
e a d l i n eMULIG
E

M
ULIG

E

M
ULIG

E

M
ULIG

E

M
ULIG

E
ANNO

NSØ
RER:

ANNO
NSØ

RER:

ANNO
NSØ

RER:

ANNO
NSØ

RER:

ANNO
NSØ

RER:

ECO
Nm

ckinsey

DnBCoca Cola

M
c DO

NALDS

PEPPES PIZZA

HYDRO

V
Utvekslingss

tudent

Nobelprisen

Proffen: M
unthe

Euro
Datamaskiner

Eksamensoppgave

OBSERVATOR 4-9

BBBBBSESESESESERRRRRVVVVVAAAAATTTTTORORORORORO Tidsskrift for studenter og kandidater i sosialøkonomi nr. 4 1999 - 36. årgang



UTSYNTSYNTSYNTSYNTSYN

Postadresse

Observator

Postboks 1095 Blindern

 0317 Oslo

Telefon 22 85 61 19

Fax 22 85 50 35

email: observator@econ.uio.no

Redaksjonen kan kontaktes på

 rom 615, Henrik Wergelands hus

Utgitt av

Sosialøkonomisk Studentforening Frederik

med støtte fra Sosialøkonomisk Institutt og

Kulturstyret i Studentsamskipnaden i Oslo.

Opplag  800

Redaksjonen avsluttet

4.November  -1999

Bladet er utformet

av redaksjonen.

Trykk:

Falch Hurtigtrykk

Abonnement

Kr. 100,- for personer

Kr. 200,- for institusjoner

Annonsepriser:

kvartside kr 500,-halvside kr. 850,

helside kr 1500,-.

Observator  tilbyr  utforming  av  annonser.

Vi som studerer her på Blindern liker å se på utdannelse som en fornuf-
tig investering i vår egen framtid. Men hvor dyr skal investeringen bli?

Det er bare å innse. Statsbudsjettet gir ingen grunn til å sprette nytt-
års-champagnen før tiden! Regjeringen bryter alle løfter de har gitt om
bedre forhold for studentene. Stipendandelen videreføres på 30 pro-
sent, og det blir fortsatt markedsstyrt rente. I tillegg trappes bolig-
utbyggingen ned! Universitetet får skåret ned bevilgningene slik at det
må kuttes  både i undervisning og forskning. Studenter så vel som
forskere blir tapere. Til tross for at så godt som alle politikerne talte
varmt for utdanning så sent som under valgkampen for 4 måneder
siden; i dag er ikke lenger utdanning et prioritert satsingsområde.

For en Blindernstudent blir dette ekstra hardt å svelge. Fra før har vi
det trangeste boligmarkedet noensinne i Oslo. Jakten på bolig tar mye
tid, og selv for å kunne betale en gjennomsnittlig ett-roms leilighet strek-
ker ikke Lånekassens penger lenger til. Det betyr at studentene blir
nødt til å ta arbeid ved siden av studiene for å ha råd til å studere. Dette
går igjen ut over studiekvaliteten. Svaret fra utdanningsministeren er at
det er fint at studentene jobber, så derfor skal de få lov til å tjene
5000,- i måneden.  -Er heltidsstudenten død?

Dersom vi hadde bedre tilgang på studentboliger, ville presset bli min-
dre for hele byen. Hva  kan det skyldes at ikke engang Oslos politikere
ser ut til å ta dette poenget? Byrådet er heller ikke interessert i å
sponse Oslostudentene med fem øre. De vil ikke en gang spandere
studentpris på trikken. Kan dette skyldes at byrådet utgår fra et parti
som tradisjonelt består av mange kapitalsterke
hus- og gårdeiere, som ser seg tjent med
høye boligpriser, og ditto høye utleiepriser?

Ernæringsmessig begrenser Lånekassens
penger seg til knekkebrød og grandiosa,
men når pengene skal betales tilbake, leg-
ger de på markedsrente. Universitetets
bygninger faller i hodet på studentene, og
inneklimaet har aldri holdt arbeidsmiljølo-
vens krav. Undervisningstilbud fjernes, kurs
legges ned, og det blir ingen satsing
på nye undervisningsformer. Når selv
ikke myndighetene ser ut til å ville satse
penger på utdannelse, må vi jo begynne
å tvile på de valg vi har gjort.

Student; du er en taper!
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På sosialøkonomi lærer vi at økonomisk teori kan beskrive mange vik-
tige samfunnsspørsmål. Men la oss ikke glemme at det er mennesker
som står bak enhver økonomisk handling.

I en perfekt verden for en sosialøkonom, er alle markeder i likevekt. Det
finnes ingen informasjonsproblemer og vi ser bort fra transportkostnader.
Med disse og lignende forutsetninger liggende bak, setter vi opp modell
etter modell. Vi deriverer, finner likevektspris og likevektskvantum som
er slik at alle kommer bedre ut. Gitt at forutsetningene holder!

Normalt vier trolig en foreleser rundt 5% av forelesningstiden til å drøfte
forutsetninger for modellene, og de resterende 95% til å fordype seg i
regnetekniske detaljer. Det kunne jo være en idé å spørre foreleseren
din neste forelesning om å utdype forutsetningene til den modellen dere
driver med nå. Kan det være riktig å anta at alle mennesker har en
initial formue? Konsekvenser av modellen er at slaveri tillates –er dette
riktig? Kan det stemme at alle mennesker er like høye og bruker nr. 42
i sko?

Stiller man slike spørsmål får en som regel to typer svar: (A) Modellen
kan utvides, men blir mer komplisert. (B) Økonomiske modeller er ikke
moralske.

A: Modellen kan utvides. Dette slipper ofte foreleseren unna med, fordi
studentene har mer enn nok med å henge med på den modellen de
akkurat har lært. Dessuten er en utvidelse utover pensum ikke eksamens-
relevant. Men om vi løfter blikket forbi eksamen, så er det ikke noe i
veien for å lage økonomiske modeller store og kompliserte. Vi har utvi-
klet datamaskiner som gjør det mulig å regne på store modeller. Men
selv den største datamaskin må også først mates med forutsetninger
om menneskelig adferd.

B: Økonomiske modeller er ikke moralske. Men de aller fleste vil anta at
mennesker er vesener med i hvert fall en viss grad av moral. Kan en
umoralsk modell gi et godt bilde på en moralsk aktørs handlinger? Eller
eksisterer det en slags kollektiv økonomisk umoral? Nå er vi inne på
problemstillinger som interesserer langt flere enn bare økonomene på
SV-fakultetet, og som viser hvorfor sos.øk. er et samfunnsfag, og ikke
et naturfag.

Uansett vil en økonomisk modell alltid være en forenkling av virkelighe-
ten, og man må gi slipp på noe for i det hele tatt å kunne regne på en
modell. Men husk dette; selv om du har pugget en hel remse med
betingelser og forutsetninger som skal gulpes opp til oppgave 1a) på
eksamen, så ikke tro at det er slik verden er.
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Vitenskapsbutikken ønsker å skape oppgavesamarbeid
mellom hovedfagsstudenter ved SV fakultetet og ulike
oppdragsgivere fra arbeidslivet genelrelt. Målsetnin-
gen er å gjøre universitets kompetanse bedre kjent i
det praktiske liv.

Innen sosialøkonomi har vi følgende pro-
sjekter tilgjengelig:

Finansforbundet:
«Rekrutteringspolitikken i norske finansinstitusjoner.»
«Kompetanse i finansnæringen.»
«Omstillingsprosesser og økonomiske konsekvenser i næringslivet»

Kirkens Nødhjelp:
«Gjeldsletting, hvilken utviklingseffekt vil det ha?»
«Globalisering og marginalisering.»

Arbeids-og administrasjonsdepartementet:
«Norge-2030:Global utvikling-Ytre påvirkning.»
«Norge etter oljealderen, økonomisk tilpasningsevne.»

Skattedirektoratet:
«Svart økonomi - omfang og årsaker»

NHO:
«Familiebedrifters funksjon i samfunn og næringsliv-
lønnsomhet og samfunnsansvar»

Nærmere informasjon om disse prosjektene
kan du få ved å komme innom på
VItenskapsbutikken. Vi har åpent mellom
12-14 tirs, ons, tors. Eller du kan be-
søke vår hjemmeside for å lese mer om
prosjektene og oppdragsgiverene.”

www.sv.uio.no/sv/vitenskapsbutikken/

Annonse:

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo

VITENSKAPSBUTIKKEN
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T

THOMAS
Thomas er redaktør, og
gjør som han vil.

OBSERVAT
OR Vi gjør det igjen!

Nok en gang har Observator kommet dere i hende.
Dette skyldes et iherdig arbeide av disse menneskene, som

per i dag utgjør redaksjonen. Vi spanderer en dobbeltside på oss
selv slik at dere kan se hvem vi er:

JOACHIM

Joachim Lund er
annonsesjef, og
observators kommerse
samvittighet.

%

TORBJØRN
Torbjørn Tråholt er
økonomiansvarlig. Må
han  snart  ta frem det
røde blekket??

s
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STIAN

Stian Holter har
vært fast spaltist i
Observator lenger
enn noen kan huske.

CAMILLA
Camilla Holmemo farter
ut og inn av professor-
enes kontorer på jakt et-
ter stoff til bladet.

ERLEND

Erlend Evensen tilbrin-
ger all sin tid i SSB der
han jobber, skriver
oppgave og skriver for
Observator.

1

Z

X

C

ZUHAL

Zuhal Büyüksu tråler
eksamensoppgavene.
Kanskje velger hun
nettopp din oppgave?
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What are the
main reasons for

introducing a
common

currency-unit,
the euro?

I think you know the reasons why
the Dutch will participate in the
euro. One of the reasons is the
common market. Then you will
have one currency, and the public
can compare prices more easily
in all the countries that are
participating in the euro. If
someone from Holland goes on
a vacation to Spain, they can immediately
understand what the prices are, since the
currency would be the same as back home. For
the medium and large companies there will be
one currency that makes Europe stronger.

What were the biggest
problems in making the

euro-system work?
We are not thinking in terms of
problems, we are thinking in terms of
solutions. The first step in the introduction

Text and foto: Torbjørn Tråholt

”””””DDDDDe euro wordt van onse euro wordt van onse euro wordt van onse euro wordt van onse euro wordt van ons

allemaalallemaalallemaalallemaalallemaal”””””
In this edition of Observator we cross the borders and travel to the Netherlands. Here we
pay a visit to the Dutch Ministry of Finance, or as it is called in the native tongue; ”Ministerie
van Financien”. The Netherlands and Norway have quite a few economical similarities.

For this reason,  it was particularly
interesting to see how they dealt with
the introduction of the euro; how
they were preparing for this extensive
currency-collaboration, and also
what necessary measurements they
were taking in order to make the
change as smooth as possible for the
public.
Dorothée van Kempen received me
in the reception in the Dutch
Ministry of Finance, and welcomed
me in true, Dutch manner. Knowing
the Dutch and their habit of enjoying
chocolate and other kinds of sweets

at all hours of the day, I had brought a euro-banknote made of chocolate. Thus the ice was
broken, and the ambience was right for an in-depth discussion about the euro. For our
exchange-students, we print the article in English.
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Pictures from the campaign «De euro
word van ons allemaal»

of the euro
was the first of

January this year, and
there were not any

difficulties in particular.
Everybody were ready. The next

step is to introduce the euro itself as a mean
of payment in 2002. And then the task of
solving the problems in forehand so to
speak. We started a campaign called “De
euro wordt van ons allemaal” (Roughly
translated into “the euro will be for us all”)
in May last year. The goal of this campaign
is to inform the Dutch public that from
January first 2002, they can pay with the
euro. This is being done in all the other
countries, and we think this will prevent
any big problems from occurring. We are
not thinking in terms of problems yet, we
are thinking of solutions.

What has been done to make
the change as easy as

possible for the
Dutch public?

As I mentioned,
we have our huge

campaign for the people. We have a
brochure for the broad public. This has
been translated into all the minor languages
in the Netherlands, even into Chinese,
Turkish and Portuguese. We also have
advertisements in all the newspapers and
magazines, even foreign ones that are
being published here. This is being done
every week in order to tell the public that
in 2002 the euro will come. We also have
a special group of people that visit the
elderly, the mentally handicapped and so
forth.

I noticed that in some shops prices are
given in both euro and Guilder…

Yes, but that is being done on
their own initiative. We are not

forcing any rules
upon them or

telling them what
to do. From
2001 it is
obliged to
have prices in
both currencies,
but at the moment
the ”double pricing”
is being done by free
will. Still, it’s nice that
the stores are already
helping us.

So the ”big change” in
2002 will not happen

overnight so to speak, but
more gradually?

Yes, we are planning a slow
change right now, and I think this is the way
things will be done in 2002. People will still
have the Guilder, and when they pay with
Guilders, the shops will give back the change
in euros. From the first of January on, you will
only be able to get euros in the banks. In this
way we will have a gradually change from
Guilder to euro during six months.

Is it your impression that the
public welcome the euro?

It is not only my impression that
they welcome it. We have had
opinion-polls, and also the EC (European
Commission) did opinion-polls. In those you
see that the Dutch public is very well informed
about the euro, and in the last poll Holland was
second on of the list only passed by Denmark



Side 10

Illustration by T.Tråholt.
-One of the many old
departmentbuildings in

“den Haag”

country currency currency code 1 euro equals…
Belgium frank BEF 40.3399
Germany mark DEM 1,95583
Finland markka FIM 5,94573
France franc FRF 6,55957
Ireland pond IEP 0,787564
Italy lire ITL 1936,27
Luxembourg frank LUF 40,3399
Netherlands gulden NLG 2,20371
Austria schilling ATS 13,7603
Portugal escudo PTE 200,482
Spain peseta ESP 166,386

–but Denmark is not even joining the euro
anyway. So the Dutch public is very well
informed, and the Dutch are in favor of the
euro. It’s not a scary thing, and they welcome
it. They realize it is easy when they go
abroad, and they can immediately see what
the price of a cup of coffee is; they don’t
have to count back and forth. This will be
easy for everybody, well perhaps not for
Norwegians though…

So if you could give one advice to
the Norwegians -who are still

outside the EU- what
would it be?

I am not telling anyone
what they should do.
Every country has to

look at its own situation
and decide what is the
best for themselves.
Every country has
its own reasons
for joining the
EU or not
joining. For the
public it would
be easier with
one common
currency when it
comes to buying
and selling in
another euro-country.
Still the first step would be to join
the EU since Norway isn’t even a member
of that.

What do you
think will be
the effect on
stores, banks
and business in general?

The banks have a lot else to
do besides changing money
back and forth, so they will most likely have
enough to do. On the consumer-level it will
be more transparent and secure, and that’s
good for the trade and business in general.

What about
import and

export?
That will be

easier on the common
market and within the

EU. A European
currency-unit will

make European
companies stronger
in their
competition with
other firms
outside the EU,
and again it will
be easier to

compare prices
when everything

is in euro.
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«This is what our new euro-coins
will look like», van Kempen explains

Some euro-facts:Some euro-facts:Some euro-facts:Some euro-facts:Some euro-facts:
On January 1st this year, the euro was
launched in 11 European Union-countries.
Since then all trade within the EMU has been
done in euro. Hence the risk of loosing
money on import/export because of
fluctuation in the exchange rates has been
eliminated. For the common citizen in one
of the EU member states, the euro will not
make its appearance until January 2002 when
the euro bills and coins will be put into
circulation.
Although 2002 might still seem far ahead
for most people, it is crucial for all companies
to prepare themselves for the change. It is
expected that the competition will harden and
intensify throughout the EU, and for this
reason it is quite important that firms make
long-termed plans and strategies for the
future.
Also on January 1st, the
exchange rate to euro was
officially fixed. That means
that all the exchange rates for
the participating countries are
locked at a certain level, and
they will stay there. This is
shown in the table at the
bottom of the previous page.
(For Norway, the exchange
rate will naturally change from
time to time).

Some might wonder if the
euro-coins and the banknotes
will be the same in all the 11
countries. The answer to that
question is both yes and no.

One euro will remain one euro no matter
where you go within these 11 countries. On
one side of the coins there will the standard
euro face, but on the other there will be a
national face which will differ from country
to country. This goes for all the euro-coins;
1 and 2 euros and also the 1, 2, 5,
10, 20 and 50 (euro)cent-coins. The
banknotes, seven in all (5, 10, 20, 50, 200
and 500 euro denominations) will be found
in all the countries. You should not be too
surprised if you find the Belgian euro in
Finland or the Irish one in Spain. One is
obliged to accept euro-coins and euro-
banknotes from all the other member
countries.
It will surely be interesting for us, as
economists, to witness the introduction of the
euro in 2002, no matter what your point of
view might be. Whether you are a pro-EU
economist or the more skeptical one, I think
we can all agree that the euro will make
everyday-life simpler for those who cross the
borders in the heart of Europe, and perhaps
most important above all: for business and
trade. This is one step towards “a perfect
capital market”, where the capital is not held
back by imperfections like exchange rates
and fees charged by the banks changing the
currencies back and forth. As the Dutch say,
“the euro will be for us all” -well, not to the
same extent for us here in Norway perhaps…
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Roberto Aprile. I am from Italy, from Milan north in Italy. I take
the courses finance theory and open macroeconomic theory in
Oslo. I find Norway’s educational system nice. It is quite difficult,
because I come from a not so high level in Italy. But I like it, and it
is quite interesting. I like the people in Norway, but maybe some
times they are quite cool and reserved. But if you know some
Norwegian people they are nice. I think they are not accustomed to
the Spanish/Italian mood. The weather here is a delicate question.
It is quite cool in this country but I was prepared to find this kind of
climate. I knew when I decided to go to Norway, that it would not
be a tropical paradise. But it’s OK. I am going to stay here for just
one semester, till the Christmas holiday I want to finish my
universitystudies when I come back to Italy After that, I will work
and make money. Lots of money I hope! I have also been in England
and in Ireland before. I chose to go to Norway now because I
wanted to go to a country that I had never been to before. Norway
was a good choice because the lectures were in English. I think it
was a good choice. I am really happy with what I have been doing,
and when I come back to Italy I will recommend other people to
come here. It is really fun.

Massimiliano Azzone.  I am from Italy, from Rome. I take Economic
systems and Open macroeconomics. The courses are different from
what I am used to from Italy. It’s a lot of math’s that makes it quite
difficult! I like Norway, its a good place -though I would not want to live
here. Because it is totally different from my country. People, customs,
weather and food. I don’t know whether I will go home in December,
or stay here till June. I haven’t decided yet. I don’t yet know what I will
do in the future, after I finish my economic studies. I came here on
the ERASMUS program, and then I could choose between places like
Madrid, Bruxelles, Helsinki and Oslo. I found it a good occasion to
see Oslo because I don’t think I would have come here unless it was
to study. When I go out here, I usually go out with Italians. We make
up sort of a “Little Italy” like in New York. It is not so easy to make
friends with Norwegians. If you make friends with them, they give you
everything, but you have to work a lot to make friends. It is actually
much easier when they get drunk, but that happens only about once
a week, and the next day they don’t recognize you again. It is fun to
stay here in Norway, quite expensive, but its good.

Exchangestudents
The
Observator has talked to some of the exchangestudents to
hear what they had to say about their stay in Norway.

By Thomas Tørmo
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Peter Ansah. I am from Ghana, from Sekendi, that is the capital
of the western region of Ghana. I am on the Master program in
environmental and development economics. I think it is very nice to
be here. I think the department of economics in Oslo is one of the
best in the world. They have many good lecturers. So it is nice to be
here! The best thing I like about Norway is that it is a peaceful coun-
try, very peaceful. But most Norwegians are somewhat  cold to
foreigners, especially to Africans. But apart from that, everything is
fine. In Ghana we have summer throughout, so it took me some time
to acclimatize to the Norwegian climate when I came here last year.
But now, when I was back in Ghana, in May  for my holiday, I was
really suffering from the heat. I am going to stay here in Norway one
more year. After that I will og back to Africa, to contribute to the
developmentprocess in my country. I chose to go to Norway be-
cause I got a good offer from the Norwegian government.
The program is very nice, and I think that the department should
increase the relations to the department of economics at the university
of Ghana, and the other universities. This would  encourage more
people to go.

Feng Yue. I am from Beijing in China where I worked for the
academy of social science. Here I take the environment and
development economics course. I like the nature of Norway.
I think that the people here are to some extend reserved.
Norway is a homogenous society that does not accept
outsiders that easy. So I appreciate the friendships I have
made, but I allso understand how difficult it can be for the
Norwegians. After I finish my studies I will find a job in my
country. I have no clear view of what that would be. I was
chosen to go to Norway after I applied for the Quota- program.
The program is supported by Lånekassen. The Chinese
students here tend to stay in the Chinese community just like
the Italians stay with the Italian. I don’t think that we are that
well integrated. To stay here is a very good experience, I get
to live in Europe, and I also feel that I understand more about
Norwegian and European culture and society. It is a very good
experience.

Cai Xiansin. I am from China, and attended the Department of
economics at the Fudan University in Shanghai before coming
here. My subject is the environmental and development
economics. I like Norway very much. Especially the people.  The
winter here is a bit long, but I like it. I have been here one year,
and I will stay for one more, for a total of two years. After that I
will og back to China to be a teacher. And I will study for a doctor-
degree in China. Or if I get the chance I will go abroad again. I
chose to come here because I wanted to go to Europe, and I got
information through my friends that Norway was a very good
country. I would recommend this to others, in fact I even asked a
friend of mine in Fudan university to come here this year. I have
a lot of friends here, but most of them are Chinese but some are
Norwegians or from other countries.
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HemsedalHemsedalHemsedalHemsedalHemsedal
10. - 12. mars, år 200010. - 12. mars, år 200010. - 12. mars, år 200010. - 12. mars, år 200010. - 12. mars, år 2000

Sørg allerede nå for å holde av
denne helgen, og følg med på
Frederik-tavlen for nærmere
instruksjoner...

Frederik arrangerer tur til
Annonse:

PS! Vi er takknemlige for alle for-

slag til tiltak/arrangement som kan

være med på å gjøre denne tradi-

sjonsrike turen enda bedre. Stikk

innom kontoret vårt i 12. etasje -

onsdager mellom 11:30 - 12:00.
Frederik
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ørst var der bare mørket. Men Frisch’ aand svevet
over kaoset. Første dag steg Han ned og samlet data-

materialet, katalogiserte og ordnet det strukturert og systematisk,
og Han saa at det var godt. Andre dag kjørte han Regresjons-
analyse og skilte det signifikante fra det insignifikante. Tredje dag
fant han Engelelastisiteter, og Han saa det var godt. Derefter  hvilte
Han.

Han sendte saa sin lærling, den enbaarne. Han skulle være kjent
som Haavelmo. Haavelmo frelste de fortapte sjelene, ogsaa kjent
som ”økonomene”. Da de saa lyset, ropte de i kor ”vi priser deg
o’ hellige. Vi vil følge deg”, og saa gjorde de. Mange av de vantro
ble omvendt, og der var stor glede...

Første Kosebok, kap.1, 3.-7 vers
Et annet godt lesetips i tillegg til
Første Kosebok er naturligvis
«Glemmeboken». I disse
eksamenstider kan det være lurt
a ta en titt i denne klassikeren. Her
står nemlig alt du burde husket...

π
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Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels
minne år 1999 ble tildelt PROFESSOR ROBERT A. MUNDELL
”for hans analyse av penge- og finanspolitikk under ulike valuta-
kursregimer samt for hans analyse av optimale valutaområder”
Robert A. Mundell ble født i Canada i 1932. Etter grunnut-
danning ved University or British Columbia og University of
Washington begynte han på studier av høyere grad ved Lon-
don School of Economics. Mundell tok sin doktorgrad ved MIT
i 1956 med en avhandling om internasjonale kapitalbevegelser.
Han har hatt flere forskjellige professorater, men har siden
1974 jobbet ved Columbia University i New York. Alle som
har studert økonomi har hørt om Mundell-Fleming modellen.
Mannen bak denne modellen ble i år tildelt  Nobel prisen i
økonomi. Mundell har gitt mange viktige bidrag til den økono-
miske debatt. I denne artikkel vil jeg kort fortelle om noen av
bidragene og betydningen av disse bidragene.

Økonomisk politikk, valutakurser og kapitalbevegelser
Mundell la grunnlaget for den teori som dominerer den
økonomiske politiske diskusjon rundt penge og finanspoli-
tikk i åpne økonomier. At Mundells analyse fikk så stort og
varig gjennomslag er fordi den kombinerer formell, men
allikevel lettfattelig analyse, intuitive tolkninger og tydelige
resultater. Mundell valgte også sine problemstillinger med
en nærmest profetisk treffsikkerhet når det gjaldt den frem-
tidige utviklingen av internasjonale monetære  løsninger og
kapitalmarkeder. Mundells innsats er et perfekt eksempel
på betydningen av grunnforskning. Hans viktigste bidrag
ble gjort på sekstitallet, den andre halvdel av dette tiåret
tilhørte Mundell  en av de intellektuelle lederne ved  Univer-
sity of Chicago. Flere av hans studenter fra denne tiden har
blitt fremgangsrike forskere på samme området og bygd
videre på Mundells bidrag.

Stabiliseringspolitikkens effekter
I en banebrytende artikkel fra 1963 behandler Mundell
penge- og finanspolitikkens kortsiktige effekter i en åpen
økonomi. Analysen er banalt enkel, men slutningene er
mange, sterke og tydelige. Mundell brukte  utenrikshandel
og kapitalbevegelser i IS - LM modellen for en lukket øko-
nomi, som for øvrig ble utviklet av en annen prisvinner Sir
John Hicks. Med den modellen han da fikk kunne han vise
hvordan stabiliseringspolitikkens virkninger avhenger av gra-
den av internasjonal kapitalmobilitet. Først og fremst viste
han betydningen av valutakursregimer; under flytende kurs
blir pengepolitikken virkningsfull og finanspolitikken virknings-
løs, og motsatt ved fast valutakurs. Flytende kurs og høy
kapitalmobilitet er representert i mange land i dag. Men på
begynnelsen av sekstitallet må en studie av det nevnte regime

for mange ha fremstått som en akademisk kuriositet.  På den
tiden hadde nesten alle land  fast valutakurs og var knyttet til
Bretton-Woods systemet. Internasjonale kapitalbevegelser var
veldig begrenset p.g.a. omfattende valutareguleringer. Hans
forutseende analyse fikk større aktualitet i de kommende ti
årene, da de internasjonale kapitalmarkedene ble åpnet og
Bretton-Wodds systemet ble oppløst. Den opprinnelige
Mundell-Flemming modellen hadde en del begrensninger. Den
gjør blant annet veldig forenklede antagelser om betydningen
til forventninger på finansielle markeder, den antar også at
prisene er helt faste på kort sikt. Disse brister har blitt forbe-
dret av senere tids forskning, som har vist at man gradvis
kan tilføre modellen  pristilpasning og rasjonelle forventinger
uten og forandre resultatene nevneverdig.

Monetær dynamikk
I motsetning til andre forskere ved denne tiden stoppet
imidlertid ikke Mundell ved korttidsanalyse. Monetær dy-
namikk er et sentralt tema i flere betydningsfulle artikler.
Han vektla spesielt forskjellene i tilpasningshastigheten til
ulike markeder (the principle of effective market
classification). Disse forskjellene ble utnyttet av hans egne
studenter og andre forskere da de senere viste hvordan
valutakursen temporært kan ”skyte over målet” ved visse
typer forstyrrelser.
Mundell ga også et bidrag som hadde sterke kontraster
mot den da herskende teorien om stabiliseringspolitikk.
Denne var ikke bare statisk, men antok også at all økono-
misk politikk i et land er koordinert og samlet i en hånd.
Mundell utnyttet en enkel dynamisk modell for å under-
søke hvordan penge- og finanspolitikk hver for seg bør
rettes inn mot et av to mål, ytre og indre balanse, for at
økonomien skal nærme seg disse målene over tid.  Dette
innebar at sentralbanken i hvert enkelt land fikk ansvaret
for hvert sitt stabiliseringspolitiske middel. Mundell kom
frem til at for å unngå en ustabil økonomi kreves en kobling
mellom midlenes relative virkningsgrad. I Mundells  modell
innebærer dette at pengepolitikken kobles til ekstern ba-
lanse og finanspolitikken til internbalanse. Ved å utrede
forutsetningene for desentralisering, foregrep Mundell den
senere oppfattelsen om at sentralbanken bør ha et selv-
stendig ansvar for prisstabilitet.
Mundells kort- og langtidsanalyse leder frem til samme
grunnleggende slutning angående pengepolitikkens vilkår.
Med (i) full kapitalmobilitet kan pengepolitikkens rettes inn
mot (ii) eksterne mål, som valutakursen, eller (iii) et hjemlig
mål, f.eks. prisnivå, men ikke mot begge målene samtidig.
Dette ble kalt incompatible trinity og ble etter hvert en
selvfølge for akademiske økonomer.

Optimalt valutaområde.
Som nevnt tidligere så var det fast valutakurs som var gjel-

Av Stian Holter
NOBELPRIS

pÅRETS
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beholdningen til fordel for økt realkapitalbinding. I Mundell-
Tobin viser han hvordan forventet inflasjon kan få en real-
økonomisk virkning. Han har også diverse bidrag til
utenrikshandelsteorien.  Han har påvist hvordan internasjo-
nale bevegelser av kapital og arbeidskraft tenderer til å jevne
ut varepriser, selv når utenrikshandelen begrenses av handels-
hinder. Noen mener helt sikkert at valget av Mundell som
årets Nobel pris vinner i økonomi var et kontroversielt valg.
Mundell samarbeidet nært med Reagen og enkelte amerika-
nere mener Mundell kan kalles «the godfather of
Reganomics». Denne tittelen har
Mundell gjort seg fortjent til p.g.a hans sentrale rolle i
utviklingen av President Reagens «supply side» økono-
miske politikk. Kritikerne av denne poli- tikken mener at
den var grunnen til de rekord  store budsjett underskudd-
ene under Reagens to President perioder. Men heldigvis
var det ikke  Mundells rådgivning til Reagen som gjorde at
han mottok Nobelprisen  i økonomi. Det var nok heller
hans nevnte arbeid på sekstitallet som var av- gjørende.
Og det faktum at han også kan kalles «the godfather of
the euro» beviser at årets pris  ble tildelt til en veldig
betydningsfull økonom.

dende ved begynnelsen av sekstitallet. Enkelte forskere disku-
terte fordeler og ulemper med en flytende kurs. Men eksisten-
sen av en nasjonal valuta ble betraktet som en selvfølge. Spørs-
målet som Mundell stilte i artikkelen ”optimalt valutaomeråde”
(1961)  var derfor radikalt. Når er det fordelaktig for et antall
regioner å avstå sin monetære suverenitet til fordel for en felles
valuta?
Mundells artikkel nevner kort fordelene med en felles valuta,
som lavere transaksjonskostnader ved handel og mindre
usikkerhet om relative priser. Ulempene med en felles valuta
ble diskutert mye mer utfyllende i artikkelen. Det største
problemet var å opprettholde sysselsettingen samtidig med
etterspørselsendringer  eller andre ”asymmetriske ” forstyr-
relser som krever lavere reallønner i enkelte regioner. Opti-
malt valutaomeråde ble karakterisert som de regioner der
migrasjonsbevegligheten  er stor nok til å opprettholde  full
sysselsetting når en eller flere regioner blir utsatt for en
asymmetrisk forstyrrelse.
Mundells artikkel om ”optimalt valutaomeråde ”  har fått stor
aktualitet med tidens løp. Spesielt i forbindelse med etable-
ringen av EURO har forskere som har analysert fordeler og
ulemper med en felles europeisk valuta hatt ideen om ett
optimalt valutaomeråde som et naturlig utgangspunkt.
Mundell har mange andre bidrag innen makroteori. Han har vist
hvordan høy inflasjon kan få investorer til å redusere kassa-

FREDERIK høstsemesteret 1999 består av (fra øverst til venstre) Geir Atle, Kjersti, Robert,
Ørjan, Kerstin, Steinar, Håvard og Einar.

Her ser du de glade ansiktene i FREDERIK
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En PC er ment for å være et universalverktøy for mange
bruksområder, men det mange ikke tenker over er at for-
skjellig sammensatte maskiner kan være best egnet for for-
skjellig bruk. Man bør derfor tilpasse maskinen etter hva
man planlegger å bruke den til. Tenk først etter hva du skal
bruke den til; internett, regnskap, tekstbehandling, dataspill,
bildebehandling eller annet. Deretter kan du gå videre, og
finne ut hva slags maskin som passer til ditt bruk. De vik-
tigste komponentene i en datamaskin er:

Prosessor (CPU):
En prosessor er hjernen i datamaskinen. Farten på en pro-
sessor blir målt i megahertz (mhz), men
det er ikke bare antall mhz som bestemmer ytelsen til mas-
kinen. Det er flere produsenter av prosessorer, og to prosess-
orer med samme mhz kan ha forskjellig ytelse. Så hvis du
ser en maskin med AMD K6-400Mhz prosessor, som er
mye billigere enn en maskin med intel P2-400mhz proses-
sor, betyr ikke det nødvendigvis at du har funnet et røver-
kjøp. Jeg har ingen fasit på hva som er best, men man får
nok hva man betaler for.
Altså: sammenlign priser mellom maskiner med samme
prosessor, da kan du lettest se hvilke forretninger som er
billigst. Hva slags prosessor trenger så du? For tekstbehand-
ling/regnskap eller andre relativt enkle programmer kan du
klare deg med noe av det billigste du finner. For internett
bør du ta ett skritt opp, og skal du bruke den til 3D spill og
lignende, så kjøp en kraftig prosessor.

Minne (RAM):
RAM har mye å si for hastigheten på maskinen, desto mer
RAM jo bedre er det. Ofte så følger det med 32Mb RAM,
men hvis du ønsker å surfe på internett kan det lønne seg å
få med 64Mb eller 128Mb RAM. RAM er vanligvis gan-
ske billig, så det er uansett ikke dumt å koste på seg 64Mb,
siden RAM ofte kan være flaskehalsen som bremser ned
farten på en ellers rask PC. På grunn av jordskjelvet i Tai-
wan tidligere i år har imidlertid RAM-prisene fløyet i væ-
ret, så det kan være lurt å holde litt tilbake på RAM’en
akkurat nå, og heller oppgradere senere når prisene er nede
på normalnivå igjen.

Er du en av de som er lei av å stå i kø på PC stua, eller av å være på Blindern hele dagen,
når en PC kan la deg gjøre alt arbeidet hjemme?Vel, da vil Observators lille guide til PC
kjøp være midt i blinken for deg.
Mange er forvirret over det enorme tilbudet på PC som finnes, og alle fremmedordene som
blir brukt i annonser gjør ikke saken noe bedre.Trenger man egentlig å kjøpe det dyreste
som er på markedet, og hva betyr egentlig alle de fremmedordene som vi ser i annonsene?

Lagringsplass (Hard Disk/HD):
Det er vanskelig å gi noen råd her, det kommer helt an på
hva du skal bruke den til. Det som tar mest plass er vanlig-
vis spill, men hvis man har internett så pleier ofte harddis-
ken å bli fylt opp sakte men sikkert av alt mulig. For ek-
sempel gratis programmer/spill, bilder, animasjoner, mu-
sikk osv.. Og siden utviklingen stadig går i retning av større
ting, så ender man fort opp med en for liten harddisk. Det
kan altså ofte være lurt å kjøpe noe som er litt større enn
det du TROR du trenger.

Skjerm:
Når det gjelder skjermen spiller det ikke så stor rolle HVA
man bruker PC’en til, men hvor MYE man bruker den. De
fleste PC’er blir fortsatt levert med 15" skjermer, men 17"
har i det siste blitt stadig mer prisgunstige så jeg vil på det
sterkeste anbefale en 17" hvis du planlegger å bruke mas-
kinen en del. Det som er bra med skjermer er at de ikke like
fort blir utdatert som selve PC’en, så hvis du kjøper en 17"
eller bedre kan du beholde den for neste PC du kjøper og.

Skjermkort:
Hvis du skal investere i en DVD-spiller eller spille kre-
vende spill (f.eks Unreal, Quake2 eller lignende 3D-spill)
trenger du et bra skjermkort. Følgende skjermkort skal være
av god kvalitet, men det finnes også andre:
3dfx Voodoo3, NVidia TNT2, VideoLogic Neon250,
Matrox G400 (evt G200). Jeg vil også anbefale minst 16Mb
RAM på skjermkortet... jo mer jo bedre. Hvis du ikke tror
du kommer til å drive med så mye
krevende 3D spill, så vil du
vanligvis klare deg bra med
det meste av nyere skjerm-
kort.

Av Stig Jørund Reitan

Observators PC-guide

e
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Multimedia:
Det vi vanligvis assosierer med mul-
timedia er lydkort og CD-ROM, men
DVD-ROM har i det siste blitt mer

vanlig. Om kvaliteten på en DVD-ROM
er like bra som en vanlig DVD spiller vet

jeg ikke, men du kan uansett bruke den som en
vanlig CD-ROM, (Det går i hvert fall med de fleste) så det
kan være verdt å sjekke ut. CD-ROM og lydkort kommer
i flere prisklasser, men til vanlig bruk vil de billigste være
bra nok. CD-brennere (CD-R og CD-RW) har også blitt
billige nå, jeg har sett tilbud på omkring 1400 kr. Med en
CD-R kan du brenne dine egne musikk- og data CD’er for
en billig penge. Siden du kan få 650Mb på en CD til ca. 10
kr vil en CD-brenner være det klart mest prisgunstige me-
diet for lagring av informasjon. Forskjellen på en CD-R og
en CD-RW er at en CD-RW også kan slette en spesiell type
CD-plater, så du kan bruke de om igjen.

Modem:
Modemet bestemmer hvor raskt du kan hente informasjon
fra nettet, de vanligste modemene er: ISDN med 64K has-
tighet (128K hvis du bruker begge kanalene, men da beta-
ler du dobbel telefonregning) og vanlig modem med max
56K hastighet (Det er sjelden 56K oppnås med vanlige mo-
dem) ISDN er en del dyrere, og selv om det jo er litt ras-
kere, så vil jeg bare anbefale det hvis du skal surfe mye,
eller har bruk for telefonlinjen mens du surfer (ISDN har
to linjer, så du slipper å koble ut telefonen)

Hvor skal man kjøpe?
Det er enorme prisforskjeller ute og går, så man kan tjene
mye på å vente litt og holde utkikk etter de beste tilbudene.
Det finnes mange elektronikk-kjeder som selger PC, og et
problem med kjedene er at du som regel bare blir tilbudt
en ferdig pakke som du ikke kan forandre noe på. Jeg vil
anbefale å sjekke ut postordre firma (de fleste er på intern-
ett) hvor man kan sette sammen sin egen PC, som regel
billigere enn hva de store kjedene kan tilby. Noen steder
det kan lønne seg å sjekke ut:

«Nu til dags kan selv de yngste finne
informasjon om det meste -på nettet»

1 Dette var ennå år før gjennombruddet i
etterspørselsteorien med bidrag fra Hicks, Allen,
Schultz o.fl. etter gjenoppdagelsen av Slutskys
1915-artikkel i 1935.

2 Bakeprøveprosjektet ble imidlertid senere beskre-
vet av Frisch i et kapittel i en jubileumsbok for
Kristiania Brødfabrik (Frisch, 1945).

3 Problemstillingen er ikke helt ulik den Bryggeri-
foreningen står overfor i dag som følge av sterk
konkurranse fra importert øl og grensehandel.

4 Dokumentene fra Instituttets første år ble først
gjenfunnet i Kjemisk institutts kjeller i 1997.

5 Dokumentasjonen foreligger i seks ”blåmapper”,
ifølge Haavelmo var dette Frischs betegnelse på
prosjektdokumentasjonen, som ble oppbevart i blå
omslag.

6 Den detaljerte tidsføringen hadde trolig mest med
godtgjørelsessystemet å gjøre.

7 En pæl utgjør en fjerdedel av en pott.

 TV2 tekst TV side 742
 www.multicom.no
 www.viking-computer.no
 www.komplett.no

Lykke til med PC jakten!

Det er ikke alltid ting går helt som de skal. Olav Bjerkholt har gjort oss oppmerksom på at
i hans artikkel i Observator nr 3-99 så var fotnotene falt ut. Vi i redaksjonen beklager
dette, og trykker fotnotene her. Så kan leseren selv klippe dem ut, og lime eller stifte dem
inn i forrige nummer.

ehpeeeeeeeeeeeeeeee
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Med Frederik til Danmark
Observatort raporterer fra en fuktig tur.

Tax-free er gøy!!!
Detta var moro!!

Vorspiel på lugaren
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....andre mener vel at man trenger flere damer på sos.øk.

Noen var heldige....

Turen gikk til «
Fun-Fun disko»

Jens og Judith!
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Ønsker du en jobb som gir masse spenn og heftige frynsegoder, da er neppe offentlig
sektor noe for deg. Dessverre synes ikke alle i privat sektor at sos.øk er så veldig gjevt.
Mens bedriftene kaster seg over nyutdannede økonomer fra Bi og NHH, er de mer lun-
kne til oss fra Blindern. Men fortvil ikke, det er noen som jobber med å gjøre deg og din
utdannelse attraktiv for næringslivet.
Observator har tatt en prat med Eirik og Christer fra næringslivsgruppa.

Hva er det dere driver med?
Vi er 6 frivillige studenter som jobber med å bedre kontakten mellom sos.øk og nærings-
livet. Gruppa skal avlaste fagutvalget som vanligvis har tatt seg av dette.
Vi skal prøve å forklare arbeidsgiverne hva sos.øk er, og hva utdannelsen står for.

Hvilken respons har dere fått?
Det har vært laber respons, mange bedrifter har null peiling på sos.øk. De mener de får
dekket sine behov fra andre økonomi utdanninger.
Men alle var interessert i videre kontakt, og det er mye man kan jobbe videre med.
Dessverre har aktiviteten dette semestret vært for lav, vi har derfor ikke prioritert bedrifts
kontakt.

Hva har dere oppnådd?
Vi har laget en folder hvor vi
gir en kortfattet ”introduk-
sjon” til faget. Denne beskri-
ver de viktigste trekkene og
oppbygningen av faget.
Karakter systemet er også
kommentert, i forhold til
andre læresteder. Denne
folderen skal brukes som
omslag til jobb søknader. Slik
at arbeidsgiverne bedre skal
forstå hva sos.øk er.
Folderen vil forhåpentligvis
bli utgitt på vårparten hvis vi
får den  nødvendige økono-
miske støtten fra instituttet

Hvordan blir man medlem
her da?
Skal du bli med i gruppa, så
meld deg på ved neste gene-
ralforsamling, eller ta kontakt
med FU.

Næringslivsgruppa!
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Medlemmene får tilbud om:
- kurs og seminarer
  (dels til redusert pris)
- medlemsmøter
- forsikringsordninger
- generell   informasjon om
  foreningens aktiviteter
- tidsskriftet Sosialøkonomen
  hjem i egen postkasse

Kontigenten inkluderer med-
lemskap i studentforeningen
Fredrik. Betalt bankgiro gjel-
der som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et
kalenderår av gangen, og lø-
per til oppsigelse foreligger

Annonse

JA!
Jeg ønsker studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Sosialøkonomen

Fullt  navn:
Nåværende priv. adr:
Født:
Studiesemester, år:
Utdanningssted:

Til:
Sosialøkonomenes Forening
Postboks 8872, Youngstorget
0028 Oslo
Tlf. 22 41 32 90 Fax: 22 41 32 93

SOSIALØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Sosialøkonomen
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening koster kr 250,- for
1999. Det samme koster et studentabonnement på sosialøkonomen.
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     Hvor mye vet egentlig vi sos.øk.-studenter
om vårt eget fags historie? Leser vi bare pensum
og konsentrerer oss om store og små modeller,
matematikk og statistiske problemer? De økono-
miske idéers historie er viktig, og det er mye å
lære av å sette seg inn i tankegangen og idéene
til de som har tråkket opp
stiene før oss. Også der
hvor stien grodde igjen og
ideéne snart ble forkastet
er det mye å hente. Det er
tross alt både suksessfulle
avhandlinger og de mindre
vellykkede forsøk på å
forklare økonomiske
sammenhenger som har
lagt grunnlaget for at faget
vårt står der det gjør i dag.
     Preben Munthe, profes-
sor emeritus ved Sosialø-
konomisk institutt, har
nylig gitt ut boken
”Populister og originale
økonomer”. Den tar for
seg et stykke av vårt eget
fags historie og er konsen-
trert om første halvdel av
vårt århundre, særlig
mellomkrigstidens depre-
sjon, en tid preget av
inflasjon, arbeidsledighet
og økonomisk krise. De
konvensjonelle økono-
mene på denne tiden
hadde få gode forklaringer
på denne krisen, og det dukket opp amatører
samtidig som de etablerte økonomene forsøkte å
tilpasse sine teorier til den krisen som var.
Munthe tar for seg seks personer og presenterer
mye av bokas budskap gjennom biografier. Og
som tittelen forteller oss, det er både populister
og originale økonomer han tar for seg. I den
første kategorien kan vi plassere Silvio Gesell,

Major Douglas, Wadill Catchings og William
T. Foster. Irving Fisher og Ragnar Frisch var
begge fremragende og verdenskjente økono-
mer, som også var aktivt på jakt etter å finne
løsninger på mellomkrigstidens krise, de var
økonomer og de var originale.

Amatørene
     Silvio Gesell var overbe-
vist om at pengeforholdene
var det viktigste i samfunns-
økonomien. Han er nok mest
kjent for sin teori om ”svinn-
penger”, det vil si penger
som taper verdi over tid på
samme måte som det er
svinn i et varelager. Med et
slikt system ville man ikke
ha noen incentiver til å
spare, altså hamstre sedler,
fordi pengene da svinner i
verdi. Man ville isteden
forsøke å plassere pengene i
bank eller verdipapirer, med
den følge at tilbudet av
lånemidler økte samtidig
som etterspørselen var
uendret. Renten ville da
falle, og hvis tilbudet økte
tilstrekkelig ville den falle
helt til null, som var Gesells
ønske. Med en rente på null
og penger som falt i verdi,
ville folk bruke pengene sine
til å etterspørre varer og

tjenester. Dermed ville produksjon og omset-
ning øke, arbeidsledigheten gå ned og aktivi-
teten opp. Idéen om svinnpenger ble faktisk
satt ut i livet i den lille landsbyen Wörgl i
Østerrike, og der kan man ennå se hus og
anlegg som ble bygget for disse pengene.
     Major Douglas fikk stor oppslutning for
sine ideer på 20-og 30-tallet. ”A+B –

   originale økonomer
Populister og

   Tekst: Camilla Holmemo
   Foto: Torbjørn Tråholt
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teoremet” skyldes en regnefeil som Munthe
forteller oss at en 1.avdelingsstudent i sos.øk. i
dag ville kunne avslørt, men som man ikke så
den gangen. Fagøkonomene avviste Douglas,
men han var meget dyktig til å proklamere for
sine fikse idéer. Så også i Norge, hvor han
samlet fullt hus i Oslo Handelsstands forening,
med kong Haakon og regjeringen på første
benk. Men han ble snart avslørt. Dette er og
blir tåkeprat, eller som Frisch kalte det; ”et
optisk bedrag”.
     Wadill Catchings og William Foster var
også amatører når det gjaldt økonomi, men de
var veldig opptatt av samfunnsspørsmål og
utarbeidet derfor en rekke økonomiske teorier.
De profesjonelle økonomene viste imidlertid
liten interesse for disse, så for å få mer blest
om teoriene utlyste Catchings og Foster en
konkurranse om hvem som kunne gi den mest
ødeleggende negative kritikk av en av deres
bøker, ”Profits”. Prisen i konkurransen var
5000 dollar og oppslutningen var overvel-
dende. Med dette fikk de satt sine teorier på
dagsordenen, og selv om de sa at de fant mye
verdifullt i besvarelsene, mente de at kritikken
ikke rokket ved teoriene deres, som skulle
munne ut i et politisk handlingsprogram. Det
presenterte de i form av et hørespill.

Tvilsomt selskap?
     Det er altså blant disse amatører og
selvlærte økonomer Munthe velger å
omtale Nobelprisvinneren Ragnar Frisch
og Yale-professoren Irving Fisher, to av
sosialøkonomiens mest anerkjente skikkel-
ser. Fisher var en framtredende amerikansk
økonom i begynnelsen av vårt århundre.
Han gav ypperlige teoretiske bidrag og
hadde sterke meninger om økonomisk
politikk. En av han viktigste oppfatninger
var at konstante priser måtte være det
overordnede mål for alle pengesystemer.
Selv om denne meningen ikke ble delt av
Ragnar Frisch, hadde de to mye til felles,
blant annet sin matematiske innsikt. Frisch
var en fremragende vitenskapsmann. Han
publiserte en rekke arbeider, og regnes for
å ha lagt grunnlaget for økonometrisk
analyse. Frisch´ problem var nok at han,
som sosialøkonomer ofte har, hadde van-
skeligheter med å nå ut med sin faglige
kunnskap til politikerne.
     Plasseringen av Fisher og Frisch sammen
med amatørene har ført til negative reaksjoner
i det sosialøkonomiske miljøet, og professor
Olav Bjerkholt ved Sosialøkonomisk institutt
sier i Universitas nr. 26/99 at boka er fremlagt
på en måte som bare trekker i en retning;
formuleringer som at Ragnar Frisch er ”kors-
farer i sin egen verden”, gjør at leseren sitter
igjen med et bilde av en klovn. Observator
har pratet med Preben Munthe og spurte ham
blant annet om hvorfor han har plassert Fisher
og Frisch sammen med amatørene. Munthe
svarer: ”Dette var veldig naturlig for meg fordi
det var en så tett forbindelse mellom dem;
Foster og Catchings, som jo er amatører kom
i kontakt med Irving Fisher og det oppsto et
nokså nært, tett samarbeid. Fisher hadde
store internasjonale kontakter, og Ragnar
Frisch, som var den eneste fra Norge, ble en
nær venn. Fisher inviterte Frisch til å være ett
år ved Yale, hvor de utviklet et nært samar-
beide. Da Frisch kom hjem og kastet seg ut i
den norske debatten, brakte han med seg de
amerikanske ideene fra Foster, Catchings og
Irving Fisher. Det er altså en rett linje gjennom
dette. En annen linje går fra Douglas til Frisch
og andre profesjonelle økonomer. Da
Douglas var i Oslo skrev Frisch en stor



Side 26

artikkel om Douglas-planen, som kaster lys
over både Frisch´ og Majorens tenkning om
krisepolitikk. Douglas ble for øvrig også
invitert til Keynes´ berømte seminar i Cam-
bridge. I det hele var grensene mellom amatø-
rer og profesjonelle ikke så skarpe i mellom-
krigstiden.” Vi spør Munthe om han ikke
synes det blir mye fokusering på det ”rare”
Fisher og Frisch gjorde, istedenfor å sette
søkelys på det banebrytende de har gjort i
økonomien. Til dette svarer han: ”Mitt emne
er mellomkrigstidens krisepolitikk, og da var
det ikke så rart det de gjorde. Fishers for-
skjellige utspill i
amerikansk stabil-
iseringspolitikk og
pengepolitikk var
interessante, de
førte ikke til så
mye, men i krisetid
må man jo være
forberedt på at de
forslagene man
setter frem ikke
vinner. Engasje-
mentet med svinn-
penger var jo
interessant og
Fisher var levende
opptatt av dette.”
Til anklagelsen om
at han har framstilt
Frisch som en
klovn svarer
Munthe at ”da må
man jo vite hvilke
streker som er
klovnestreker, og
jeg kan ikke se noen av dem. Jeg ville da aldri
beskylde Ragnar Frisch for å være en klovn.”.

Inspirerte Keynes
     Munthe har altså blitt kritisert for å sette
Fisher og Frisch sammen med  Gesell,
Douglas, Catchings og Foster, men han har
også fått mange gode kritikker. Gudmund
Hernes skriver i Økonomisk Rapport 18/99
at ”Preben Munthe er vår mest beleste og
mest velskrivende økonom og har nettopp gitt
ut en liten bok med stor underholdningsverdi.”

Videre sier Hernes;  ”Det er kanskje den
dypere moral i Munthes historie: selv dagens
beste økonomiske teorier må ikke konsume-
res uten en god klype salt.» Gode kritikker
gir også Kåre Willoch i Aftenposten
08.10.99; Willoch roser Munthes belysning
av norsk økonomisk tenkning i mellomkrigsti-
den, og legger særlig vekt på at Munthe har
fått frem at tilsynelatende helt nye og bane-
brytende tanker sjelden er helt nye, noe som
viser seg i Keynes´ ”General Theory”. Både
multiplikatortanken og ideer fra Foster og
Catchings hadde vært lagt frem før Keynes

fikk gjennomslag for
dem.
      Noe av det mest
interessante som
kommer frem i boka
er nettopp det at noen
av teoriene til de som
nå har gått i glemme-
boken fant veien inn i
John Maynard
Keynes´ store verk.
Ett eksempel er altså
multiplikatoren, som
hadde vært omtalt før
det ble gjort et stort
nummer av den i
”General Theory”.
Idéen hadde vært
fremme i den ameri-
kanske debatten, hvor
til og med ordet
”multiplier” ble brukt.
Også Gesells teori om
svinnpenger appellerte
til Keynes, som

omtalte ham i positive ordlag i ”General
Theory”. Og når også Foster og Catchings
foregrep sentrale tanker hos Keynes, under-
streker vel dette at tilsynelatende helt nye og
banebrytende tanker sjelden er mer enn litt
nye.

Morsomt og underholdene
     Det som kommer lite frem er at i den
perioden Munthe skriver om, var Frisch tross
alt inne i en meget aktiv periode, og han
publiserte en rekke arbeider internasjonalt.



Side 27

Kunne du tenke deg å oppleve andre kulturer på nært hold –
få venner fra alle verdenshjørner og delta på konferanser i
utlandet og samtidig få noe faglig tilbake?
Og hva med å skaffe deg et nettverk innenfor norsk næringsliv,
få erfaring i organisasjonsarbeid og samtidig bruke mer prak-
tiske sider av deg selv. Vil du gjennom dine erfaringer bidra til
større kulturell forståelse i  ditt nærmiljø? Eller kanskje du er
interessert i studierelatert jobbpraksis i utlandet?

Økonomi og næringsliv i Norge er (om vi er med i EU eller ikke) avhen-
gig av det som skjer i Europa og også resten av verden. Det er heller
ingen hemlighet at sudenter med jobberfaring eller utdannelse fra
utlandet stiller sterkest på det norske jobbmarkedet. AIESEC gir deg
muligheten til å oppnå denne kompetansen. AIESEC kan skaffe deg
med økonomi- eller IT-utdannelse jobb i ca. 90 land i verden – så
mulighetene er mange!
 AIESEC UiO jobber for at hovedsaklig IT og sosialøkonomi studenter på
Universitetet i Oslo skal kunne få jobb i en bedrift i utlandet med opphold
fra 8 – 78 uker – når som helst på året. For å delta i vårt utvekslingspro-
gram må du ha studert økonomi eller IT i minst 2 år og du bør snakke
engelsk eller et annet språk godt.
Vår utveksling  bygger på bytteprinsippet. Det vil si at for hver  jobb
AIESEC skaffer til en utenlandsk student i Norge får en norsk student en
tilsvarende plass i utlandet. Erfaringen som denne studenten får vil komme
norsk næringsliv til gode i fremtiden. AIESEC står for alt det praktiske;
AIESEC tar seg av kontakten med det offentlige ( arbeidstillatelse, helse-
myndigheter og fremmedpoliti), finner bolig og arrangerer faglig og so-
siale aktiviteter for studenten.

Hva er AIESEC?
AIESEC er verdens største internasjonale studentorganisasjon for stu-
denter med interesse for økonomi og ledelse. På  bakgrunn av sitt enga-
sjement har AIESEC vært ungdommenes representant ved flere av FNs
konferanser.
AIESEC ble grunnlagt i 1948 av studenter fra 7 europeiske land – deriblandt
Norge. Formålet var, gjennom det enkelte menneske, å bidra til utviklin-
gen av samfunnet med fokus på internasjonal forståelse og samarbeid.
Dette er stadig den grunnleggende idé bak AIESECs aktiviteter.
Gjennom årene har AIESEC vokst til en verdens omspennende organisa-
sjon. I dag har AIESEC over 60.000 medlemmer og vi er representert på
alle kontinenter med over 740 lokalkomitéer  i ca. 85 land.
AIESEC er en upolitisk og nonproffit-drevet organisasjon. Gjennom aktiv
deltakelse oppnår medlemmene praktisk erfaring innenfor organisasjon
og ledelse.
AIESEC i Norge er representert på Handelshøyskolen BI, Høgskolen i
Agder, Trondheim Økonomiske Høgskole, Norges Handelshøyskole, Nor-
ges Markedshøyskole og Universitetet i Oslo.
Vi har møte hver onsdag klokken 18:00 på kontoret i 6. etg. Henrik
Wergelands Hus - følg med på sosøk-tavla i kjelleren på SV.

Eller henvend deg til oss:
AIESEC UiO har kontor i 6. Etg. i Henrik Wergelandshus – rom 617.
Postadresse:  Sosialøkonomisk institutt
                    Postboks 1095, Blindern
                    0317 Oslo

Telefon: 22 85 53 71
E-mail: aiesec@econ.uio.no

Denne perioden falt sammen med
de vanskeligste årene i norsk
mellomkrigstid, og Frisch tok også
i denne sammenheng en rekke
initiativ overfor myndighetene. Han
kan vel også sies å være den som
brakte Keynes´ idéer til Norge,
selv om Munthe mente at det var
Ole Colbjørnsen som gjorde dette.
Frisch betegnes som en ”korsfarer
i sin egen verden” i Munthes bok.
Han kunne nok ha blitt fremstilt i et
mer positivt lys, selv om det var
slik at hans idéer for krise-
politikken i mellomkrigstiden fikk
lite gjennomslag. Det samme
gjelder Irving Fisher.  Hvis deres
bidrag til den rene økonomiske
teori hadde vært tatt med i boka,
hadde vi fått et mer nyansert og
kanskje også mer rettferdig bilde
av Frisch og Fisher, og den ville
nok ha blitt bedre mottatt i videre
kretser, også på Sosialøkonomisk
institutt. Likevel, boka er morsomt
og underholdende skrevet og gir
ett innblikk i debatten om mellom-
krigstidens krisepolitikk. Studenter
kan nok ha mye å lære av å få litt
mer av den økonomiske historien
på plass, særlig hvis de har i
bakhodet hvilke store økonomer
Frisch og Fisher var.
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Av Zuhal Büyüksu
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Seks

i heisen

Returadresse:
Observator

PB 1095 Blindern
0317 OsloB

Observator søker medarbeidere!
Går du på sosialøkonomi?

Observator trenger nye friske medarbei-
dere, som har lyst til å være med å lage
bladet.
Ingen har dødd av å være med i
Observator!

send en mail til: observator@econ.uio.no

Michael Riis Jackobsen 6.sem
Morfar, han sier; man skal ikke
bruke mer enn man har, og man
får det man trenger.

Linnea E. Svennson. Sos.ant
Å peke ut en økonom er kanskje
litt vansklig, men som sos.ant
student må jeg si at jeg heller mer
over på den formalistiske måten
å se økonomi på.

Kåre Bævre, stipendiat
Alan Sugar, han har fått
Tottenham til å gå med
overskudd i år. Pål Magnus Lykkja 7.sem

Fredrik Wulfsberg, han går
fort frem, men allikevel
virker det som om han går
sakte.

Hvem er din favorittøkonom

-og hvorfor?

Irfan Cijcir, Research Fellow
Doni Rodrik, Trying to solve
developing countries
problems

Alexandra Chavin Eks.sos-øk
Onkel Skrue, han er gammel,
rik og full av muligheter for små
søte fremtidige eggleggende
kyllinger.


