobunn for en bankkrise. 
Bankenes brennende ønske om å vokse 
raskt og mye var drivkraften bak deres 

iver etter deregulering. «Disse private 
bankene, derunder deres eiere og ledere, 
må ta et betydelig ansvar for at det gikk 
galt», hevdet Aamo. Liberalisering ble 
ikke fulgt av nødvendig kredittvurdering 
og kontroll.

Kredittfrislippet innebar at de som før 
måtte spare og vente på å få lån, nå fikk 
store lån fort. Drevet av ønsket om hurtig 
ekspansjon lånte bankene ut penger, 
og i 1984 til 1987 konkurrerte bankene 
særdeles hardt om å gi lån til foretak, som 
ønsket å kjøpe eller bygge næringsbygg. 
Dette ledet til en overkapasitet av 
næringsbygg i perioden 1989 til 1992. 
Ingen ville kjøpe. Mislighold, svak 
likviditet og lav kapitaldekning bidro 
til at bankene måtte selge pantsatte 
eiendommer, noe som forsterket 
nedgangen i markedene. De påfølgende 
konsekvensene var at pengepolitikken 
ble modernisert, spesielt under ledelse av 
Per Kleppe. I ettertid ble kapitalkravene 
strengere, tilsynet ble styrket, og man 
fikk et eget makroovervåkningsprogram. 
Dessuten oppnådde man bedret 
kredittpraksis. Innskuddsgarantien ble 
troverdig ved oppbyggingen av fond. 
Dette ledet til at Norge var det eneste 
OECD-landet som ikke trengte å forbedre 
garantien under den nåværende krisen.

Belønningen for de gode tiltakene, 
som ble foretatt etter bankkrisen for 
tyve år siden, er at Norge slapp bedre 
fra finanskrisen i 2007-2009, enn 
andre land. Bedret kredittpraksis og 
internkontroll var viktige årsaker til 
at banktapene ble begrenset, selv om 

gunstig næringsstruktur og en solid 
makroøkonomi har vært enda viktigere 
årsaker. Kombinasjonen av kravene 
Finanstilsynet hadde stilt og strenge 
reguleringer forskånet det norske 
bankmarkedet fra en soliditetskrise. 
Erfaringene fra bankkrisen gjorde oss i 
stand til å sette opp Statens Finansfond 
raskt, selv om behovet viste seg å være 
begrenset.

Under bankkrisen på 90-tallet var det 
god tilgang på internasjonal likviditet. 
Da bankene viste seg sårbare i 2008 
fikk vi nye lærdommer. «Likviditet 
må bli en hovedoppgave for banker og 
tilsyn fremover», poengterte Aamo. 
Finanstilsynsdirektøren snakket også 
om risikoen som fortsatt finnes i 
eiendomsmarkedet. Husholdningenes 
gjeld, så vel som prisene på bolig- og 
næringseiendommer, ligger på historiske 
høye nivåer. Slutningen er at det er 
viktig å redusere risikoen for nye kriser 
ved en gradvis, men ikke for langsom, 
normalisering av rentene. Begrensninger 
i bankenes boliglån, strenge krav til 
bankenes egenkapital og fortsatt aktivt 
tilsyn med eiendomsmarkedene er viktig. 
«Norges Bank bør ikke vente for lenge 
med å sette opp renten», avsluttet en 
stødig Finanstilsynsdirektør.

Statlig formueforvaltning – 
Handlingsregelen og folkets fond
Martin Skancke fra Finansdepartementet 
fulgte opp ved å gi en innføring i 
forvaltningen av Statens pensjonsfond 
utland, populært kalt oljefondet. 
Forvaltningen av oljefondet skjer 

God stemning: Sigbjørn Johnsen og Bjørn Skogstad Aamodt i  lystig lag på Valutaseminaret.
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gjennom flere ulike ledd. Stortinget 
står som eier på vegne av det norske 
folk, men det er Finansdepartementet 
som bestemmer hvor, og hvor mye, 
som skal investeres. De som faktisk 
utfører investeringene, er Norges 
Banks undergruppe Norges Bank 
Investment Management (NBIM). 
Finansdepartementet sender detaljerte 
instrukser for investeringsstrategien: 60 
prosent skal investeres i aksjer, 35 prosent 
i rentebærende papirer og 5 prosent i 
eiendom. Kun innen aktiv forvaltning er 
det rom for at NBIM fritt kan bestemme 
hva som skal gjøres. Dermed er det 
allerede bestemt av Finansdepartementet, 
hvor mye risiko fondet skal ta.
Investeringsstrategien blir satt på 
bakgrunn av fondets karakteristikker, og 
hva man tror vil skje med investeringene. 
Fondet er spesielt, fordi det er så 
stort relativt til andre nasjonale fond. 
Dessuten er det statseid med en langsiktig 
horisont. Forvalterne må ta hensyn til 
risikopremien, markedets effektivitet og 
restriksjoner på grunn av størrelsen. Når 
alle disse faktorene er tatt i betraktning, 
kan strategien settes for å maksimere 
kjøpekraften av all fremtidig inntekt fra 
fondet. Det er også viktig at strategien 
er innenfor risikotoleransen til eierne. 
Skancke fortsatte med å fortelle at fondet 
investerer mye når markedet er fallende, 
for så å tjene på dette når tidene bedrer 
seg. Noen av fondets utfordringer 
fremover ligger i implikasjonene av å ha 
eierandeler i mange selskaper i verden. 
Videre må forståelsen for de langsiktige 
endringene i klima og demografi utvikles 
for å kunne vurdere risiko og avkastning 
bedre.

Nestemann ut var Professor Bruno 
Gerard fra BI, som i sitt innlegg 
understreket viktigheten av å fordele 
risikoen. Aldri før har et fond vokst 
så raskt, og dermed trengs det store 
ressurser i form av mer humankapital, 
etter hvert som fondet vokser seg enda 
større. Handlingsregelen tilsier at staten 
skal bruke fondets gjennomsnittlige 
realavkastning, vurdert til fire prosent 
over tid. Gerard påpekte imidlertid at 
realavkastning høyst sannsynlighet vil 
være lavere. En potensiell overdrivelse 
av realavkastningen kan ikke være 
bærekraftig og vil føre til at fondet 
reduseres over tid. Fondets størrelse 
er både en utfordring og en stor 
mulighet, dersom det forvaltes effektivt. 
Avslutningsvis påpekte professoren at 
pengebruken bør begrenses til tre prosent, 
slik at man har mer å gå på.

I det følgende presenterte Bård Bjerkholt, 
kommentator i Dagens Næringsliv, en 
rekke utsagn for å kaste lys på norsk 
opinion og forvaltningen av oljefondet. 
Den første påstanden han trakk frem 
var: «Vi vil gjerne tjene mye på vår egen 
sparing, men vi liker ikke at andre tjener 
penger på den.» For å illustrere dette, 
tok Bjerkholt opp saken om de svenske 
forvalterne som fikk 500 millioner 
i bonus. Mange hisset seg opp over 
størrelsen på bonusen. Sjefen for fondet, 
Yngve Slyngstad, forsvarte honoraret 
i Dagens Næringsliv i oktober, fordi 
alternativet var «ikke å ha tre milliarder 
å gi til våre barnebarn». Dilemmaene 
ble underbygget med sitater fra pressen, 
der et sitat fra Stein Erik Hagen må være 
det som fikk salen til å humre mest. I et 
annet intervju med dagens næringsliv, 

midt under finanskrisen, kom Hagen med 
følgende sparetips for både økonomi og 
miljø: «Vi kan kjøre bilene våre litt lenger, 
og vi kan slite på skjortene våre litt til. 
Vi kan for eksempel bytte ut snippene 
og ikke hele skjorten, slik som jeg gjør». 
«Du bytter ut snippene? », fulgte opp 
journalisten opp, før Hagen presiserte: 
«Ja, jeg sender dem til England og så 
bytter jeg ut snippene.»

Prognoseprisen 2011 – First på første 
plass
Prognoseprisen, som er blitt en tradisjon 
på seminaret, ble delt ut av Ragnar 
Nymoen fra Økonomisk institutt 
ved UiO og Nina Skrove Falch fra 
Frischsenteret. Prognosene gjelder ti 
deløvelser, deriblant den prosentvise 
veksten i konsumprisindeksen, lønnsvekst 
og renteutviklingen. Resultatene i 
deløvelsene hadde stor variasjon i 
treffsikkerheten, og det var ingen klar 
vinner, før alle resultatene omsider 
ble summert til slutt. First Securities 
gikk av med seieren og leverte i 2008 
de prognosene, som skulle vise seg å 
stemme best med det som faktisk skjedde 
i 2009. 2008 var et spesielt krevende 
år å drive med prognosearbeid siden 
utsiktene var så usikre med den pågående 
finanskrisen. Statistisk sentralbyrå (SSB) 
og Skandinaviske Enskilda Banken (SEB) 
kom på henholdsvis 2. og 3. plass, mens 
Finansdepartementet havnet på sisteplass. 
Adelskalenderen holder oversikt over 
konkurransedeltakerne over flere år, og 
viser hvem som treffer best i det lange 
løp. Også her troner SEB, SSB og First 
Securities på pallen.

Årets seiersherre: First Securities, her 
representert ved sjefsøkonom Harald Magnus 
Andreassen, vant Prognoseprisen 2011

Konsentrerte: Mange av profesjonens fremste hoder var samlet i for å få faglig påfyll.
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Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen 
i First Securities var til stede for å motta 
prisen, og holdt et foredrag om hva han 
tror om utviklingen for 2011. Andreassen 
nevnte at Statistisk sentralbyrå gjør en 
meget viktig jobb, og at deres tallgrunnlag 
er uvurderlig når man arbeider med 
prognoser. Han nevnte også at, mens 
SSB arbeider med veldig store modeller, 
holder First Securities seg til en mengde 
småmodeller. Hvorvidt dette skal ha noe 
å si for treffsikkerheten i prognosene 
er uklart. Andreassen mente det har 
mer å gjøre med at man har tilgang til 
forskjellige ressurser. Dette får vi kanskje 
svar på under neste års prisutdeling?

Global innhenting og avveininger i den 
økonomiske politikken
Andre dag av valutaseminaret ble åpnet 
med pondus da finansminister, Sigbjørn 
Johnsen, kom for å fortelle om at «lykkes 
Europa, lykkes Norge». Johnsen fortalte 
forsamlingen om hvor integrert de norske 
økonomiske forhold er i de europeiske. 
Selv om vi har klart oss godt gjennom 
finanskrisen og har en finansiell situasjon 
mange av våre europeiske naboer bare 
kan drømme om, så kan vi ikke hvile på 
laurbærene. «En kan ikke komme ridende 
inn på sin høye, hvite hest», illustrerte 
ministeren. Johnsen mente vi i Norge 
hadde gjort mye riktig og at dagens 
beleilige situasjon, verdensøkonomien tatt 
i betraktning, ikke er tilfeldig.

Selv om oljeinntektene har hjulpet på, sto 
finansministeren fast på at grunntrekkene 
i både den norske modellen og den 
norske velferdsstaten er viktige årsaker 
til at vi er et økonomisk privilegert folk. 
Finansministeren pekte særlig på at 
trepartssamarbeidet i lønnsoppgjørene 
er trekk, som vi i Norge kan være 
stolte av. Ministeren var opptatt av 
generasjonskontrakten. Konsekvenser 
av brudd på denne er det vi ser i mange 
kriserammede land i Europa. Vi er 
avhengig av å holde denne kontrakten, 
samt overføre de erfaringer vi har til de 
yngre, slik at vi kan unngå de problemene 
vi har hatt tidligere.

Norges Banks Jon Nicolaisen var mannen 
som skulle hoppe etter finanspolitikkens 
svar på “Wirkola”, på Holmenkollen park. 
Direktøren fortalte om hvordan man skal 
lage en robust pengepolitikk i en urolig 
verden, hvilket ikke er helt lett. Han 
poengterte at Norges Bank tror det finnes 
både en pris og en likevekt et sted der 
ute. Robust pengepolitikk handler om å 
hindre store prognosefeil, samt å unngå 
store politikkfeil. Måten man gjør dette på 

er gjennom Systemet for sammenveiing 
av modeller (SAM) som gir empirisk 
baserte anslag på kort sikt. SAM består 
av drøyt fire hundre ulike modeller for 
blant annet inflasjon og Fastlands-Norge. 
SAM, sektoranslag, skjønn og eksogene 
størrelser gir anslag på kort sikt som 
igjen gir grunnlaget for sentralbankens 
modell ”NEMO”. Ut fra dette finner man 
en rentebane og får en risikovurdering 
og anslag på mellomlang sikt. Nicolaisen 
presiserte at man ikke kan belage seg 
på å finne sannheter. Derimot må man 
finne et handlingsmønster som forankrer 
inflasjonen og inflasjonsforventningene 
nær målet og bidrar til å dempe 
svingninger i realøkonomien.

Direktøren tok med seg tilhørerne ut på 
et lite matematisk minimeringsproblem. 
Denne illustrerte Norges Banks 
avveininger med å optimere 
pengepolitikken. Nicolaisen påpekte 
imidlertid at finanskrisen var en sterk 
påminnelse, om at det er vanskelig å anslå 
hvordan formuer og gjeld påvirker den 
økonomiske situasjonen. Norges Banks 
utsendte nevnte at «renten bør normalt 
endres gradvis og konsistent med bankens 
tidligere reaksjonsmønster». Videre 
utdypet han at gradvise renteendringer 
er en måte å håndtere mange typer 
usikkerhet på, og de reduserer 
sannsynligheten for brå skift i økonomien. 
Helt til slutt snakket Nicolaisen om 
grensene for pengepolitikken. «Renten 
kan ikke gjøre alt», fastslo han. Like fullt 
kan Norges Bank ta hensyn til risiko 
for ubalanser i finansmarkedene, men 
pengepolitikken er neppe egnet til å løse 
dette problemet helt alene.

Norge – kneblet av oljen? 
BI-professoren Hilde Bjørnland var 
kommet til Holmenkollen for å snakke 
om økonomisk politikk, når verden er i 
krise, og de utfordringene en liten åpen 
økonomi har. Den store utfordringen 
er, ifølge Bjørnland, ensidigheten i 
Norge. «Vi er veldig ensrettet», hevdet 
hun. Professoren er av den oppfatning 
at overgangen til en tilværelse uten 
olje ikke blir så helt enkel. «Vi er mer 
avhengig av oljen enn vi liker å tro, 
og jeg mener at nedbyggingen av 
oljesektoren byr på større utfordringer, 
enn man er klar over», fortsatte hun. 
Den norske oljeavhengigheten er, ifølge 
Bjørnland, litt skjult. Vi har en særegen 
innenlands stimuli og en stor offentlig 
sektor.  Oljevirksomheten kan gi store 
økonomiske utfordringer for norsk 
økonomi, som befinner seg i en stadig 
mer globalisert verden. «Foreløpig holdes 
vi oppe av rikdommen vår, men vil det 
vare?», spurte Bjørnland de fremmøtte.

Norge lever av en internasjonal 
råvare, og rikdommen vår har gjort 
at arbeidskraften har blitt dyr. Videre 
spiller verden en mer dominerende rolle 
for norsk økonomi, hvilket kan gjøre 
omstillingen utfordrende, den dag de 
tvinges frem. I Norge har vi bygd opp 
en stor offentlig sektor, samtidig som 
den tradisjonelle norske industrien har 
blitt utkonkurrert. «Dette har bidratt til 
å presse opp kostnadene våre», forklarte 
Bjørnland, noe hun mente vil gjøre 
omstillingen enda vanskeligere. Den 
tidligere IMF-økonomen understrekte at 
det ikke er mange råvareproduserende 

Oljeutvinning: Er Norge mer avhengig av oljen enn vi liker å tro?
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land som kan skilte med en tilsvarende 
rikdom, som den vi har i Norge. I kraft 
av å være et oljeproduserende land er vår 
velstand helt unik.

Like fullt advarte Bjørnland om å lure 
oss selv. Mange har trukket frem den 
høye produktiviteten til den norske 
arbeidsstokken som argument for at vi 
skal klare utfasingen av oljepengene på 
en grei måte. Professoren minnet salen 
om at til nå har norsk høyutdannet 
arbeidskraft konkurrert mot mindre 
utdannede arbeidere i Kina og India. 
Vi må ikke glemme at ved neste Kina-
bølge må nordmenn konkurrere med 
høykompetente arbeidere. Dette vil 
gjøre forståelsen vår om at vi selv er så 
produktive svakere.  Hun avsluttet med 
et tankekors: «Det bor 700 millioner 
mennesker under 30 år i India, disse 
ønsker å ta del i den globale veksten».

Oljen på hell – Konsekvenser av utfasing 
og realistisk tilpasningsvilje
I neste foredrag presenterte Torbjørn 
Eika fra Statistisk sentralbyrå 
resultatene fra ulike prognoser han 
har arbeidet med. Nedbyggingen av 
petroleumsvirksomheten kommer til 
å påvirke norsk økonomi gjennom to 
kanaler. Bortfall av oljeinntektene vil, 
først og fremst, ha konsekvenser for den 
offentlige økonomien, fordi en i dag 
benytter avkastningen av oljefondet til å 
finansiere offentlig ressursbruk og norsk 
import. Handlingsregelen skal imidlertid 
sørge for at bortfallet av inntekter ikke 
fører til et sjokk for samlet etterspørsel. 
Den andre kanalen, som påvirker 
norsk økonomi, er etterspørselen fra 
petroleumsvirksomheten. Nesten alle 
næringer leverer, direkte eller indirekte, 
til petroleumssektoren.  Eika presenterte 
først en prognosebane, der man antar at 
uoppdagede ressurser blir utvunnet. Dette 
inkluderer alle områder på norsk sokkel, 
men ikke tidligere tvisteområder.

Utvinningen vil, i henhold til prognosen, 
fortsatt være betydelig i 2030, og 
etterspørselen vil holde seg godt oppe, 
selv om den er svakere enn veksten 
i økonomien ellers. Etterspørselen 
fra petroleumsvirksomheten vil få 
en stabil nedgang, men økt eksport 
vil begrense aktivitetsnedgangen 
i leverandørindustrien. Deretter 
presenterte Eika en alternativbane 
der uoppdagede ressurser ikke blir 
utvunnet. Produksjonen vil i så fall være 
upåvirket frem til 2020, for deretter å falle 
kraftig. Analysene baserer seg på SSBs 
modellapparat, MODAG, som forutsetter 
at grunnleggende mekanismer i norsk 

økonomi ikke endrer seg.
Selv om oljesektoren bygges ned, vil 
det være nok av nye arbeidsoppgaver 
for oljearbeiderne på fastlandet. 
Omstruktureringer, som tilsynelatende 
kan virke ukomplisert i makroteori, kan 
likevel vise seg å bli vanskelig i praksis. 
Det er for eksempel ikke alle oljearbeidere 
som kan tenke seg å jobbe i helsesektoren. 
Dersom vi får en jevn nedbygging av 
oljesektoren, vil omstillingsutfordringene 
bli redusert. Analysen viser at alle 
næringer vil rammes, men det er liten 
grunn til å tro at den nedadgående 
banen er jevn. Utviklingen vil dermed 
kunne oppleves som dramatisk i 
perioder, dog vil pengepolitikken dempe 
omstillingsutfordringene. I tråd med 
statsministeren uttalelser i nyttårstalen, 
påpekte SSB-veteranen, at vi ikke lever 
av oljen i dag. Videre må vi fortsette å 
arbeide, slik vi gjør i dag. Oljefondet vil 
bare gi avkastning til delfinansiering av 
offentlige tjenester i en tid fremover. Han 
filosoferte også over at vi gjennom fondet 
går over fra å være oljeavhengige til å bli 
avhengige av verdens finansmarkeder.

Sist ut var sjefsøkonom Klaus Mohn i 
Statoil. Mohn framstilte næringslivets 
perspektiv på Norges olje- og 
gassvirksomhet. Olje og gass har en meget 
spesiell stilling i den norske økonomien. 
Dagens situasjon er at oljeproduksjonen 
har falt, mens gassproduksjonen har økt. 
På grunn av ressursknapphet fremover, 
vil oljeprisen stige. Sjefsøkonomen pekte 
også på den store regionale avhengigheten 
man har til petroleumssektoren; da særlig 
med tanke på Rogaland, Hordaland 
og Møre og Romsdal. Når det kom til 
næringspolitikken, ønsket Mohn at 
mulighetene for utvinning på norsk 
sokkel burde økes ved å lete videre, 
selv om vi får avtagende skalautbytte. 
Politikken som føres i dag ble utviklet 
for flere tiår siden og er klar for fornying. 
«En høy leteaktivitet hjelper ikke, dersom 
det ikke gir resultater. Næringen trenger 
nye områder, ellers blir fallet brattere når 
utvinningen etter hvert avtar», avsluttet 
industrigigantens sjefsøkonom.

Et vellykket valutaseminar
Etter to strålende dager med foredrag, 
gikk de mange økonomene ut i den 
klare kalde Holmenkolluften i visshet 
om at de hadde fått bred faglig påfyll og 
trivelig sosialisering. Med dette takker vi 
Samfunnsøkonomenes forening for nok et 
vellykket valutaseminar!

Tirsdag 8. februar var det oppstartsmøte 
av Radikalt økonominettverks 
studentlag. Ideen er å arrangere faglige 
debatter i tilknytning til studiene. I tråd 
med dette inviterte det nye studentlaget 
til debatt om styring i offentlig sektor. 
Representanter fra Manifest, Civita og 
to professorer tok plass i panelet, der 
diskusjonen forble saklig og interessant.

Tekst: Kristoffer Berg

Radikal oppstart og styringsdebatt

Radikalt økonominettverk er allerede kjent 
blant mange, og deres hovedoppgave består i 
å bringe nye fakta og analyser på bordet i den 
offentlige debatten. Nettverket beskriver seg 
selv som «en organisasjon som med grunnlag 
i økonomisk kunnskap av høy kvalitet skal 
belyse aktuelle samfunnsmessige tema og 
forsyne den politiske venstresiden i Norge 
med vurderinger, begrunnelser og argumenter 
som er samfunnsøkonomisk fundert».

Ideen med å starte opp på Blindern er, ifølge 
styremedlem i Radikalt økonominettverk 
Fredrikke Gjestvang, at styret «mener det er 
et behov for aktuelle, fagrelaterte debatter for 
økonomistudentene på Blindern. Dette vil 
kunne øke engasjementet og bli et bindeledd 
mellom studenter og forskere». Den nye 
studentforeningen på Økonomisk institutt 
vil primært jobbe med debattarrangementer 
i tiden som kommer, men medlemmene ser 
også muligheten for å utvide fokus etter hvert.

I tilknytning til oppstarten av studentlaget 
lanserte Radikalt økonominettverk en ny 
utgave av tidsskriftet RØST. Der skrives det 
om utfordringer for det norske samfunnet 
fra forskjellige økonomers synspunkt, med 
forankring fra forskningsarbeid. Tema for 
dagens nummer var offentlig styring, og 
debatten fant sted for å sette fokus på nettopp 
dette.

Offentlig styring
I et nesten fullsatt auditorium sitter 
samfunnsøkonomistudentene klare. 
Panelet består av Magnus Marsdal, 
utreder fra Manifest, Eirik Villeman Vinje, 
samfunnsøkonom ved Civita, Tor Saglie, 
professor i statsvitenskap og Kalle Moene, 
professor i samfunnsøkonomi. Saglie har også 
vært direktør i NAV, i tillegg til en hel rekke 
andre verv i offentlig forvaltning. En kan 
allerede før debattens start ane en uenighet 
mellom representantene fra Manifest og 
Civita, som på mange måter er venstresidens 
og høyresidens tankesmier.

Ordstyrer Axel Nerdrum gir innblikk i 
hovedproblemstillingene for debatten, 
nemlig «Hvordan kan offentlig sektor bli 
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Radikal oppstart og styringsdebatt

mer effektiv, og bør den bli det? Er New 
Public Management (NPM) løsningen eller 
roten til alt ondt? Fungerer anbudsløsninger, 
og hvordan fungerer insentivstyringen i 
helsesektoren?».

For de som ikke kjenner til NPM, er dette en 
retning innen offentlig styring med utspring 
fra 80-tallet. Innen retningen tillegges 
insentivstyring, anbudsløsninger, målstyring 
og brukervalg stor betydning.

Saglie får åpne debatten, med sine nære 
erfaringer med effektivisering og endringer i 
offentlig sektor. I statsvitenskapsprofessorenes 
beskrivelse av utviklingen innenfor NPM 
legges det vekt på at dette både har vært 
ideologisk ønsket og reelt nødvendig. Videre 
hevder Saglie at det har blitt «privatisert for 
privatiseringens skyld», men at «ideologi 
likevel har spilt en begrenset rolle». De 
styringsrelaterte overbelastningene offentlig 
sektor opplevde på 70- og 80-tallet fremtvang 
institusjonelle endringer.

Deretter går ordet til Marsdal fra Manifest. 
Han åpner sin fem-minutters innledning med 
å trekke en parallell til tv-serien «the Wire», 
der etterforskernes resultater måles etter 
oppklaringsgrad. Slike enkle ordninger mener 
Manifest-utrederen ofte kan gi feil insentiver. 
Fokuset ligger i hvordan arbeidstakere blir 
tvunget til å jobbe for å bedre en statistikk, 
fremfor sin yrkesstolthet. «Kunnskap 

opphører å være fellesressurs», er ifølge 
Marsdal konsekvensen av overdreven tiltro til 
NPM.

Derfra fortsetter Vinje fra Civita med et 
moderat forsvar av enkelte elementer i NPM. 
Han hevder at det er store utfordringer 
i offentlig sektor. Videre hevder Civita-
økonomen at ideologien bak NPM i Norge 
kommer fra Arbeiderpartiet. Vinje oppfatter 
selv at han har en «pragmatisk tilnærming», 
gjennom blant annet å kritisere hvordan det 
kan måles for mye på områder, som ikke 
nødvendigvis er de mest relevante. I slike 
tilfeller blir ikke styringsinstrumentet alltid 
like godt.

Videre tar Moene ordet ved å begynne og 
fortelle at han kjenner flere statsvitere 
enn økonomer som forsvarer NPM. 
Økonomiprofessorens hovedkritikk mot NPM 
består i at styringsformen «verken er new eller 
public». Med dette mener han at lignende 
prosjekter ble forsøkt i Sovjet, gjennom 
markedsetterligninger og insentivordninger. 
Denne typen insentivstyring mener han 
også finnes i like stor grad i privat sektor. 
Resultatene har etter Moenes oppfatning vært 
dårlige.

Et annet moment professoren trekker 
frem er hvordan indre og ytre belønning 
kan være motstridende. Det vil si at en 
kan få ytre finansiell belønning for noe, 

men at medmenneskelighet og faglig 
stolthet kan være motstridende til denne 
ytre belønningen. Dermed kan det føre til 
tillitsbrudd og utvanning av normer.

Debatten fortsetter med spørsmål fra 
ordstyrer og replikkveksling innad i panelet. 
Diskusjonen tar aldri helt fyr, til tross for 
enkelte forsøk fra Marsdal på å sette ting 
litt på spissen. Det hele foregår i siviliserte 
former, fra fire fagbaserte debattanter. Moene 
gir en interessant vinkling ved å mene at 
insentiver fungerer for sterkt der belønningen 
kommer. Dersom arbeiderne ikke har tillit, 
vil det dermed kunne gå utover arbeidet, der 
det ikke gis direkte belønningen. Troen på at 
det finnes én løsning for alle deler av offentlig 
sektor, mener han er naiv.

Sist på programmet er spørsmål fra 
salen om blant annet sykehusmodellen, 
arbeiderne under NPM, resultatstyring og 
faglig forankring. I løpet av svarrunden 
forteller Marsdal om det han kaller «bedøk-
imperialismen». Vinje, på sin side, mener 
velfungerende markeder gir alternativer for de 
ansatte, mens Sagliefremhever at det er på tide 
å legge ned de regionale helseforetakene.

Den tidligere Nav-direktøren, Saglie, avslutter 
en interessant debatt med en oppfordring til 
samfunnsøkonomer og statsvitere om å finne 
ut hvordan insentivordninger og offentlig 
styring kan bli bedre.

Engasjerte debattanter: Professor Karl Ove Moene (t.v.) slår fast at New Public Management (NPM) «verken er new eller public». Magnus Mardal 
(m.t.v.) fra Manifest, Eirik Villeman Vinje (m.t.h.) fra Civita og professor Tor Saglie (t.v.) følger interessert med.
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Studietur til Brasil: 

Brasiliansk økonomi og ferieidyll

Gardermoen  – Rio de Janeiro
Før vi kunne ta på oss badetøyet og dra 
til stranda, lå det en lang flytur foran oss 
med mellomlanding i London. Da vi 
endelig etter over et døgn med reising 
var fremme i Rio de Janeiro, dro følget 
til hostellet Lagoa Guest House. Her ble 
vi godt tatt imot av både hostellverter 
og en litt pjuskete katt. Den levde på 
klorvann fra boblebadet og la i delirium 
sin elsk på myggnettingen som hang på 
gutterommet. 

Rio – Turister i januarelvens by
Da vi våknet dagen derpå med en ørliten 
jet lag, var det deilig å dra på arrangert 
sightseeing, der alt var ordnet for oss. 
Guidene hentet oss rett utenfor hostellet 
og viste oss de mest spektakulære 
attraksjonene i Rio. Reisefølget rakk å 
se blant annet Cristo Redentor; også 
kalt Jesusstatuen; fossen Tijuca; som 
før i tiden forsynte byen med vann; 
kunstnerkvartalet Santa Teresa og sist, 
men ikke minst, feststrøket Lapa.
Våre norske kropper fant raskt ut at 
vannflaske og solkrem var absolutte 
nødvendigheter, hvilket noen av oss 

kanskje fant ut av litt for sent. Vi merket 
heldigvis ikke noe til den beryktede 
voldelige stemningen i Rio. Byen 
virket stor og moderne, men like fullt 
med voldsomme kontraster. Rett bak 
høyblokkene og hotellene ved strendene 
klamret favelaene seg til fjellsidene.

Rocinha – Favelaen undercover
Alle var veldig spent på forhånd for 
å besøke Rocinhafavelaen som er 
den største og roligste favelaen i Rio 
de Janeiro. Samtlige på turen hadde 
forskjellige tanker og forventninger for 
hva vi kom til å se og oppleve. Her bor 
det omtrent 250.000 mennesker i hus 
bygd uten tillatelse eller kontroll, hulter 
til bulter og over hverandre. Til tross 
for oppførte strømmålere ble strømmen 
tappet gratis. Målerne var nemlig fikset, 
slik at tallene stod stille.

Det var utrolig å observere dette 
samfunnet fra innsiden. Alle hilste på 
hverandre, for det kunne jo hende man 
trengte hjelp fra dem i morgen. Det er 
ingen grunn til å romantisere situasjonen 
disse menneskene er i, men mange av 

boligene så ganske ordentlige ut fra 
innsiden. 

Favelaens utfordringer – Utdanning og 
mikrokreditt
Det største problemet i denne favelaen 
er ikke doplangere og gjenger, men 
mangel på utdanning. Dette er også et 
gjennomgående problem i resten av 
landet. Det finnes riktignok offentlige 
skoler inne i favelaen. Det paradoksale 
er derimot at testen man må ta for å 
komme inn på de universitetene uten 
skolepenger er så vanskelig, at så godt 
som bare de rike elevene med bakgrunn 
fra privatskoler består den.

Resultatet er dessverre derfor at de 
rike går på privatskoler som barn, for 
deretter å ta høyere utdanning gratis. 
For å komme seg ut av fattigdommen 
ser ungdommen i favelaen på fotballen 
som eneste utvei, hvilket gjenspeiles i 
at mange av Brasils beste fotballspillere 
kommer nettopp herfra.

En mulig vei ut av fattigdommen 
er å skaffe seg mikrokreditt. Vi 

Tekst: Sofie Kjernli-Wijnen Foto: Stine Hesstvedt og Caroline Moe

En tidlig morgen i januar stod 38 samfunnsøkonomistudenter på Gardermoen – klare for tur med 
studentforeningen Frederik og svært ivrige etter å bytte ut snø og frost med sol og varme.
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besøkte CrediAMIGO som er 
mikrokredittprogrammet til Banco 
do Nordeste. Banken holder til inne 
i Rocinhafavelaen og gir små lån til 
bedrifter her. Lånene kan spenne fra 
BRL 100 (tilsvarende NOK 344) til BRL 
15.000 (tilsvarende NOK 51.000). For å 
få et lån må bedriften ha eksistert i minst 
6 måneder, og banken kommer innom 
for å se hvordan det går, før pengene 
blir delt ut. Det blir ikke gitt lån til 
enkeltpersoner.

Det dannes grupper på 3-4 venner som 
stoler på hverandre, for om en person 
ikke betaler, sitter de andre igjen med 
gjelden. Vi fikk høre at dette vanligvis 
gikk problemfritt og at kundene i 
favelaen er flinkere til å betale gjelden sin 
tilbake enn vanlige bankkunder.

En innføring i offshore onshore
På bedriftspresentasjon hos Statoil ble 
vi introdusert til de ulike offshorefeltene 
de har i Brasil. Av 180 ansatte i Brasil 
er 60 norske, og målet er å ansette 
4 brasilianere for hver nordmann. 
Operations manager Bjørn Holst kunne 
fortelle at oljen i Brasil er tung og viskøs, 
i motsetning til olje og gass i Nordsjøen. 
Dette fører til at det er vanskeligere å 
utvinne olje her.

På oljeplattformene støter man derimot 
ikke kun på tekniske, men også på 
kulturelle utfordringer. For eksempel 
er de i Brasil ikke så oppmerksomme 
på varselskilt. Derfor har man satt opp 
ekstra mange advarsler på plattformene 
for å unngå uhell.

En betydelig del av fritiden vår ble 
tilbragt på Praia de Ipanema; en vakker 
langstrakt strand fullstappet med 
mennesker og farlig sterke bølger. Her 
gikk selgere rundt og solgte alt fra 
vann til bikinier. En kveld ble det avtalt 
at alle skulle møtes slik at vi kunne 
se solnedgangen sammen. Rett etter 
mørkets frembrudd gikk det en bølge 
med applaus over hele stranden – for en 
stemning!

Hyperinflasjon og illusjon
Neste destinasjon på vår reise var São 
Paulo, Sør-Amerikas finanssentrum 
og Brasils største by. Her gjestet vi det 
Svenske handelskammeret som ga oss en 
smakebit av Brasils økonomiske historie. 
I 1994 ble Plano Real innført i Brasil for å 
stanse hyperinflasjonen som hadde herjet 
siden åttitallet. Inflasjonen kom opp i 80 
prosent per måned, hvilket innebar at 
prisene endret seg flere ganger om dagen.

En av hovedgrunnene til inflasjonen 
var at regjeringen hadde trykket opp for 
mange sedler for å finansiere byggingen 
av den nye hovedstaden Brasilia på 
femtitallet. Presidenten kom med mange 
ulike forslag for å stagge inflasjonen. 
Det ble blant annet lagt restriksjoner på 
bankkontoer, noe som ikke ble tatt særlig 
godt imot av Brasils befolkning.

I 1992 fikk fire økonomer frie tøyler 
til å få den brasilianske økonomien på 
fote igjen. De forstod at folk måtte få 
tilbake tilliten til pengenes verdi, derfor 

innførte de en ny valuta; Unit of Real 
Value (URV). Alle priser måtte oppgis 
i URV, men betalingen skjedde i den 
gamle valutaen. Det ble dermed aldri 
trykket opp URV. Valutaen var derimot 
en fullstendig fiktiv enhet som skulle 
gjenoppbygge folks tro på at prisene var 
stabile.

Folk begynte å tenke i URV, selv om 
det ble lagt ut lister hver dag som viste 
hvor mye den var verdt i den gamle 
valutaen. Etter noen måneder, når alle 
var vant til den nye enheten, kunne 
den nye valutaen, som brasilianerne nå 
kaller “real”, innføres. Hyperinflasjonen 
stanset momentant, og Brasil ble en stor 
eksportør av blant annet kaffe, soya og 
biff. Siden har landet hatt en fantastisk 
voksende økonomi.

Økonomien fra innsiden
Videre gikk bedriftsbesøkene våre i São 
Paulo til Aker, Universitetet i São Paulo 
og børsen Bovespa. Aker kunne gi oss en 
innføring i alle de tekniske løsningene de 
bruker på plattformene sine, mens børsen 
ga oss en oversikt over alle produktene 
man kan investere i. Bovespa, også kjent 
som Bolsa de Valores de São Paulo, er 
Latin-Amerikas største og viktigste børs. 
Den står for 70 prosent av omsetningen i 
regionen. Utenlandske investorer står for 
34,6 prosent av aksjehandelen.

Grunnen til utenlandske investorers 
tilstedeværelse kan være at økonomien 
i Brasil er stabil, inflasjonen er lav og 

En tilsynelatende idyllisk: Fargerike boliger i Rocinhafavelaen.

BBQ: Her i en lokal bakgård ved hostellet.
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valutakursen solid. Brasil har i tillegget 
rekordoverskudd på handelsbalansen, 
og regionen har et generelt optimistisk 
syn på fremtiden. Universitetet i São 
Paulo tok oss imot med et foredrag om 
Brasiliansk økonomi. Etterpå fikk vi møte 
en del av studentene som fortsatt var på 
campus, selv om det var sommerferie. 
Universitetet er den største utdannings- 
og forskningsinstitusjonen i Brasil.

Aluminium – Jordskorpens mest 
rikelige metall og driftsutfordringer
Som siste punkt på det faglige 
programmet besøkte vi en fabrikk Hydro 
eier. Ivar Venaas kunne fortelle oss om 
produksjon av aluminiumsprofiler. 
Anlegget i São Paulo ble kjøpt i 1997 
og har blitt utvidet gjennom flere år. 
Profilene brukes i dører og vinduer i 
boligblokker. Det leveres til nesten alle 
høye bygg med glassfasader i São Paulo. 
Bauxitt blir utvunnet i Paragaminas 
Bauxiteminen og tatt med videre til 
Alunorte som har verdens største 
aluminiumsraffineri.

Det ble også her, som hos de andre 
bedriftene, snakket om utfordringene 
ved å drive forretninger i Brasil. Hydro 
har inntjening i dollar, mens kostnadene 
er i real. Når real styrker seg mot dollar, 
øker det kostnadsnivået for bedriften. 
Skattesystemet er i tillegg uoversiktlig 
med mange dårlig koordinerte systemer. 
Hydro har en egen avdeling som jobber 
kun med arbeidsrettssaker. Uansett 
grunn for oppsigelse eller avskjed er det 
kultur for at det blir rettssak ut av det.

Siste stopp – Ferieperlen Búzios 
Etter en fantastisk buffet sponset av 
Hydro, gikk turen videre til neste 
destinasjon, Búzios. Den faglige delen var 
over, og feriebyen syntes som det perfekte 
stedet å tilbringe de siste dagene av turen. 
Búzios er en koselig liten fiskerlandsby 
som ligger 19 mil fra Rio de Janeiro. 
Vi hadde havet og stranden på den ene 
siden, og restauranter og utesteder på 
den andre. Her var det muligheter til å 
utforske området både i leiebiler og med 
båt.

Langs strandpromenaden i sentrum 
traff vi på en statue av den franske 
skuespillerlegenden Brigitte Bardot 

sittende på en liten koffert, skuende 
utover bukta og havet. Det var Brigitte 
som satte Búzios på kartet, da hun 
besøkte stedet med sin brasilianske 
kjæreste på 60-tallet. Etter besøket har 
kystbyen blitt en glamorøs turistmagnet; 
Búzios blir til og med kalt for Brasils St. 
Tropez.

Tidligere president Juscelino Kubitschek i 
1956-1961, kjent for sin plan for nasjonal 
utvikling, har også blitt foreviget med 
en statue ved havet. Mottoet for planen 
var femti års fremgang på fem år, men 
motstanderne hans mente at dette førte 
til femti års inflasjon på fem år. Da 
Kubitschek gikk av hadde planen hans 
ført til en storslagen vekst i industrien, 
men inflasjonen var like fullt på 43 
prosent.

Selv om vi ikke hadde et fastlagt 
opplegg i Búzios, var det nok å ta seg 
til.  Ferieperlen krydde av utesteder som 
aldri stengte, og butikker som solgte 
Havaiannas i alle slags farger og varianter. 
Høydepunktet må sies å være utestedet 
Billabong, med live musikk i skjønn 
forening med Dj-performances.

Retur til kalde Norge og Blindern
Etter to uker dro en fornøyd gjeng 
samfunnsøkonomistudenter tilbake 
hjem til kalde Norge, klare for et nytt og 
læringsrikt semester. Vi vil alle rette en 
stor takk til studieturgruppa i Frederik, 
som gjorde denne turen mulig! Vi hadde 
en fantastisk og uforglemmelig studietur 
til Brasil, og jeg anbefaler virkelig alle å 
bli med på neste års tur!

Jovial stemning: En glad gjeng blivende samfunnsøkonomer på tur!

Faglig innslag: Hydro ga oss en innføring i aluminiumens verden
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Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening
eller studentabonnement på Samfunnsøkonomen

Studentmedlemskap kr. 300,- 
Meld deg inn på www.samfunnsokonomene.no

Spesialtilbud til studenter: 

Samlende forum 
Som medlem får du tilgang til landets største nettverk av samfunnsøkonomstudenter og samfunnsøkonomer sysselsatt innenfor et 
bredt spekter av bransjer og næringer. Her kan du bli inspirert til videre innsats på studiene og få nyttige tips til hvilken stilling og 
bransje du kan satse på.

Gode faglige tilbud
Foreningen holder høy aktivitet som arrangør av kurs og konferanser. Videre arrangerer vi også faglige frokostmøter etter 
initiativ fra våre medlemmer. Frokostmøtene er kun åpent for våre medlemmer, og de er gratis. Du får også gratis abonnement på 
tidsskriftet Samfunnsøkonomen som kommer ut ni ganger i året.

Kandidattreffet
Samfunnsøkonomene arrangerer en årlig møteplass mellom studentmedlemmer på masternivå og potensielle arbeidsgivere. 
Kandidattreffet er en god forberedelse til arbeidslivet. Det er et heldagsarrangement som omfatter faglige foredrag, caseløsning, 
mini-intervjuer, m.m. Flere studenter har blitt tilbudt jobb som følge av møte/mini-intervju på kandidattreffet.

Vil du spare penger? 
Samfunnsøkonomenes medlemmer kan nyte godt av foreningens gunstige bank- og forsikringsavtale med DnB NOR/Vital. Ofte 
kan du spare inn hele medlemskontingenten ved å benytte deg av disse tilbudene. Som kunde i deres studentprogram får man blant 
annet gratis PC-forsikring. Våre samarbeidspartnere har opprettet en egen rådgivningstjeneste for våre medlemmer på tlf 04700 
eller på www.medlemsradgiveren.no 

Skal du signere kontrakt med din første arbeidsgiver?
Sekretariatet kan gi deg tips og råd før du undertegner kontrakten.

Lurer du på hva som er riktig lønn for deg?
Samfunnsøkonomenes årlige lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver. I offentlig 
sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger på arbeidsstedet. 
Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.
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The uncertainties regarding economic and 
population growth are some of the big 
questions of this century. Growth is a central 
concern in almost all of the issues, from 
climate change to food security. Some analysts 
forecast that many of the global problems 
are practically impossible to eradicate. If this 
is so, we would, in the best case scenario, be 
left with solutions that only would ease some 
of the global burdens. Therefore, we can no 
longer discuss economic growth without 
thinking about the quality and sustainability 
of development .

Usually, development trends are analysed 
on the aggregated economic level and use 
concepts such as national energy use, gross 
national account, industry emissions, trade 
and GDP expansion. However, behind these 
macro-economic variables, we should find 
the microeconomic behaviour of humans. 
Within this frame, it is quite intriguing to 
think of which preferences are leading the 
behaviour of humans, and consumers in 
particular; the most vital actor in the dynamic 
of today’s economies. If we could think of an 
imaginary world citizen or a representative 
consumer, would it be possible to find similar 
characteristics in every population, regardless 
of country, social status, education level or 
religious background?

Moreover, economic theories are ranging 
from the individualism of Adam Smith to 
the contradictory nature of humans studied 
by Friedrich Hayek. To better interpret our 
economic heirlooms, we talked to Mr Róber 
Avila, doctoral student and research fellow at 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
in Brazil. Mr Avila wrote a paper about this 
topic. He reminds us of Adam Smith, one the 
most important thinkers of modern economic 
theory, who stated in his mindful phrase that: 
‘It is not from the benevolence of the butcher, 
the brewer, or the baker, that we expect our 
dinner, but from their regard to their own 
self-interest. We address ourselves, not to 
their humanity, but to their self-love, and 
never talk to them of our own necessities, but 
of their advantages.’

Hence, for social and economic sciences, 
the humans are analysed under two 
perspectives; the world of sympathy, known 
as philosophy, and the world of greed, known 
as economics. Mr Avila supports the idea 
that the preferences of today’s societies help 

to exacerbate the individualism that lies in 
the inner being of consumers. Many of these 
interests are based on economic choices, he 
says. This helps to clarify why people tend to 
become increasingly egocentric, especially 
in the working environment. He tells that 
scientific studies have indeed helped to depict 
the many faces of individualism. The interests 
behind capital and labour concretely impact 
companies, schools and even the patterns of 
consumption of societies. However, he claims 
that even scientific theories ratify a model of 
education that cherishes the selfishness and 

achievement of isolated individuals rather 
than collective engagement, for instance.
This understanding leads to the feeling 
that our imaginary global citizen is the 
main protagonist of the macro patterns of 
consumption. Thus, by tapping the frontiers 
of evolutionary economics, for Darwinians, 
the sense of life is based on two pillars; the 
survival and the specie reproduction. Notably, 
between the two, reproduction becomes more 
relevant. From the Darwinian understanding, 
the only way to survival is reproduction itself. 
Therefore, much of the individual’s self-
exhibitionism, a typical behaviour to defend 
the self-interest, works either to attract the 

other sex or to intimidate members of the 
same sex. As an implication, social status 
becomes one of the channels to achieve the 
objective of surviving.

On the other hand, humans experience 
several types of economic losses over a 
lifetime. Yet, social and material losses 
experienced by individuals often involve 
intrinsic costs that are not necessarily taken 
into account by analysts and policymakers. 
Because the rate of mortality is higher within 
the lower social classes, it can make sense to 
think that worse-off families, in more unequal 
societies, will seek higher social status so 
they can feel included. Logically, the fact 
that successful individuals are more likely 
to extend their success through generations 
explains why we see social ascent as a great 
personal achievement.

Mr Avila postulates that a person will control 
and fine-tune his or her level of egoism, 
when confronted with the desire to be 
sociable and appropriate. Yet, he warns that 
the lack of policies to control egoism can 
lead to unbalanced patterns in the society. 
Concluding with a provocative remark, he 
suggests a poll to find out whether world 
citizens could answer what the seven most 
important human rights are. ‘This could be a 
good quantitative and qualitative indication 
of how far we have to dig in order to achieve a 
more sustainable developing environment’, the 
Brazilian economist ends sobering.

1 An earlier version of this article has been published in Brazil and United Kingdom in the magazine Revista Real, London, UK, 05 May 2009.

Text: Alessandro Freitas

“... social status becomes one 

of the channels to achieve the 

objective of surviving.”

The Dualism of Individuals and Consumers

Mass production: There is more to humans than just being consumers.
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Praktisk undervisning
Etter å ha tilbrakt noen måneder i Portugals 
hovedstad, er tiden moden for noen 
betraktninger om hvordan livet er her. 
Lisboa er en helt fantastisk by med trivelige 
mennesker, trange og sjarmerende gater, 
samt et uteliv som vanskelig lar seg slå. 
Oppholdet startet rett over nyttår, da et 
intensivt språkkurs gikk av stabelen. Med 
tanke på at jeg startet på null, var utbyttet 
positivt etter en beinhard læringskurve. 
Likevel må jeg nok fastslå at det går rimelig 
trått på språkfronten. Uansett var det veldig 
ålreit å få disse ekstra ukene i byen.

Universitetet, Universidade Nova de Lisboa, 
er lokalisert rimelig sentrumsnært, i et flott 
palass fra 1700-tallet. Her er opplegget noe 
annerledes enn hjemme ved Universitetet 
i Oslo. Dette merkes spesielt, siden 
vårsemesteret her er delt i to halvdeler. 
Første halvdel er nå unnagjort for min del, 
og det neste står for tur. Karaktersettingen 
baseres ofte på andre ting enn man er vant 
med hjemme. I tillegg til eksamen avgjøres 
karakterene typisk av aktivitet i timene og 
innleveringer – enten det er alene eller i 
grupper. Undervisningen preges dessuten 
av en praktisk vinkling med innslag av 
casestudier.

Det er tre forelesingstimer i uka i hvert 
emne. Fagene utgjør 3,5 og 7 ECTS og 
går over et eller to semestre. Samlet sett 
kan undervisningen derfor utgjøre mye 
tid. Fagene som tilbys ved universitetet 
tilsvarer for det meste de der hjemme, men 
det er like fullt store muligheter for å ta fag 
som ikke tilbys på Blindern. Blant annet 
undervises det i flere organisasjonsfag og 
bedriftsøkonomiske kurs, som finans. Det er 
kanskje ikke så overraskende, med tanke på 
at skolen heter NOVA – School of Business 
and Economics. Flere av fagene jeg tar er i 
næringsøkonomi; et fagfelt som prioriteres 
høyere her nede enn hjemme.

“Lisbon at Night”
Lisboa fremstår som en forførende by 
med sine intime gater og pittoreske strøk, 
deriblant områdene Alfama og Bairro Alto. 
Stormannsgale landemerker, av de man 
forbinder med Frankrike og Tyskland, er 
det heller få av, men til gjengjeld føles byen 
veldig ekte. En særegen faktor er utelivet i 
byen. I Bairro Alto ligger det et eldorado 
av barer, som gjerne er knøttsmå. Måten 
portugiserne har løst dette på, er at man går 
inn i en bar og kjøper noe å drikke, for så å 
nyte kjøpet på gaten utenfor.

Nå som kvikksølvet stabiliserer seg på 
midten av 20-tallet (red. amn.: les shortsvær 
i april), er det stappfullt i gatene, og man 
møter hyggelige folk fra hele verden. Det skal 
sies at det var sånn passe uvant med denne 
“drikke-på-gaten”-kulturen i begynnelsen, 
men det er virkelig koselig. Storbyen 
tilbyr dessuten et vidt spekter av klubber, 
deriblant Lux – en helt “sjukt svær” klubb 
som er deleid av Hollywood-mannen John 
Malkovich. Her spiller ofte “live-DJs” opp til 
dansbar musikk i “electrodance”-sjangeren.

En annen klubb, Incógnito, er ikke skiltet 
i det helt tatt, så man må vite hvor man 
skal. Etter å ha entret en ganske så ordinær 
inngangsdør, trer man plutselig inn i en 
gedigen klubb. Mangelen på skilting gjør 
seg også gjeldende i klubben Bacalhoeiro. 
Her må man spasere gjennom det som 
tilsynelatende ser ut som en helt vanlig 
oppgang, før man ender på utestedet. 

Klubben stiller med en egen “jazz-jam-
session” en gang i uka, som ofte er en 
“höydare”.

Mat for Mons også i Portugal
Lisboa kan for øvrig by på to store 
fotballklubber; Benfica og Sporting. 
Hovedstadens stoltheter møttes til byderby 
denne februar på Sportings hjemmebane. 
Dette var en helt fantastisk opplevelse, av 
typen man aldri opplever i Norge. Her var 
det ultras (Sporting-supportere), nødbluss, 
pipekonserter, to mål og et rødt kort; 
“krydret” med en heftig slåsskamp mellom 
”riotpolice” og ultrasene til Sporting; kort 
sagt alt en fotballkamp bør inneholde.

Rent kulinarisk er kanskje ikke Portugal 
verdensledende. Det portugiserne derimot 
har, er verdens beste bakevare. Den kalles 
Pastel de Nata og kan best beskrives som 
midten av et wienerbrød; eller den beste 
delen, som det også kalles. Norsk klippfisk er 
umåtelig populært her. Visstnok finnes det 
en variant av bacalhau for hver dag i året. 
Det er nok ingen overhengende fare for at 
jeg kommer til å prøve alle. De skal foruten 
bakervaren sin ha “creds” for vinen, det være 
seg rød, hvit eller port.

Det er få ting å utsette på livet her nede. 
Været tilsier tidlig vår og “go’ sommer”. Ellers 
fortoner både prisene og menneskene seg 
som hyggelige, mens studielivet er strålende, 
både faglig og sosialt. Kanskje er Portugals 
hovedstad det riktige valget også for deg?

Tekst og foto: Michael W. Madsen

Eksotiske Lisboa: Et sjarmerende, trangt smug i et av Lisboas mange pittoreske strøk.

Lokaloppgjøret mot Benfica: “Riot police”, 
nødbluss og “Sporting Ultras”.

Utveksling i Lisboa:

– Det søte liv i Syd-Europa
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En by med mange verdener
Kunne du tenke deg å dra på utveksling, 
men du vet ikke helt hvor du vil reise? I 
så fall kan eventyret være nærmere enn 
du tror. København fremstår som en 
kontinental storby med mange subsentre 
i forhold til Oslo. Ikke la deg lure av 
at Københavns Kommune har lavere 
befolkningstall enn Oslo Kommune 
(540.000 kontra 600.000), byområdet 
har vesentlig flere innbyggere (1.200.000 
kontra 920.000). I Oslo begrenser 
subsenterene seg hovedsakelig til Sentrum, 
Grünerløkka, Marjorstua og Storo i selve 
byen, og Lillestrøm og Sandvika litt lenger 
ut. I København, derimot, er det flere byer 
i byen, hver med sin egenart.

Klimaet er varmere i København enn Oslo 
med unntak av to måneder – juni og juli. 
Tar man vinden med i betraktning, kan det 
likevel bli ganske surt i kystbyen. Videre 
merkes det på badevannet at byen omgis 
av åpent hav og ikke befinner seg innerst 
i en fjor. Badeområdet, Amagerstrand, 
strekker seg langs nordkysten av øya 
Amager, sør for Sjælland. Herfra kan 
man se Sverige og Turning Torso i Malmö 
på klarværsdager; Nordens største bygg 
på 190 meter og Europas nest største 
boligblokk. På Amager ligger i tillegg 
flyplassen Kastrup, fristaten Christiania og 
den moderne DR-byen; Danmarks Radios 
hovedsete. Københavnsdelen av Amager 
har slitt med et litt frynsete rykte, men er i 
ferd med å bli mer populært.

Sør-Vest på Sjællandsdelen av København 
befinner Vesterbro seg. Bydelen minner 
mest om Indre Oslo-Øst og har også 
tatt steget fra å være et noe belastet 
område, til å bli ansett som mer trendy. 
Nord for Vesterbro og rett øst for 

Indre By ligger Københavns svar på 
Frogner, Frederiksberg. Her finner man 
Handelshøjskolen i København, også 
kjent som Copenhagen Business School. 
Frederiksberg har faktisk egen bystatus, 
men vokser likevel sammen med 
København Sentrum og er fullstendig 
omgitt av Københavns kommune. I 
grenseland mellom Frederiksberg, 
Vesterbro og København Sentrum er to 
av byens største severdigheter lokalisert 
– Tivoli og Planetariet. Foruten å være 
henholdsvis en fornøyelsespark og et 
verdensrommuseum kan Tivoli skilte med 
konserter og et koselig julemarked, mens 
Planetariet stiller med filmfremvisninger 
med toppmoderne 3D-teknologi.

Assosiasjonene til Grünerløkka er 
vanskelig å unngå, om vi beveger oss 
nordvest for Sentrum. Her finner vi 
Nørrebro; en urban bydel med trendy 
utesteder og koselige spisesteder. 
Videre følger Østerbro nord for 
sentrum; en typisk vestkantsbydel. Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet ved 
Københavns Universitet befinner seg 
nord i Indre By, på grensen til Østerbro. 
Det er for øvrig i Østerbro at “Oslo-
båten” legger til kai. Spaserer man derfra 
langs kysten inn mot sentrum, støter 
man først på turistmagneten, Den lille 
havfruen, som poserer majestetisk ved 
strandpromenaden. Like etter kommer 
man til det danske slottet, Amalienborg, 
der Dronning Margrethe den annen av 
Danmark og Prinsgemal Henrik holder 
hus.

Noen minutter senere havner man i 
Nyhavn, et sjarmerende sentrumsstrøk, 
der flere av den danske metropolens 
kanaler omgis av koselige spisesteder. 

Her kommer for øvrig ofte i overkant 
livlige Oslo-båt-turister inn med busser 
fra Østerbro på formiddagen. Det er ikke 
til å stikke under en stol at besøkende 
landsmenn til tider gjør fastboende 
nordmenn mindre stolt av å være norsk. 
Fra Kongens Nytorv i enden av Nyhavn 
slynger handlegaten, Strøget, seg gjennom 
sentrum helt fram til Rådhusplassen i vest. 
Den andre handlegaten, Købmagergade, 
stikker ut som en tverrgate cirka midt på. 
Sør i Københavns sentrum ligger dessuten 
Christiansborg slott og nasjonalbiblioteket, 
Den Sorte Diamant. Førstnevnte huser 
både den danske nasjonalforsamlingen, 
høyesterett og statsministerens kontor. 
Sistnevnte utgjør på sin side et moderne 
praktbygg og ypperlig lesested for flittige 
studenter.

Sykkel er alfa-omega som transportmiddel 
i storbyen. Kombinasjonen av det flate 
terrenget og god tilrettelegging for 
syklister, gjør at man med sykkel lett kan 
ta seg fram overalt uten å stinke som et 
uvær. Dessuten kommer man effektivt 
frem til en billig penge, samtidig som man 
får litt kondisjonstrening med på kjøpet. 
Videre representerer Københavns førerløse 
baner et effektivt transportmiddel, 
dersom man skal bevege seg langs en av 
de to linjene.  Ellers innehar den danske 
hovedstaden et godt bussnett, mens tog 
fremstår som et godt alternativ for de som 
bor litt lenger ut.

Leieprisene i København er regulerte og 
ligger på et nivå tett under det vi finner 
i Oslo. Utformingen av skattesystemet 
gjør det relativt mer attraktivt å leie 
kontra å eie enn i Norge. Det er vanlig 
å bo sammen med en husvert; nordiske 
studenter prioriteres i utgangspunktet 
ikke ved studentboligene. Det 
merkes imidlertid på lommeboka at 
levekostnadene er vesentlig lavere enn 
i Norge. I København myldrer det av 
billige nærmatbutikker, i tillegg til enkelte 
supermarkeder, som Føtex og markedet 
som ikke bare er best, men Super Best. 
Alkohol er også billigere, hvilket dessverre 
lar seg merke ved at det fins flere 
alkoholikere. Mens man i Norge forbinder 
seks om dagen med frukt, referer det 
i Danmark til Sundhedsministeriums 
kampanje for maksimalt daglig inntak 
av alkoholenheter [sic]. Kanskje den 
deiligste prisforskjellen går ut på at det 
er vesentlig billigere å spise ute – mange 
bra steder serverte middag for godt under 
100-lappen, noen ganger også under 
50-lappen.

Som norsk student i Danmark, er man 
verken helt dansk eller utlending. For 
min del resulterte det i en internasjonal 

Tekst: Rasmus Bøgh Holmen

Utveksling ved Københavns Universitet:

– Eventyret er nærmere enn du tror!

Nyhavn: Et idyllisk sentrumsområdet i København.



25

KØBENHAVNObservator |2011|-01

vennegjeng og en dansk-norsk vennegjeng, 
skjønt de to fløt litt over i hverandre. Flere 
av de internasjonale studentene hadde ikke 
like god råd. Disse ble derfor lett fristet 
mot utesteder, hvor man betalte 50-100 
kroner i døra, for deretter å kunne nyte fri 
bar frem til halv ett-ett. Mulighetene for 
konserter og variert uteliv i København 
er likevel gode. Mine danske og norske 
venner hadde gjerne litt mer sofistikerte 
krav og var som regel flinkere til å benytte 
seg av variasjonen i det danske utelivet, 
i hvert fall hvis man justerer for antall 
byturer.

De danske språkferdighetene kommer 
med ”gutsen”, som gjerne er avtakende 
med grad av selvhøytidelighet og økende 
med promillen. En god start er å late som 
man har en potet i munnen, skifte ut et 
par ord og håpe på det beste. Kanskje 
overraskende hører mange dansker 
ikke forskjell på norsk og svensk. Dette 
illustreres godt av en samtale en norsk 
venninne av meg hadde med sitt lokale 
bakeri, noe det for øvrig kryr av. “Er du 
svensk?”, spurte bakeren etter bestillingen. 
“Nei, jeg er norsk.”, svarte min venninne. 
“Det var godt. Da forstår vi hindanden så 
meget bedre”, pustet bakeren lettet ut.

På inntektstoppen i Danmark
I Norge er Handelshøjskolen i København 
(CBS) antakelig mer på folks lepper enn 
Københavns Universitet (KU). Trolig 
skyldes dette at mange unge nordmenn 
drar hit for å studere siviløkonomi og 
andre forretningsrelaterte utdannelser. 
CBS kan for eksempel synes som et fint 
alternativ for de som ikke kommer inn på 
Norges Handelshøyskole, ikke vil betale 
for å gå på BI eller simpelthen vil ut av 
landet. Utdanningene ved både CBS og 
KU er helt gratis.

I Danmark er det imidlertid 
økonomiutdanningen (polit) ved 
Københavns Universitet som er 
mest anerkjent. Ifølge mine danske 
medstudenter ligger politutdannede 
faktisk på inntektstoppen i landet med 
DKK 600.000 i snittlønn. Sammenlikner 

man KUs økonomiutdanning og CBS med 
sine motstykker ved UiO og BI, tilbyr KU 
et bredere spekter av bedriftsøkonomiske 
emner og andre forretningsfag enn UiO, 
mens CBS har tilsvarende mindre fokus på 
samfunnsøkonomi. Det går like fullt fint 
an å ta fag begge steder – de to tilbydere 
av økonomiutdanning i den danske 
hovedstaden har nemlig en avtale om at 
man kan ta et fag i semesteret ved den 
andre institusjonen.

I tillegg til å ha flere likhetstrekk med 
siviløkonomiske utdannelser, tilbyr 
KU egne emner innen datamatikk og 
programmeringsspråk. Videre tilbyr 
universitetet en del anvendte kurs, 
som “Cost-Benefit analyser i praksis”, 
“Europa i verdensøkonomien”, “Praktisk 
tidsrækkeanalyse” og “Økonomiske 
prognoser i praksis”. Andre fag igjen bidrar 
til å gi studentene en bredere horisont, 
deriblant flere emner innen alternative 
skoleretninger, økonomisk teorihistorie 
og økonomisk historie, hvorav et er 
obligatorisk for bachelorstudenter. I 
likhet med mange andre utenlandske 
utdanningsinstitusjoner er imidlertid 
tilbudet av makroøkonomiske kurs 
litt mindre enn på UiO. Utvalget av 
metodeemner er også noe mindre; i hvert 
fall om man inkluderer 5000-emnene på 
Blindern.

Å sette sammen timeplanen ved KU kan 
fort bli et puslespill, ettersom fagene 
varier i størrelse fra 2,5 ECTS til 10 ECTS. 
Riktignok er de fleste kursene på 7,5 
ECTS. Det letteste er derfor å ta fire emner 
av denne størrelsen, om man ønsker å 
holde seg til normal studieprogresjon. 
Danskene selv jobber imidlertid som 
oftest ved siden av studiene og tar typisk 
færre fag i semesteret. Undervisningen, 
i form av forelesinger og seminarer, er 
hyppigere enn man er vant til på Blindern. 
Det er også slik at studentene har større 
innvirkning på hva slags fag som tilbys.

Foruten vanlig emner tilbyr KU dessuten 
øvelser på 7,5 ECTS innen et bredt 
spekter av økonomiske temaer, satt opp 
etter studentenes egne interesser. Her 

må man skrive oppgaver av tilsvarende 
omfang som en knapp bacheloroppgave 
og være opponent på en annens oppgave. 
Videre inngår en bacheloroppgave 
i bachelorprogrammet, mens det er 
obligatorisk med 2-3 øvelser i masteren. 
Hva gjelder masteroppgaven, er den 
av samme omgang som hjemme og 
bedømmes med karakter etter et muntlig 
forsvar.

Ved KU er det ikke mulig å ta opp 
eksamener man har stått på, men til 
gjengjeld går det an å konte ved å levere 
blankt. Eksamensformene varier fra 
muntlige individuelle og gruppeeksamener 
til intensive hjemmeeksamener av 
varierende varighet. Den vanligste 
eksamensformen er likevel 4-timers 
skoleeksamener på PC. Økonomisk Institut 
ved KU har dessuten et sommersemester 
for de som ønsker å benytte noe av 
sommeren til å ta et fag eller to.

Jeg fikk selv erfare at navnet på 24-timers-
eksamener kan tas bokstavelig. Selv om 
jeg ble fornøyd med resultatet til slutt, 
var jeg helt utmattet etterpå. Mange 
hjemmeeksamener på rad anbefales med 
andre ord ikke, sågar man ikke går på 
noen tvilsomme, sterkere stoffer, og da 
vil jeg heller anbefale avrusning. For mitt 
vedkommende gjorde høyt koffeininntak 
i innspurten soving etter eksamenen 
umulig. Dette resulterte i personlig rekord 
med 40 våkne timer på rad, etterfulgt av 
16 søvntimer; en rekord jeg håper står livet 
ut.

Kort oppsummert minner det faglige 
nivået ved Københavns Universitet mye 
om hjemme, skjønt prioriteringen av 
undervisning, så vel som det faglige 
fokuset, er noe annerledes. Dersom du 
er interessert i utvekslingsopphold i 
Danmark, anbefales du å søke gjennom 
universitets Nordpluss-avtale, så får du en 
kjærkommen overføring til din konto når 
du reiser ned. Ellers er det fullt mulig å ta 
hele mastergraden sin ved Københavns 
Universitet, eventuelt med videre 
utveksling derfra.

På den andre siden av kanalen: Det danske 
nasjonalbiblioteket, Den Sorte Diamant.

“Hylesjåv” i Danmark: Tivoli i København.

Utsikt over byen: Danmarks vakre 
hovedstad
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Barcelona er en intens storby preget av fest, 
støy og lommetyveri. Til tross for byens høye 
energinivå, har lokalbefolkningen bevart en 
avslappet holdning til det meste.

I kraft av å være naiv og halvblek nordmann 
er det to ting som garantert kommer til å 
skje med deg som fersk utvekslingsstudent 
i Barcelona. For det første blir du frastjålet 
mobiltelefon og lommebok. For det andre 
kommer du til å bli solbrent.  Som Erasmus 
student er også sannsynligheten stor for at 
du blir eksponert for en god overdose av 
David Guettas houselåter. Dette gjelder også 
om du mot formodning skulle prioritere bort 
festturen til Ibiza til fordel for en kulinarisk 
reise til San Sebastian.

I løpet av mine første uker i Barcelona ble 
frastjålet mobiltelefonen på gaten, mens 
bankkortene ble slukt av sultne minibanker. 
Dette bidro det naturligvis ikke til at den 
praktiske delen av tilværelsen alene i et nytt 
land ble enklere å håndtere.  Da oppholdet 
på et semester var over, valgte jeg å se på det 
som et slags rituelt offer: Et renselsesritual 
som frigjorde meg fra mine fysiske eiendeler. 
For de som måtte reise ned senere er det 
sannsynligvis lettere å lære av mine feil og ta 
bedre vare på verdisakene sine. (Red. anm.: 
Det forutsetter selvsagt at disse, i likhet med 
deg, leser Økonomisk institutts utmerkede 
studentmagasin, hvis ikke kan det fort hende 
at de går på den samme smellen).

Hjemme i Norge har vi et relativt mekanisk 
forhold til tid og avtaler. Som norsk student 
er det overraskende hvor raskt man tilpasser 
seg den ”spanske klokken" som kan betegnes 
mer ”veiledende” enn den norske. Etter et 
par uker dukker man opp akkurat tidsnok 
til det meste – en times tid senere enn 
avtalt, men 15 minutter etter enn dine tyske 
medstudenter.

Til tross for at forelesningene følger den 
”spanske klokken” til en viss grad, er 
spanjolenes omtrentlige forhold til tid 
ikke direkte overført til undervisningen. 
Forelesningene bærer allikevel preg av at 
studentene har en relativ avslappet holdning 
til undervisningssituasjonen. Under enkelte 
forelesninger var støynivået så høyt at jeg 
var usikker på hvorvidt mine medstudenter 
var klar over at de var i en forelesningssal, 
og ikke i en tapas-bar. For eksempel bevitnet 
jeg en gang en lokal medstudent føre en 
videosamtale over Skype gjennom hele 
forelesningen. Riktignok var det ikke så 
mange andre som la merke til det, på grunn 
av det ellers høye støynivået .

Selv om støynivået var høyt, var mange av 
foreleserne dyktige. De virket engasjerte i 
både undervisningen og studentenes læring, 
og innehadde gode fremstillingsevner. Flere 
av mine forelesere ved Universitat Pompeu 
Fabra hadde en bred faglig bakgrunn, og 
mange kom fra karrierer i privat sektor. 
Erfaringer fra arbeidslivet ble brukt som 
eksempler i forelesningene, og enkelte ga 
også gode karriereråd. Blant annet hadde 
finansprofessoren min  jobbet i en stor 
investeringsbank. Til tross for at han selv 
ikke kunne fordra jobben, ga han villig vekk 
råd til interesserte studenter.

Et utvekslingsopphold i Barcelona handler 
likevel ikke bare om livet i forelesningssalen. 
Det skulle jeg oppdage relativt tidlig, da jeg 
sliten, solbrent og hjemløs etter første dag 
i Barcelona gikk forbi en gate som ikke var 
som alle andre. En smal, folketom bakgate 
i Sants-området dekorert med flagg, scene 
og egen bar ville nok pirret nysgjerrigheten 
hos de fleste. Lokalbefolkningen glimret dog 
med sitt fravær, og de få som var der snakket 
utelukkende katalansk.

I baren satt tre amerikanske turister som 
kunne fortelle at de lokale hadde forberedt 
til gatefest. ”Fiesta de Sants” kalte de det, og 

det viste seg ikke bare å være én gate. Hele 
bydelen ble dekorert gate etter gate til denne 
årlige festen.  Med levende musikk, dans og 
iskald Sangria kjøler katalanerne seg ned 
langt ut i septembernatten, hele uken til 
ende.

Når så en bydel har fått nok, fortsetter 
festen i neste bydel. Slik holder de på 
hele sommeren, bydel for bydel, til hele 
Barcelona har feiret sommerens herlighet, 
og høsten melder sin “kjølige” ankomst. På 
samme måte som spanjolene har en annen 
oppfatning av tid, enn det vi har hjemme 
i Norge, har de også en annen oppfatning 
av temperatur og klima. Kaldt blir det en 
gang i oktober når det er for kaldt til å gå på 
stranden.

Det sies at katalanerne ikke er like festglade 
som sine venner lengre sør i Spania. Etter 
et semester i Barcelona er det vanskelig å 
begripe. En lang sommer der hver bydel 
arrangerer sin egen lille festival, avsluttes 
med årets store høydepunkt, La Merce. 
Begivenheten markerer avslutningen 
på sommeren med et omfattende 
kulturprogram med parader, fyrverkeri, 
gratis konserter, kunst og andre former for 
underholdning.

Etter en lang dag og natt med fyrverkeri, 
konserter og Sangria er det ikke lett å 
beskrive følelsen av å synke ned i sanden 
med en kartong Don Simon Sangria, mens 
bølgene fra Middelhavet slår inn mot 
stranden. Om du gikk glipp av den siste 
forelesningen om fusjoner i Cournot-
konkurranse, er du likevel sikker på at du har 
lært noe – å slappe av som katalanerne, det 
kan du!

PS: En av mine kvinnelige Erasmus-venner 
mente jeg var nødt til å nevne at Barcelona er 
et “shopping paradise”. Det stemmer sikkert.

Utveksling ved Universitat Pompeu Fabra:

– Avslappingens A-B-C i Barcelona
Tekst: Espen Bakke-Aas Steiro

The Pigeons: Mesterverket fra 1959 er et 
av de mange bildene du kan se på Picasso-
museumet i Barcelona.

Sagrada Família: Byggingen av 
Barecelonas katedral fortsetter stadig 
ettersom donasjonene ruller inn.
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Ved et institutt, hvor Frisch sin positivistiske 
grunnfilosofi ligger dypt forankret, skal det 
nå tilbys en mykere tilnærming til faget. 
Arven etter Frisch har bidratt mye til å gi 
Økonomisk institutt den status som det har 
i dag. Enkelte av dagens professorer ved 
instituttet mener det er viktigere å utdype 
med mer økonometri, enn å gi et minimum 
av idéhistorie til sine studenter. De samme 
professorene velger å tro at de flinkeste 
studentene uansett plukker opp litt idéhistorie 
på fritiden, og at et eget fag innen idéhistorie 
er nytteløst. 

Matematisk og økonometrisk analyse 
er et fundament og verktøy, som det er 
meget viktig at en økonom behersker. 
Økonometrifaget står som et vitalt bakteppe 
for samfunnsøkonomifaget. Videre belyser 
metode empiri. Like fullt kan det være fare for 
at man mister oversikt og refleksjon, hvis man 
bare baserer seg på denne tilnærmingen til 
disiplinen. En aldrende Ragnar Frisch advarte 
selv mot overdreven formalisering. Frisch 
mente han kunne se dette blant mange yngre 
forskere.

Samfunnsøkonomifaget er overhodet ikke 
ferdig utviklet. Det utvikler seg derimot 
kontinuerlig og har i likhet med andre 
samfunnsvitenskaper få absolutte og endelige 
svar. Måten man underviser økonomi 
som et fullendt fag gir den gjengse student 
oppfatning av at det finnes svar på alt, 
selvfølgelig gitt antagaelsene, så lenge man 
har nok av gode regresjoner som underbygger 
påstanden. Dette er ikke et universitet verdig!

Det å lobotomere sine studenter med å 
presentere dem for tankegods fra tradisjonelle 
teorier, uten å gi dem tilstrekkelig med 
mottanker er en holdning til kunnskap som 
burde gått på 18-trikken, hoppet av nede 
ved høyskolen og blitt der! For sikkerhets 
skyld vil jeg presisere at jeg ikke har noe 
i mot høyskolen, men jeg henviser til den 
tradisjonelle forskjellen, enkelte peker på 
mellom en høyskole og et universitet.

Om man ser bakover på vår egen faglige 
utvikling så er tendensen klar. Blant 
økonomer legger de store massene seg i 
skyttergraver, hver gang et skarpt hode har 

sett lyset. Hele vitenskapen forflyttes i hu 
og hast over i den retningen som har fått et 
gjennombrudd. Et simpelt eksempel er at når 
man ikke kunne forklare tilbudskrisen på 
70-tallet med de gamle etterspørselsbaserte 
Keynesmodellene, så måtte alt plutselig 
skyldes tilbudet. Ifølge den tilbudsteorien 
velger arbeidsledige, angivelig, å gå ledig, 
siden avlønningen ikke er høy nok. Ufrivillige 
arbeidsledighet eksisterer ikke.

Det måtte gå mange år før økonomer flest 
hadde fått rusen ut av hodet og innså at 
det kanskje handler om en mellomting 
mellom de gamle Keynes og de nye 
realkonjunkturmodellene. Dagens forskning 
innen makroøkonomi benytter seg nemlig 
av å ta “det beste” fra begge leire for å kunne 
danne et nytt makroøkonomisk fundament.
Et institutt som skrider frem med manglende 
historisk forståelse og ikke setter studentene 
sine i stand til å kunne fortolke, forstå eller 
behandle historiske relasjoner minner mer om 
en distriktshøyskole, snarere enn et institutt 
ved landets fremste samfunnsvitenskapelig 
fakultet.

Ved et universitet der man ikke underviser 
i faghistorie eller alternative teorier, vil 
studentene ikke ha forutsetninger for å 
skjønne sitt eget fags plass i samfunnet og 
vitenskapen. Således skapes økonomer som 
ikke er godt nok rustet til å kunne søke 
sannheter. Det er ganske fantastisk at man kan 
studere fem år ved Økonomisk institutt uten å 
vite at Bretton Woods var mer enn et hotell.

Etter flere års kamp staket Fagutvalget 
vårsemesteret i 2009 ut en langsiktig plan for 
å få økonomisk historie opp på dagsorden ved 

Økonomisk institutt. Det ble forsøkt opprettet 
et fag ved Institutt for arkeologi, konservering 
og historier. For det første ble det arrangert 
foredrag og forelesninger med blant andre 
den verdenskjente Philip Mirowski. Videre 
ble det laget underskriftskampanjer. I tillegg 
høstet utvalget systematisk støtte blant 
vitenskapelige ansatte. Dessuten utformet 
man pensumforslag; dette i tett dialog og 
med stor hjelp fra vitenskapelig ansatte, både 
ved Økonomisk institutt og utenfor. Det ble 
sågar laget en detaljert forelesningsplan og 
seminarundervisning, samt fremmet forslag 
om mer kunnskap om økonomisk historie ved 
nyansettelser.

I sitt langsiktige arbeid med få mer historie 
på timeplanene har Fagutvalget møtt mange 
rare motforestillinger. Det ble som sagt brukt 
som motargument at de beste studentene 
uansett vil prioritere økonomisk historie 
som fritidssyssel. En professor har til og med 
kalt det for et svik, at det har blitt satt frem 
ønske om mer kompetanse innen økonomisk 
historie ved utlysning av nye vitenskapelige 
stillinger.

Ledelsen har hele tiden pekt på 
ressursmangler og manglende 
undervisningskompetanse, når sakene har 
vært tatt opp. Dette er en realitet, men desto 
mer trist og fatalt.

Per dags dato er det kun Olav Bjerkholt som 
kan holde et slikt kurs; de andre har visstnok 
ikke faglige kvalifikasjoner nok til å kunne 
forsvare et helt kurs. Unntak det har vært pekt 
på fra Fagutvalgets side i prosessen er to av 
instituttets stipendiater. Vårt nye kurs innen 
økonomisk idéhistorie står og faller på Olav 
Bjerkholt. Det vil si at den dagen Bjerkholt 
takker for seg, så kan Økonomisk institutt fort 
på ny bli et historieløst Institutt.

Ved uformelle spørrerunder blant 
masterstudentene kjenner overraskende få 
studenter til Leif Johansen. Jeg tror Frisch og 
Haavelmo ville snudd seg i grava.

Kjære medstudent, kjenn din besøkelsestid 
og benytt deg av muligheten til å bli opplært 
i vårt vakre fags underfundige historie! Det 
gjenstår å se hvor lenge denne vil vare.

Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø har det. 
Nå vender økonomisk idéhistorie tilbake på timeplanen til samfunnsøkonomistudenter ved Norges fremste universitet.

Ventetiden er over:  

Det er duket for økonomisk idéhistorie ved Økonomisk institutt!

Tekst: Johan Michael Berentzen Hoem

Red. anm.: Økonomisk idéhistorie er på vei 
tilbake til Økonomisk institutt
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Kvantitativ lettelse uttrykker en form 
for monetær politikk, hvor målet 
er å stimulere en økonomi der det 
nominelle rentenivået er nær null. 
Den amerikanske sentralbanksjefen, 
Ben Bernanke, innledet i fjor vinter 
den første runden med kvantitative 
lettelser etter finanskrisen, hvilket vil 
innebære utstedelser på til sammen 600 
milliarder dollar frem til sommeren. 
Samtidig kunngjorde det amerikanske 
Forsvarsdepartementet at det vil stramme 
inn på de militære budsjettene. Krigene i 
Irak og Afghanistan er to av de stedene, 
hvor den amerikanske regjeringen svir 
av mest penger. For å oppnå betydelige 

kutt i militærutgiftene, må USA antakelig 
trekke store deler av hæren sin ut av Irak.

Ved en kombinasjon av stram 
finanspolitikk og løs pengepolitikk, 
ønsker amerikanerne trolig å bedre 
landets konkurranseevne gjennom 
en svekket dollar. Jeg vil argumentere 
for at dollaren således blir kunstig 
lav, og at dette er en såkalt ”distract 
and strike”-taktikk. Amerikanernes 
økonomiske politikk rammer land med 
fastkursregime, der valutaen er pegget 
til dollaren. På denne måten bygges en 
potensiell finansiell boble opp, samtidig 
som eiendomsmarkeder i østasiatiske 

land med fastkurs mot dollar, deriblant 
Kina og Sør-Korea, rammes hardt. Jeg 
venter å se en amerikansk finanspolitikk 
utført med ytterst varsomhet. Situasjonen 
vi nå er i, kommer rett etter at den 
amerikanske sentralbanken, FED, har 
bygget opp kunstig høye stillinger innen 
råvarer i 2008, herunder etablering 
av gullmarkedets høye posisjoner, 
tilsvarende USD 1400.

Overdreven svekkelse av dollaren, 
som følge av kvantitative lettelser 
og eventuelle rentenedsettelser for å 
motvirke inflasjon i USA, vil på kort 
sikt lede til mindre budsjettunderskudd. 

Gjesteskribent: Yang Zhao

Kommentar fra redaktørene: Dette debattinnlegget beskriver amerikansk finanspolitikk fra et kinesisk ståsted. 
Forholdet mellom USA og østasiatiske nasjoner ligger som et naturlig bakteppe. Innleggets vinkling vil trolig være 
uvant på mange. Vi tror det vil være hensiktsmessig å betrakte det som et motsvar til kritikken av det kinesiske 
fastkursregimet en ofte møter i vestlige medier. Istedenfor å fokusere på kinesernes fastkursregime og enorme 
sparenivå, tar debattanten for seg hvordan han mener amerikanernes kvantitative lettelser rammer østasiatiske 
nasjoner. Forhåpentligvis kan en alternativ innfallsvinkel sette tankene i gang, uavhengig av i hvilken grad du måtte 
være enig eller uenig. Med disse ord ønsker vi deg en riktig god leseopplevelse!

En praktfull boble 
- Amerikansk finanspolitikk fra et kinesisk ståsted



Det samme vil kostnadsreduksjoner fra 
krigene i Irak og Afghanistan. På lengre 
sikt kan imidlertid en kunstig lav dollar 
med tilhørende økonomisk fremgang 
resultere i en boble, som til slutt ender i 
en superappresiering av dollaren. Dette 
kan lett føre til en gedigen boble i aksje-, 
eiendoms- og råvaremarkeder rundt om i 
verden. Denne kan sprekke så tidlig som 
i 2012, og antakelig før utgangen av 2016. 
Vi kan for eksempel se for oss, at dersom 
dollaren har styrket seg igjen i løpet av 
første halvår av 2012, kan dette lede til at 
boblene i gull- og eiendomsmarkedene 
i østasiatiske land sprekker. Følgene 
av en slik kollaps kan igjen innebære 
spiraleffekter som gir en ytterligere 
forverring av situasjonen.

Da jeg i november 2008 anbefalte min 
tante å kjøpe gull, var prisen på $700; 
i dag er den det dobbelte. For mitt 
vedkommende synes jeg prisen på gull 
er overdreven − den respektive boblen er 
klar for å sprekke. Med dollarkursen tatt 
i betraktning ser jeg derfor mitt snitt til 
å shorte gull. I en trang global økonomi 
har mange store europeiske land måttet 
stramme inn finanspolitikken. Neste år 
vil verdien av dollar øke, fordi det ikke 
lenger vil være like viktig for USA å 
selge statsobligasjoner. For investorene 
anbefaler jeg følgelig å spekulere i en 
appresiering av dollarkursen i perioden 
2011-2016.

US Dollar-indeksen vil forme fire “dips” i 
perioden 2009-2011. I henhold til mine 
observasjoner nådde ratioen EUR/USD 
sin siste topp for nå, ved 1,4280 i slutten 
av november i fjor. Ut i fra FEDs andre 
kvantitative lettelser ser jeg muligheter 
for å tjene penger på å shorte allerede 
nå; vi er med høy sannsynlighet i en 
såkalt ”bear position”. Mer generelt har 
omsettingen av dollar tatt seg betraktelig 
opp siden 2007. Jeg frykter at boblen 
nærmer seg sitt mest kritiske, selv om 
bunnivåene vil løfte seg med tiden. Vi ser 
på grafen at det laveste dollarkursnivået 
i den siste “dippen” ligger i underkant av 
76.  Kort oppsummert: Vi kan; til tross 
for at USAs underskudd var enda større 
i 2010 enn i 2007 og 2008; vente oss en 
sterk dollar i fremtiden. 

Den amerikanske regjeringens 
kredittstatus preges av stadige utstedelser 
av statsobligasjoner. Lave rentenivåer 
og kvantitative lettelser kan kanskje 
stimulere den amerikanske økonomien 

nå, men som sagt vil det også kunne 
føre med seg prisbobler i et knippe 
nøkkelmarkeder. I perioden 2001-2010 
har amerikanske myndigheter økt 
utstedelsen av statsobligasjoner fra 6 
milliarder opp til 13 milliarder dollar. 
Et spørsmål som følger er hvor vidt 
den amerikanske regjeringen vil være 
i stand til å tilbakebetale den enorme 
gjelden. Svaret er åpenbart nei, dersom 
amerikanske myndigheter fortsetter uten 
å gjøre noe med sitt budsjettunderskudd 
og baserer seg på lånte penger. Jo 
mer amerikanerne låner gjennom 
statsobligasjoner, desto større blir 
risikoen til disse obligasjonene. Om dette 
fortsetter, vil til slutt ingen våge å låne ut 
penger til USA. Konsekvensen blir høye 
renter og en statsgjeldssituasjon i USA 
tilsvarende det vi ser i enkelte europeiske 
land.

Hvis prisene for viktige importvarer 
som mat og olje synker, bidrar det til at 
USAs statsgjeld blir mindre i forhold til 
tidligere. På denne måten kan USA, enn 
så lenge, fortsette å låne mer. På lenger 
sikt vil imidlertid disse prisene ta seg 
opp; vi ser allerede dette for oljeprisen. 
I mellomtiden strammer amerikanerne 
inn økonomien for å bøte mot de store 
budsjettunderskuddene og således 
befeste sin stilling som den eneste globale 
reservevaluta. Dette er årsaken til at en 
ny verdensomspennende krise fort kan 
oppstå. Amerikanske statsobligasjoner 
blir fortsatt utstedt i enorme mengder. 
Prisene på eiendom, gull og andre 
råvarer skyter i været, samtidig som USA 
for øyeblikket innehar et av de laveste 
konsumprisnivåene blant industriland. 
Den gjennomsnittlige årlige veksten 
til amerikanske statsobligasjoner er 
rundt 7 prosent, mens den amerikanske 
inflasjonen kun har ligget på rundt 2-3 
prosent de siste 8 årene.

Brorparten av USAs statsobligasjoner 
blir ikke kjøpt av amerikanere, men 

av utlendinger, ofte representert ved 
østasiatiske myndigheter. Utenlandske 
investorene og regjeringene benytter 
seg av de amerikanske finanspapirene 
som sparemidler og adopterer dermed 
amerikanernes inflasjon.
Den amerikanske dollaren utgjør 
både verdens største handelsvaluta og 
reservevaluta. Samtidig blir dollaren 
verktøy for ekspansjon eller innskrenking 
av kreditt, spesielt for de landene som 
har fastkurs mot dollar. Disse landenes 
pengepolitikk er dermed prisgitt 
FEDs pengepolitikk og blir ofre for 
en serie av kvantitative lettelser. Når 
den medfølgende boblen sprekker, vil 
økonomien i disse landene rammes 
hardt.

Slik jeg ser det, er vinterens andre 
runde med kvantitative lettelser rettet 
mot Kina og landets fastkurspolitikk. 
Målet med denne lettelsen ser ut til 
å være at pengene skal flomme over 
det finansielle systemet i Kina og den 
kinesiske økonomien mer generelt. På 
denne måten presses renminibin opp, slik 
at den ikke kan holdes så lav som Kina 
selv ønsker. For kinesiske myndigheters 
sitt vedkommende er den eneste måten 
å hindre en betydelig appresiering eller 
revaluering av renminibi at staten må 
stramme inn finans- og pengepolitikken. 
Med andre ord må Kina redusere 
sin økonomiske vekst for å begrense 
inflasjonen. På 1990-tallet ble Japan 
delvis pengepolitisk handlingslammet, 
idet landets rente lå rundt null og 
deflasjonsspøkelse stirret sentralbanken i 
hvitøyet. Et tilsvarende scenario synes nå 
forestående i USA.

Der inflasjon kan medføre en sprudlende 
boble, kan deflasjon lede til tregtflytende 
forringelse. Skulle USAs underskudd 
reduseres enormt, vil en deflasjon kunne 
spre seg over store deler av verden. Dette 
kan komme til å skje allerede til neste 
år. Det virker som om mange av de store 
amerikanske selskapene holder kontanter 
tilbake for å kunne gå kalde vintrer i 
møte. Kanskje vil det gjøre dem bedre 
rustet til å møte en eventuell ”ondartet” 
deflasjon.

Avslutningsvis vil jeg predikere en sterk 
appresiering av dollaren første halvår i år 
til neste kvantitative lettelse. Månedene 
som kommer vil vise hvorvidt jeg får rett.
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Harmoni: Flagg i skjønn forening, selv om 
ikke valutaene alltid er det.
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The Economy Is so Bad that... 

•     … I got a pre-declined credit card in the mail.
•     … I ordered a burger at McDonald’s, and the kid behind the counter asked: ‘Can             
            you afford fries with that?’
•     … CEOs are now playing miniature golf.
•     … if the bank returns your check marked ‘Insufficient Funds’, you call them and 
            ask if they meant you or them.
•     … McDonald’s is selling the 1/4 ouncer.
•     … parents in Beverly Hills fired their nannies and learned their children’s 
            names.
•     … a truckload of Americans was caught sneaking into Mexico.
•     … Dick Cheney took his stockbroker hunting.
•     … Motel Six won’t leave the light on anymore.
•     … the Mafia is laying off judges.
•     … Exxon-Mobil laid off 25 Congressmen.
•     … Congress says that they are looking into the Bernard Madoff scandal. ‘Oh 
            Great! The guy who made $50 Billion disappear is being investigated by the 
            people, who made $1.5 Trillion disappear!’
•     … and finally … the Nigerian princes got mails about winning lottery and credit 
            card information, from the Western prime ministers.

Everyday Life for an Economist

An economist is a trained professional paid to guess wrongly about the economy. An 
econometrician is a trained professional paid to use computers to guess wrongly about 
the economy.

Three econometricians went out hunting, and came across a large deer. The first 
econometrician fired, but missed by a meter to the left. The second econometrician 
fired, but also missed by a meter to the right. The third econometrician didn’t fire, but 
shouted in triumph: ‘We got it! We got it!’

In econometrics we learn to test our economic theories. We find out that 
macroeconomists are usually ten percent wrong, unless there is a recession, 
microeconomists are never right and that econometrics is no accurate science either.

‘I’m a walking economy,’ an economist was overheard saying. ‘My hairline’s in 
recession, my waist is a victim of inflation, and together they’re putting me in a deep 
depression. Too bad that I look like I have caught the Dutch disease, but that is sunk 
cost.’

Economic Jokes at Its best(?)
Economists Pick-Up-Lines

•     If the world was a diagram, your curves would be the most beautiful.
•     Shall we go to my place and maximize our utility?
•     Your presence is one big positive externality.
•     Tell me what I have to assume to be able to identify your phone number.
•     You’re deriving me crazy!
•     You’ve been spending too much time with the invisible hand… time for      
       some external intervention.
•     I’m a pure public good… You can free-ride on me any time you want.
•     My fiscal policy is all about contributing to your private sector.
•     I know it’s a Saturday, but do you think you’d be open for some direct de
       posits later? I’ll be capital, you’ll be labor – you know the rest.
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Economic Riddles

Q: How many conservative economists does it take to change 
a light bulb?
A: None, as long as the government stays out, market forces 
will cause it to happen.

Q: How many lefty economists does it take to change a light 
bulb?
A: 100, one to actually do it, and 99 to check that it’s done in 
accordance with the regulations.

Q: Why did God create economists?
A: In order to make weather forecasters look good.

Q: What’s the difference between economists and 
mathematicians out on town?
A: The economists like to bring a model back home, while 
mathematicians prefer two unknowns.

Q: Why is it impossible to take the derivative of a political 
scientist?
A: They’ve got no function.

Q: What’s the difference between economics and ethics?
A: Although ethics teaches that virtue is its own reward, in 
economics we get taught that reward is its own virtue.

Forskerånd

Leder i Stimulator, 3. årgang, nr. 6, 
november 1949 

På et annet sted i dette nummer av 
Stimulator offentliggjør vi et referat av 
studentenes synspunkter i den diskusjonen 
som fulgte skjenneprekenen til professor 
Frisch på den første forelesningen han 
holdt i høst, og som senere er sendt ut som 
stensilmemorandum. 

Professor Frisch dro her til felts 
mot pensumidioti og ukritiserte 
studentene for manglende forskerånd 
- «den nysgjerrighet…uten hvilken det 
akademiske studium bare blir et tomt 
skall». 

Han sa bl. a.: «Dere er på vei til å styrte oss 
alle sammen i fordervelse. Først og fremst 
dere selv fordi dere kommer til å  ødelegge 
deres egen karriere. Men dernest vil det 
også bli leit for oss universitetslærere som 
blir sittende med skammen. Dere er på 
vei til å bli jordrotter som krever å få løpe 
rundt i et lite system av jordhull som dere 
selv vil lage etter deres eget hode, mens dere 
burde hige etter å bli som falker som kan 
se og oppfatte et helt terreng på en gang. 

Kanskje jeg har tegnet lys og skygge litt for 
skarpt, men overdrivelsen er i hverfall ikke 
svært stor. Denne tingenes tilstand kan ikke 
fortsette. Jeg appelerer til dere om å hjelpe 
til slik at vi ved forende krefter kan komme 
ut av pensumidiotiet og inn i et virkelig 
studium. Vi må kunne bli enige om at det 
ikke alltid skal vare nødvendig å presisere 
hvilke avsnitt eller hvilke setninger i en 
forelesning som skal være pensum, og 
hvilke som ikke skal være det. Vi må få 
løsnet på selve begrepet pensum og bygge 
mer på et alminnelig ønske hos begge 
parter om å forstå ting.»

Ingen vil vel benekte at professor Frisch her 
har rørt ved viktige og sentrale problemer 
for studentene og for vår vitenskap. Og 
ingen kan si at professor Frisch ikke har 
uttrykt seg med all ønskelig tydelighet.

Vi ser «skjenneprekenen» som en 
utfordring studentene må ta opp. Ikke bare 
ved debattinnlegg som dem vi offentligjør 
her, og som vi håper å kunne bringe flere av 
i tiden framover, men først og fremst ved 
selv å vise at de ikke er pensumidioter som 
mangler forskerånd. Vi vil her understreke 
den store betydning «Stimulator» har 
hatt, og i ennå større grad bør få som 
forum for studentenes faglige interesse og 
perspektiver utover de snevre rammene 
pensum setter. Det er ingen grunn til å 
tro at studentene ikke makter å vise at 
professor Frisch har urett.

I tilknytting til den pågående diskusjonen 
vil vi særlig feste oppmerksomheten 
ved to forhold. Professor Frisch bygger 
sin anklage om manglende forskerånd i 

første rekke på studentenes manglende 
kjennskap til og interesse for moderne 
makroteorier. Kjennskap til disse teorier, 
og i særdeleshet det arbeid som vårt eget 
sosialøkonomiske institutt utfører på dette 
område, er imidlertid av hengig av et såpass 
innviklet analytisk verktøy at studentene i 
realiteten var avskåret fra å erverve seg et 
slikt kjennskap inntil professor Haavelmo 
begynte sin forelesningsserie, og siden 
den tid kan ingen klage på manglende 
interesse. Men også før studentene fikk det 
nødvendige verktøy var interessen tilstede. 

Og forkserånd betyr vel ikke bare interesse 
for moderne makroteori. Hva med 
studentenes selvstendige initiativ i retning 
av å finne fram til bedre litteratir i teoretisk 
statisktikk? Hva med studentenes åpenbare 
interesse for sosialvitenskapelige og  
sosialøkonomiske metodespørsmål?

Vi vil våge å påstå at en kritikk fra professor 
Frisch’ side ville ha hatt en langt større 
positiv virkning og sikkert en annen form, 
om kontakten mellom professor Frisch og 
studentene hadde vært bedre. I de siste år 
har hans utenlandsopphold vært hyppige 
og langvarige, hans forelesninger få og 
sporadiske. Hans kjennskap til det som 
foregår blant studentene må følgelig bli 
mangelfullt – og derfor skyter han også 
langt over mål i sin kritikk.

Det er imidlertid ingen grunn til å beklage 
at problemene er stilt og at diskusjonen er 
kommet i gang omkring disse spørsmålene. 
Og det står i første rekke til studentene selv 
i handling å vise at professor Frisch har tatt 
feil.

1 For å lese resten av dette nummeret av Stimulator gå inn i arkivet på våre nettsider: www.observator.tk

Jokes collected by: Paal Wangsness, Sofie Kjernli-Wijnen, Liv Anna Lindmann and Rasmus Bøgh Holmen
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A - besvarelse i ECON4510 Finance Theory

Problem 1 We’re considering a risk-averse agent so that his utility over next periods wealth can

be represented by a strictly increasing and concave function u(w).

Let a be the amount invested in the risky asset. His wealth in the next period is then:

w̃1 = (w0 − a)(1 + rf ) + a(1 + r̃)

w̃1 = (1 + rf )w0 + a(r̃ − rf ),

where w0 is the wealth he starts out with. w̃1 is of course stochastic for non-zero values of a.

Assume also that we allow for short-sales of both assets (i.e. a can both take negative values and

values exceeding w0).

To maximize expected utility in the next period, the agents solves:

max
a

E{u ((1 + rf )w0 + a(r̃ − rf ))}

The first-order condition is:

E{u′ ((1 + rf )w0 + a(r̃ − rf )) (r̃ − rf )} = 0

And the second-order condition for a maximum is :

E{u′′ ((1 + rf )w0 + a(r̃ − rf )) (r̃ − rf )
2} ≤ 0

First note that the soc is satisfied in any case, since u(·) is concave and (r̃ − rf )
2 is always non-

negative (such that the expectation of the product must always be non-positive).

Let a∗ be the solution to our problem. We know that a∗ > 0 if and only if:

E{u′ ((1 + rf )w0)(r̃ − rf )} > 0

(the argument in the FOC evaluated at a = 0). As u′(·) > 0 for all levels of w1 this condition

reduces to:

E(r̃) > rf

Similarly we can find out when a∗ < 0 and a∗ = 0. So we have:

a∗ > 0 ⇔ E(r̃) > rf

a∗ = 0 ⇔ E(r̃) = rf
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a∗ < 0 ⇔ E(r̃) < rf

Now, an interesting point about this result is that we found out the sign of a∗ to be unrelated

to the degree of risk-aversion. This result can be labeled ”local risk neutrality”: on the margin,

when we’re in a risk-less position and consider whether to invest some in a risky asset or not, we’ll

behave as we are risk-neutral and only focus on the expected return (a higher expected return gives

a first-order gain, while the risk is only a second-order loss).

Problem 2 (a) Let’s start with the CAPM equation that gives the relationship between system-

atic risk and an asset’s rate of return:

E(rj) = rf + βj(E(rm)− rf )

Where rj is the rate of return on asset j, rf is the risk-free rate, rm is the market portfolio rate of

return and

βj =
cov(rj , rm)

var(rm)
.

As rj =
Ṽj1

Vj0
− 1 (Vjt is the value of the asset in period t), we can rewrite the formula in levels:

E

(
Ṽj1

Vj0

)
= 1 + rt +

cov
(
Ṽj1

Vj0
, rm

)

var(rm)
(E(rm)− rf )

Vj0 =
1

1 + rf
(E(Ṽj1)− λcov(Ṽj1, rm))

Where λ = E(rm)−rm
var(rm) . Both these equations must hold for any asset traded in equilibrium.

Note now a property with the last equation. Say you want the value Vk0 of two future cash

flows, (Ṽk11 + Ṽk21). That value is:

Vk0 =
1

1 + rf

(
E(Ṽk11 + Ṽk21)

)
− λcov(Ṽk11 + Ṽk21, rm)

=
1

1 + rf

(
E(Ṽk11))− λcov(Ṽk11, rm)

)
+

1

1 + rf

(
E(Ṽk21)− λcov(Ṽk21, rm)

)

⇒ Vk0 = Vk10 + Vk20

The valuation is additative.

OK, so we’re considering the value of the merged firm which has a future value of Z̃1 = X̃1+ Ỹ1.

What is Z0? Well, using our previous results we know that:

X0 =
1

1 + rf

(
E(X̃1)− λcov(X̃1, rm)

)
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Y0 =
1

1 + rf

(
E(Ỹ1)− λcov(Ỹ1, rm)

)

and by value-additivity:

Z0 = X0 + Y0

What about the β of the merged firm, βz? The rate of return on the company is rZ = Z̃1
Z0

. By

the CAPM equation:

E(rZ) = rf + βZ (E(rm)− rf )

Now what is βZ?

βZ =
cov

(
X̃0+Ỹ0
X0+Y0

, rm

)

var(rm)

=

1
X0+Y0

(
cov(X̃1, rm) + cov(Ỹ1, rm)

)

var(rm)

= X0
X0+Y0

cov
(
X̃1
X0

, rm

)
+ Y0

X1+Y1
cov

(
Ỹ1
Y0
, rm

)

var(rm)

βZ =
X0

X0 + Y0
βX +

Y0
X0 + Y0

βY

Now, we know that X0
Y0

= 1
5 . Hence:

X0 =
1

5
Y0

X0 + Y0 =
6

5
Y0

such that
X0

X0 + Y0
=

1
5Y0
6
5Y0

=
1

6

and
Y0

X0 + Y0
=

Y0
6
5Y0

=
5

6
.

So we have:

βZ =
1

6
βX +

5

6
βY

βZ is just a value-weighted average of the β’s of the original firms.

(b) Consider a portfolio where you combine X and Y , with an a-weight on asset X. This

portfolio will have expectation and variance:

µp = aµX + (1− a)µY
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σ2
p = a2σ2

X + (1− a)2σ2
Y + 2a(1− a)σXY .

The value of a that minimizes σ2
p is the one solving:

∂σ2
p

∂a
= 2aσ2

X − 2(1− a)σ2
Y + 2(1− a)σXY − 2aσXY = 0

= 2((σ2
X + σ2

Y − 2aσXY )a− (σ2
Y − σXY )) = 0

⇒ a∗ =
σ2
Y − σXY

σ2
X + σ2

Y − 2aσXY

(The SOC for a minimum is satisfied as long as σ2
X + σ2

Y − 2aσXY ≥ 0 ⇔ |pXY | < 1).

Using the values in the problem:

σ2
X = 0.09 E(r̃X) = 0.04

σ2
Y = 0.16 E(r̃Y ) = 0.16

σ2
XY = 0.02

We get

a∗ =
0.16− 0.02

0.09 + 0.16− 2 · 0.02
=

0.14

0.21
=

2

3

The resulting µp and σ2
p is:

µp =
2

3
· 0.04 + 1

3
· 0.16 = 0.08

σ2
p =

(
2

3

)2

· 0.09 +
(
1

3

)2

· 0.16 + 2 · 2
3
· 1
3
· 0.02 =

1

4
(0.36 + 0.16 + 0.08) =

0.60

9
≈ 0.06667

This is thus the minimum-variance portfolio (MVP) for all possible combinations of X and Y . All

possible combinations can be illustrated in a (σ, µ) diagram. We could have shown that this will

be a hyperbola with, as noted, the smallest variance given by the MVP just found.

What if the merger does happen? Well we just found that

βZ =
1

6
βX +

5

6
βY

so we know that

E(rZ) =
1

6
E(rX) +

5

6
E(rY )
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a=0

a=1

a=1/6

a=2/3

Frontier Portfolio

(The Merged Company)

(MPV)

0.25 0.3 0.4

0.04

0.08

0.105

0.16

µ 

σ 

⇒ the merged company is just like a portfolio with a = 1/6.

E(rZ) =
1

6
· 0.04 + 5

6
· 0.16 =

0.84

6
=

0.21

2
= 0.105

σ2
Z =

1

62
(0.04 + 25 · 0.16 + 10 · 0.02) = 1

36
(0.04 + 4 + 0.2) =

4.24

36

The position of the merged company is marked in the graph.

(c) Yes, it is true that the variance of the new company will be smaller than any of the tow

companies’ original variances. We can see that when we start from either a = 0 or a = 1; some

diversification will give a lower variance. this is true as long as the assets are not perfectly correlated.

What is not the true is that this is a benefit for the shareholders (at least in the CAPM-model).

As we have already seen, if lower variance is the goal of the shareholders, they can obtain this by

changing their portfolios and put a 2
3 -weight on companyX. Hence, diversification is no justification

for merges, this might as well be done by the shareholders, and with much more flexibility (as they

can choose a different from 1/6).
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Problem 3 (a) We’re considering a call option (European) with strike price K and maturity in

the next period. By then we know that the share price of the underlying asset (a stock) will be

either uS or dS, where S is today’s share price and u > d.

Hence, in the next period the option is either worth fu = max(uS −K, 0) or fd = max(dS −
K, 0). How can we find the value of an option today, f?

We’ll do so by constructing a replicating portfolio, when we combine ∆ shares and B bonds

to construct a portfolio that will give the same outcome as the call option in question in the next

period. Then, by absence-of-arbitrage, we’ll know that the option’s value f must equal the initial

costs of constructing the replica.

OK, so we are:

• purchasing ∆ shares

• investing in B bonds

and we choose ∆ and B such that:

uS∆+Ber = fu

dS∆+Ber = fd

(assuming continuously compounding).

Solving for B and ∆ we find:

∆ =
fu− fd

(u− d)S

B = e−r

(
ufd− dfu

(u− d)

)

As we know that d < er < u in equilibrium we actually see that B < 0, so we’re borrowing at the

risk-free rate.

By absence-of-arbitrage we find:

f = ∆S +B =
fu− fd

(u− d)S
S + e−r

(
ufd− dfu

u− d

)
= e−r

(
er(fu− fd)

u− d
+

ufd− dfu

u− d

)
.

Let us denote p = er−d
u−d to get

f = e−r(pfu+ (1− p)fd)

We see that, as long as d < er < u, we know that p ∈ (0, 1), such that f is a discounted weighted

average of the possible values in the next period.

Note: I’ve used the notation f instead of, say, c, to emphasize that this formula also holds for

European put options (with modifications of the fu and fd definitions). (b) As already noted, p

plays the role as the weight given to the option’s future value in the case of an upward movement

in the share price. Similarly, (1 − p) is the weight on the downward outcome. As we know that
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p ∈ (0, 1) and when we look at the expression for f , it’s tempting to give p a further interpretation.

Can we do that?

Not immediately. p is in principle just a definition that makes our formula for f look nicer.

From looking at p we see that the only thing that matters for the option price is the possible

relative changes in S and the risk-free interest rate. The probability of the possible outcomes does

not enter. Hence, as long as different market participants agree on the various possibilities, they

will agree on the price of f , no matter what they think is most likely.

However, there’s one way we can look at it that gives us a relation between p and the probability

of a certain outcome if we make a detour into the ”risk neutral world”.

Imagine that all agents are risk neutral. Then they only care about expected returns and we

know that inn equilibrium, all traded assets must be expected to earn the risk free interest rate.

I.e. if E(f̃) is the expected future option value we know that

F = e−rE(f̃).

Let p∗ be the probability of an upward movement. Then

E(f̃) = p∗fu+ (1− p∗)fd

such that:

F = e−r(p∗fu+ (1− p∗)fd)

But doesn’t this look familiar? What this tells us is that : if we know that all investors are risk

neutral and we observe the equilibrium price f and the initial rate r, we know that our p must

equal the probability of an upward movement. Put differently: in a world of not just risk-neutral

investors, we know that f = e−r = (pfu + (1 − p)fd). p = er−d
u−d is, given f and r, the necessary

probability of an upward movement for this to also be an equilibrium price in a risk-neutral world.

This is why p is often called the ”risk neutral probability”. p is not, of course, then the actual

probability, but it is what the probability implied from a risk-neutral pricing would have been.

Note that it’s easy to get confused by all the various probability-terms. When I refer to the

”actual probability” I think of the probability being used by the agents to form the expectations

(which might differ across persons as well).

This insight is (part of) what leads to the principle of ”risk neutral valuation” which is important

for instance when we derive the Black-Scholes formula. When we’ve assumed that absence of

arbitrage holds, we can also assume that investors are risk neutral and the derive pricing results

based on the requirement that any asset earns the risk free rate. These results will then also hold

for a world of not just risk-neutral investors, as long as we continue to require absence of arbitrage.
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ECON4510 – FINANCE THEORY

Comment on exam answer in ECON4510 Finance Theory fall 2009
By Diderik Lund

This candidate got an A, and the answers given are clearly very good.  The exam consists of three problems with equal weights.  A 
“sensorveiledning” is available on the course’s semester web page for fall 2009.

In problem 1 the candidates are asked to prove and interpret a theoretical result in the simplest kind of portfolio problem, with one risk 
free and one risky financial asset.  When an agent maximizes expected utility and is risk averse, the result says that a strictly positive 
amount will be invested in the risky asset provided that it has an expected rate of return exceeding the risk free interest rate.  This may 
seem surprising, since we might think that someone with very strong risk aversion would prefer to invest everything in the risk free 
asset, or that this would be a possibility if the expected rate of return is only slightly above the risk free rate.
The maximization problem is correctly formulated in the third equation, which follows from the first.  The second equation is a mistake, 
but luckily, is not used later.  It is a good idea to make a precise assumption about the choice set, i.e., what values of a are allowed.USED 
IN SEQUEL?
First- and second-order conditions (foc, soc) are correct, and the observation about the soc being satisfied is OK.  Then the candidate 
uses a method which leads to the desired result:  Consider what the first-order derivative (from the foc) looks like when a = 0.  This tells 
that expected utility will improve if a is increased from zero.  Strictly speaking this relies on expected utility being a continuous function 
of a, which could have been noted, but apart from this, everything is fine.  The interpretation, with the term local risk neutrality, is 
correct.
It should be noted that this question may seem to focus on a rather special technical point.  However, it is both in the text book and the 
lecture notes for expected utility in general, and again for special situations in a seminar question and other parts of the lecture notes.

Problem 2 relates to the most central model of the course, the Capital Asset Pricing Model (CAPM).  The question asks about some quite 
basic properties of the model, as it is applied to a possible merger of two firms.  Unfortunately, many candidates came up with results 
which are clearly counter-intuitive, like the beta of the merged firm being the sum of the betas of the two original firms.  This candidate, 
however, is able to apply the equations of the model.  (A small detail:  In problem 1, there were tildes above all the stochastic variables.  
This is not done consistently in problem 2.  But many texts do not use this, so we cannot require it.)

The candidate derives correctly the result on value additivity and then on the beta of the merger being a value-weighted average.  For 
2(b) the minimum variance portfolio is found correctly.  (This is a standard ingredient in many exam questions.)  The diagram illustrates 
this and the locations of the two original firms (a = 0 and 1, respectively). 
It is correctly stated that the merged firm is like a portfolio of the two original firms with weights 1/6 and 5/6, but the numbers come 
out with some errors.  The expected rate of return of the merged firm is correctly given as 0.84/6, but then, this is found to be 0.105, 
while the correct answer is 0.14.  There is also a small mistake (4.24 instead of 4.29) in the variance.  The standard deviation is 
approximately 0.345.

In part 2(c), the statement that the variance (or std. dev.) of the merged firm will be less, is not correct.  Even though movement 
towards a weighted average reduces variance when starting from either a = 0 or a = 1, the starting point at a = 1 has so high 
variance that the reduction at a = 1/6 is not yet enough to reduce it below the variance at a = 0.  But more importantly, the 
candidate is correct about the main insight here, that diversification is no justification for mergers in the CAPM world.  This 
insight does not follow from the equations here, but from considering the whole model.

Problem 3 starts out with the one-period binomial model for a call option value.  The candidate finds the replicating portfolio and 
the option value correctly.  Part 3(b) asks for the interpretation of p, and what role this variable plays.  The discussion at this point 
shows very good insight.

As a conclusion, the candidate has shown a very good overview and insight, in particular in the interpretations at the end of each 
of the three problems.  This vastly overshadows the minor quantitative mistakes in parts 2(b) and 2(c).
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I januar 2011 arrangerte Frederik studentforening årets studietur, og 38 studenter tilbrakte to 
herlige uker i Brasil. Vi fikk tak i 6 turkamerater og fikk de til å svare på følgende spørsmål: 

Hva var høydepunktet på Brasil-turen for deg? 

Seks i Brasil

Kristoffer Berg
Høydepunktet var å ligge på Ipanema i 38 grader og strålende sol, med en kald brasiliansk øl i hånda.

Oscar Haavardsholm
Det var sinnsykt mange! Å cruise rundt 
Buzios i en beach buggy var absolutt ett av 
dem:)

Stine Hesstvedt

Vanskelig å velge bare ett, men Rio de Janeiro 

var et høydepunkt i seg selv – en fantastisk by 

som jeg skal tilbake til. Besøket gjorde også et 

veldig sterkt inntrykk.

Mari Amdahl Heglum

Flotte mennesker og såklart fantastiske 

sangprestasjoner fra “The man of the night” 

Baastad. Aircondition på bussen var heller 

ikke å forakte.

Maria Dahl NielsenEtter kalde, gråe vintermåneder i Norge var det et absolutt høydepunkt å oppleve Rio de Janeiro med sin Jurrasic Park-liknende natur, kombinert med storby og strand.

Sofie Kjernli-Wijnen

Favelaturen! Det var veldig spennende og 

lærerikt å ha muligheten til

å gå hele veien fra toppen av Rocinhafavelaen, 

gjennom alle smågatene,

og ned til markedene der favelaen slutter.


