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Vi begynner denne gang med tannregulering. I USA ble det vanlig med tannre-
gulering en gang på 50 tallet. Som det meste annet vandret denne vanen
snart over Atlanteren til oss. I dag regulerer de alle som ikke er født med
tennene 100% på geledd. Noen har riktignok så dårlig tannstilling at de rett og
slett tygger i stykker tennene sine, og da er det jo på sin plass. Men de aller
fleste bruker regulering kun til å justere smilet. Hva slags økonomisk aktivitet
er dette? Den registreres som en positiv størrelse i BNP. Men selve aktiviteten
er vel mer en luksus enn en nødvendighet. Hva blir konsekvensene av denne
aktiviteten? Jo når ”alle” har et perfekt smil, så har man i praksis ikke noe valg.
Man må regulere tennene fordi det har blitt en norm i vårt samfunn å ha
vakker tannstilling. Senere når alle har perfekte tenner vil noen begynne å rette
opp nesen, fettsuge hake, rumpe og mage, eller sprøyte silikon inn i lepper og
bryst for å pynte på sin naturlige skjønnhet. Som gode økonomer skal vi se på
denne typen produksjon som likeverdig med en hver annen form for produk-
sjon. Dette har medført at tannregulering på folk som ikke trenger det av
medisinske årsaker, blir sett på som like positivt for økonomien som for ek-
sempel en gravemaskinfører som graver ned en bredbåndskabel. Men når
man tar av seg  ”økonombrillene”, så skriker jo dette eksempelet om et skille
mellom samfunnsnyttig, og unyttig økonomisk aktivitet.. Skulle gravemaskin-
føreren gjøre tilsvarende verdiskapning som reguleringstannlegen eller den plas-
tiske kirurgen, kunne han bare grave et formålsløst hull i bakken. Han ville
gjøre jobben sin, og få betalt for det, men om hullet er uten hensikt i seg
selv…. Det blir som med det gamle eksempelet om trafikkulykker eller vindus-
knusing, som bidrar til å øke BNP, men som de aller fleste nok vil skjønne er
negativt for samfunnet. Det er en regnskapsmessig norm som fører til at dette
slår positivt ut. Husk også at det vil slå ut som økt kapitalslit, og redusere
neste års netto sparing. Myten om at vi ikke kan leve av å barbere hverandre
kjenner vi jo fra Viktor Normans pensumbok: ”Næringsstruktur og utenriks-
handel”, men er det så sikkert at marginalbetraktningen er avgjørende for
verdien av varene?

Dei intellektuelle venene til Alf Prøysen sa til han at han burde slutte som
grisekokk og flytte inn til byen. Då svara han: ”Alt ærli arbe er like sunt og bra,
så åffer ska je slutte som grisekokk?” Alt ærleg arbeid er like bra, men alt
arbeid er ikkje like ærleg. Dette er sjølvsagt ikkje svart kvitt, og det er ingen vits
i å starte ei klappjakt på syndarar. Det er klårt at ein lyt satse sterkt på FoU,
men treng ein bruke dei sosiale kommunikasjonene med rangering av grupper
for å få til dette. Eg meinar at kjøn, alder, geografisk herkomst er gruppetenkjing
som seier at ein ikkje vert ikkje mindreverdig om ein tilhøyrer ei av gruppene. Til
dømes at ein er ikkje mindreverdig om ein har nummer 42 i sko, eller er
kvinne. Gruppekonstruksjonen er komplementær, eller organisk som det hei-
ter. Viss den derimot vert til ved rangering, så tyder dette at ufaglærte arbeidarar
og husmødre ikkje har same likeverd som dei som er utdanna, då driv ein
utdanningspolitikk på ein rangerande måte: Nemleg å bruke høgare rang som
insentiv til å ta utdanning. ”Vanlege” arbeidarar gjer ofte ein utruleg økonomisk
verdiskapande innsats, og fortener å verte sett større pris på. Ein ting som er
vanvittig uøkonomisk er for få barnefødslar i eit samfunn. Men når samfunnet
legg opp til at ein skal gå på skule/studere/arbeide som galen frå ein er 0 til
50 år, og ha fri resten av livet så er det klårt at dette er ei feil satsing, og feil
syn på kva som er nyttig livsrøynsle. Eg snakka ein gong med nokre studentar
på eit amerikansk eliteuniversitet. Eg fortalde at eg hadde gått på folkehøg-
skule. Dei lurte på kva dette var for noko, og då sa eg at eg stort sett gjekk på
tur, song, og laga revyar heile året. Ingen karakterar? Nei? Dei fekk sjokk!

...Meir på side 5
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Da jeg nylig ryddet i bokhylla fant jeg noen bøker under et tykt lag støv som jeg dro
kjensel på. Ganske riktig, Ex.Phil.-pensumet. Ganske artig å mimre tilbake til de dagene
da livet bestod av filosofi og vitenskapsteori. Det slo meg at det jeg fikk indoktrinert for
noen år siden må kunne kombineres med alle fag. ”Jeg tenker, derfor er jeg” er en frase
mang en hobbyfilosof har liret av seg i lystige lag. Men er utsagnet sant? Med litt god
ballast fra Økonomisk institutt i bakhodet slår det meg at dette ikke kan være den fulle
sannhet. Om jeg tenker eller ei, se om det strides fortsatt de lærde, men jeg vet at jeg
eksisterer –fysisk sett. Og sist jeg sjekket saldoen på kontoen så jeg klare indikasjoner
på at jeg konsumerer en del også. Jeg lanserer derfor den modifiserte sannhet, slik
overskriften gir uttrykk for: ”jeg konsumerer, derfor er jeg –alle andre forhold gitt”. Jeg
tar nemlig et forbehold om at alle andre faktorer og variable holdes konstante. Enhver
økonom med respekt for seg selv (og sine kollegaer) lanserer ikke en ny teori uten
forbehold, forutsetninger og betingelser. Det hører liksom med, det. Skjønt noen har
sagt ”Hvis alle tenker likt, kan ingen tenke særlig mye”.
Men spøk til side, denne setningen uttrykker faktisk en av grunnpilarene i vår teori. Vi
tenker bare så sjelden over det. Det er jo nettopp fordi vi konsumerer at vi er til. Vi
konsumerer alt fra bananer, pølsebrød, ost med og uten hull, bamsemums, flyreiser,
banktjenester –for ikke å snakke om de små grønne non-stop’ene i godteriposene. Lån
og stipend tilbys hvert semester av Lånekassen, og også dette er goder som ser ut til å
falle i smak hos den gjengse student. I det hele tatt, vi konsumerer, derfor er vi. Også
dyr og planter eksisterer, og du har sikkert gjettet det allerede. Ja, de konsumerer de
også. Men jeg stiller meg tvilende til om de tenker. Faktisk konsumerer alt levende liv
noe, og det er den direkte årsak til at det eksisterer. Voilâ: all teori innen vitenskap
passer sammen bare man bøyer det litt i kantene og filer til hjørnene. Som økonomer
kan vi gjøre nytte av og lære mye av andre fag som statsvitenskap, sosiologi, psykologi
og filosofi. Mennesker er vitterlig mer enn bare ”spisemaskiner” slik vi fremstilles som i
våre egne pensumbøker?.
Faktisk konsumerer du noe akkurat i dette øyeblikk; Observator –pluss litt oksygen og
annet snadder naturligvis. Observator som du har foran deg i lesende øyeblikk er nok et
resultat av en hardt arbeidene redaksjons anstrengelser. Vi har gjort vårt for at de
neste minuttene av ditt liv skal bli så givende som mulig. Vi har som vanlig intervjuer og
artikler for enhver smak. Noen har kritisert oss for å ha blitt for useriøse. Dette reflek-
terer kanskje redaktørens personlighet? Andre mener bladet har blitt et mye bedre
studentblad. Undertegnede har aldri tatt mål av seg å konkurrere med Sosialøkonomen
(Eller Økonomisk Forum som bladet nå heter) -som er et tungt faglig tidsskrift for
fagpersoner av fagpersoner. Jeg mener selv at Observators misjon i første rekke er å
underholde og engasjere. Vi har dessuten alltid den faste spalten ”eksamensoppgaven”
som alene er nok til å sikre vårt økonomiteoretiske alibi. I tillegg kommer mange andre
økonomirelaterte artikler og innlegg. Noen vil sikkert hevde at denne utgaven av bladet
er for useriøs, andre vil si innholdet er for tørt. Det avhenger kanskje mye av hvor man
selv befinner seg i studieprogresjonen. En 3. avdelings-student leser naturligvis bladet
med helt andre øyne enn en som akkurat har startet på studiet. Uansett, bladet er for
alle, og skulle noen føle for å publisere sin banebrytende forskning på makroøkonomiske
modellparametre skal vi alltids klare å stille med spalteplass. Vi mottar gjerne også
leserinnlegg fra dere unge, engasjerte økonomer som ønsker et høyere faglig innhold i
bladet. Men det er kanskje for mye å be om fra en gjeng som ikke sendte ett eneste
innlegg til skrivekonkurransen vår forrige semester? Selv om førstepremien hadde en
verdi på over 10.000 kroner. Uansett, bladet ligger her foran deg. Nyt det eller hat det,
men hva du enn gjør: konsumer det i samfunnsøkonomiens navn.

Red.

Consumo, ergo sum
–ceteris paribus

Forside-illustrasjon:

Sidsel Krogstad
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Det er nå bare 15 år til pensjonsmarerittet treffer den
norske staten med full tyngde. På den tiden sitter de fleste
av oss som går på dette studiet i dag, i jobb, og får
merke dette over skatteseddelen. I tillegg er det, dersom
du er student, og ca 25 år, sannsynligvis dine foreldre
som skal sitte og lure på hvor de skal få pensjonsutbetaling-
ene fra. Skaden har allerede skjedd. Systemet ble i sin tid
konstruert slik at mange i full jobb skulle betale pensjo-
nene til noen få som var ferdige med et langt yrkesliv.
Men etterkrigstidens babyboom, som farer opp som en
boble gjennom befolkningspyramiden, blir en for stor be-
lastning for et slikt system. Babyboomerne (også kjent
som 68’ generasjonen eller dessertgenerasjonen) er da
også smertelig klar over dette, og ettersom det er de
som besitter de fleste maktposisjonene i samfunnet i dag,
prøver de desperat å finne en løsning. Derfor kommer
forslag av typen: ”La oss bruke oljefondet til å sikre
pensjonsutbetalingene (våre)” , stadig oftere til å dukke
opp i pressen. Det at det norske folk de siste 30 år ikke
har spart nok penger til å holde det forbruket de ønsker i
de ”gyldne årene” burde være et svært interessant pro-
blem for Blindernøkonomer. At sparingen har vært for
lav, betyr at konsumet har vært for høyt. Sparing = Inves-
tering, betyr at det har vært investert for lite i realkapital.
En meget interessant vinkling ville ha vært; hva ville skjedd
med disse størrelsene dersom vi hadde spart nok de siste
30 år, til å dekke pensjonsutbetalingene de neste 30 år.

Allereie i dag finst det om lag 600 000 alderspensjonistar
her i landet. I tillegg kjem dei om lag 300 000 uføre-
trygda, som ein stor og aukande post i rekneskapen. På
toppen av det heile får no stadeg fleire tilbod om såkalla
avtalefesta pensjon (AFP). Heile 30 000 har benytta seg
av AFP fram til i dag. Tek ein med at 100 000 årsverk
gjekk bort i sjukefraver førre året, så er ein oppe i over
ein million menneske som sit heime, og mottek pengar
frå staten. Korleis skal ein klare å halde ved like velferds-
staten og dei sosiale rettane når talet stig til nær det
doble? Ein kan sjølvsagt importere arbeidskraft frå utlan-
det. Men for det fyrste så vert ”billeg” arbeidskraft like
dyr som norsk arbeidskraft når ein gjer dette, skattesys-
temet er slik at det er vanskeleg å lokke dei beste hit, og
dessutan at ein tømer den tredje verda for den arbeids-

krafta som er nøkkelen til at landet dei kjem frå kan koma
seg ut av fattigdomsfella. Det er ikkje råvarer dei bør
satse på, men derimot høgteknologi! Dette med innvand-
ring er komplisert avdi det har så mange ulike sider ved
seg. Men det er utruleg vanskeleg å berre få dei beste hit
fordi det reiser så mange etiske problem. I kampen for å
”flagge sin moralske fortreffelighet” (sitat Thomas Hyll-
and-Eriksen) endar det fort opp med at mange går inn for
utstrakt innvandring. Men bak humanistiske og
ueigennyttige argumenter så er det kanskje endå ei ny
form for utnytting av den tredje verda som er ute og går.
Før skulle me ha dei materielle råvarene deira, no skal
me ha dei ikkje-materielle råvarene. Og årsaken er karrie-
rekøyr som gjer at me har meir lyst på karriere enn barn.
Eg skjønar ikkje at me ikkje kan la dei minst utvikla landa
få selje oss ferdigvarene?

Vi må begynne å se på alle mennesker som en ressurs. I
nasjonalbudsjettet utgjør arbeidskraften 80 prosent av
nasjonalformuen. Naturressurser, inkludert all oljen vi
regner med å kunne hente opp av sjøen utgjør bare 6,5
prosent. Vi har høy produktivitet, og dermed store mulig-
heter til å få mer fritid. Men må det være slik at all friti-
den kommer etter fylte 60 år? Kanskje slapp folk å slite
seg ut dersom det var rom for å gå litt saktere i svin-
gene. Og kanskje ville flere verdsette det å arbeide, der-
som man så nytten i det som ble gjort.

Me lyt tenkje på kva som ligg bak ordet verdiskapning. Ein
må skjøne at økonomiske aktivitetar er ulike, slik at ein
kan treffe rette val av kva slags næringar ein skal stimu-
lere. Ta tildømes  ein tannlækjar som regulerar tenner.
Dette kjem ikkje til nytte for nokon andre, og når alle har
fått tannregulering, er det nasene som lyt reparerast…
Nei, det må satsast på rett næring for å få økonomisk
vekst og ekte verdiskapning! Samstundes må vi og få til
ein meir menneskenaturleg fordeling av fritid og arbeid
gjennom livslaupet som gjer at fleire får ei normal døm-
mekraft. Ein vil då få ei meir naturleg fødselsrate, som i
det lange løp vil gje god sosial og økonomisk gevinst.

Utdrag fra en filosofisk samtale mellom Thomas Tørmo
og Pål M. Lykkja.
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”Hver gang den økonomiske veksten avtar kraftig, får vi
økt spenning mellom Det hvite hus og Federal Reserves,
og begge sider må arbeide hardt for å forstå hverandres
motiver”, sier Mickey D. Levy, sjeføkonom i Bank of
American Securitys. Men denne gangen kan de to partene
ha en ekstra vanskelig jobb foran seg. Allerede før presi-
dentvalget ble det spekulert i hvordan Bush-Greenspan
kombinasjonen ville fungere. Utgangspunktet burde være
det beste. Greenspan er selv gammel republikaner. Han
jobbet under president Ford på 70-tallet og ble utnevnt til
sentralbanksjef av Ronald Reagen i 1987. I sine første år
som sentralbanksjef under Reagen, og senere under Bush
senior, holdt han renta i et stramt grep. Han fikk mye kri-
tikk for å ha holdt renta høy gjennom slutten av 80-tallet
og dermed bidratt til den økonomiske bølgedalen i 91-92
som kostet Bush seieren mot Clinton. Slikt blir husket og
har skapt spekulasjoner om et kjølig forhold mellom Bush-
leiren og Greenspan.

Under Clinton har Greenspan fått nødven-
dig albuerom til å føre en forutsigbar poli-
tikk. Dette har gitt han anledning til å bruke
pengepolitikken til å regulere temperatu-
ren i den amerikanske økonomien. Ved å
føre en forutsigbar politikk har markedene
hele tiden ligget i forkant av hans beslut-
ninger. Alle ”vet” når Federal Reserves vil

endre renta og baker det inn i sine prognoser, slik at en
ikke får de store brå svingningene i markedet. Den 74 år
gamle sentralbanksjefen har nærmest blitt en kultfigur. Det
sies at han morer seg over at noen av verdens skarpeste
hjerner analyserer hvert ord han sier, og at det er nok å
nyse for å sende finansmarkedene opp eller ned. For USAs
sentralbanksjef er det derfor avgjørende å gjemme hem-
meligheter i tåketale. ”Om jeg virker helt klar, så må dere
ha misforstått hva jeg sa”, skal han en gang ha sagt.

Men Greenspan har også sans for dramatikk. Da han satte
ned renten med 0,5 % utenfor de vanlige rentemøtene i
begynnelsen av januar, overrasket han investorer, analyti-

kere og til og med kolleger i Federal
Reserves. En del av Greenspans kolle-
ger er redd for at rentenedsettelsen skal
føre til forventninger i finansmarkedene
om en kumulativ rentenedsettelse på 2-
2,5 % i løpet av året, noe de mener er
mer enn det som trengs for å få USAs
økonomi på fote igjen.

Federal Reserves kan kun sette ned renta på forespørsel
fra de 12 regionale Federal Reserves bankene. 3. januar
ba kun 7 av de 12 bankene om et rentekutt, og ingen av
disse ba om et kutt på mer enn 0,25 %. Men da Greenspan
ytret et ønske om et kutt på 0,5 %, var alle de 12 bankene
raskt ute og ga sin velsignelse, slik at Greenspan igjen fikk
viljen sin. I boken ”Maestro” forteller journalisten Bob
Woodward hvordan Greenspan kontrollerer komiteen som
skal gi han råd. Greenspan inviterer dem hver for seg; på
tomannshånd sørger han for å overbevise dem om hvilke
konklusjoner som må trekkes når styret samles.

Spekulasjonene har vært mange etter det overraskende
rentekuttet. Mange analytikere mener han kunne imøte-
kommet de dårlige arbeidsløshetstallene med en tåketale
om å kutte rentene før Federal Reserves Open Markets
Committee’s rentemøte 31. januar og forsikret aksjemar-
kedene ved å kutte rentene med et kvart prosentpoeng uken
etter. Timingen og størrelsen på kuttet peker i følge analy-
tikere i retning av en politisk beslutning. Bush har brukt
forventningene om en nedgang i den eventyrlige økono-
miske veksten USA har hatt de siste årene til å samle støtte
for sitt forslag om et skattekutt på 1,3 billioner dollar. Da
Greenspan satte ned renta, arrangerte Bush et møte med
Bush-vennlige økonomer og næringslivsledere for å an-
nonsere Larry Lindsey som sin øverste økonomiske råd-
giver. Greenspan kan altså ha forsøkt å gi Bush en påmin-
nelse om hvem som er sjef og redningsmann for den ame-
rikanske økonomien. Meldingen kunne i følge Time
Magazine ha lydt som følger:

Hvem skal redde en
vaklende amerikansk

økonomi?
Etter et langt og til dels pinlig valgmaraton har endelig USA valgt sin president. President Bush
tiltrådde sin stilling i januar, samtidig som den eventyrlige veksten USA har hatt de siste årene var
i ferd med å flate ut. Det har lenge vært spekulasjoner om et dårlig sammarbeidsklima mellom Bush
og sentralbanksjef Greenspan. Skal de to klare å få USAs økonomi tilbake på sporet må de legge
gamle feider tilside og komme fram til en helhetlig penge og finanspolitikk

Av Marius Holm Rennesund
mariushr@student.sv.uio.no
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- Skattelettelser forhindrer ikke nedgangstider, det gjør
derimot rentekutt.

- Presidenter redder ikke økonomier lengre, det er det
sentralbanksjefer som gjør.

Utover i januar har allikevel Bushs forslag til skattelettel-
ser fått økt støtte, også blant økonomer. Dette er overras-
kende, ettersom både republikanske og demokratiske øko-
nomer for mange år siden gikk bort fra det keynesianske
prinsippet om å bruke finanspolitikken til å stimulere øko-
nomien. De fleste har vært enige om at Federal Reserves
rentekutt er et mer effektivt og virkningsfullt virkemiddel
for å stimulere en økonomi i nedgang. Dette skyldes både
at tilliten til Federal Reserves er større enn til politikerne
som må vedta et skattekutt, samt at skattelettelser ofte kom-
mer for sent til å redde økonomien. En gjennomsnittlig
lavkonjunkturperiode i amerikansk økonomi er på 10 må-
neder, mens behandlingstiden for å få i stand skattekutt er
svært lang. Bushs forslag til skattekutt er heller ikke laget
for å hindre en lavkonjunktur, selv om han bruker den
dårlige utviklingen i amerikansk økonomi til å selge det.
Kuttene vil komme for sent og er store nok til å øke rente-

nivået på
lang sikt, slik
at det kan ha
en negativ
langsiktig ef-
fekt på øko-
nomien. Det
er dessuten
rettet mot
høyinntekts-
grupper (de
10-20 % ri-
keste vil få
80-90 % av
skattelettel-

sene), mens det er lav- og middelinntektsgruppene som vi
bli skadelidende av de eventuelle rentevirkningene på lang
sikt. I følge William Gate, økonom i The Brookings
Institution er Bushs skattekutt ”best egnet til å bekjempe
nedgangstider for høyinntektsgruppene om ti år, ikke den
lavkonjunkturen alle amerikanere opplever i dag”. Han
sier videre at ”en skattelettelse som
vil hjelpe mot dagens nedgangsti-
der i amerikansk økonomi, måtte
komme umiddelbart, være lite nok
til å ikke å ”skremme” finansmar-
kedet samt være rettet mot lav- og
middelinntektsgrupper.

I sin tale til Senatets budsjettkomité
25. januar foretok sentralbanksjef
Greenspan en helomvending. I de
siste årene har han holdt fast ved at
det økende budsjettoverskuddet bør
brukes til å betale gjeld og sikre pen-
ger til de framtidige utgiftene til
Clintons Social Security program.

Nå mener imidlertid også Greenspan
at tiden er inne for skattelettelser.
Det er utsiktene til et enda høyere
budsjettoverskudd enn tidligere an-
tatt de neste 10 årene som har fått
Greenspan til å endre syn. Særlig ser
det ut til at den formidable veksten i
produktiviteten de siste årene er per-
manent. Økonomien vil derfor
kunne tåle en høyere økonomisk
vekst den kommende 10-års perio-
den, slik at skatteinntektene vil øke
jevnt. Greenspan er derfor redd for at den amerikanske øko-
nomien skal bli gjeldsfri, samtidig som store skatteinntekter
fortsetter å strømme inn. Da må det offentlige enten kjøpe
store mengder aksjer og obligasjoner på det private markedet
eller gi store umiddelbare skattelettelser. Greenspan ønsker
derfor å starte med å gi små skattelettelser nå som skal bli
progressivt større i årene framover hvis de forventede prog-
nosene slår til. Greenspan er imot offentlige kjøp av askjer,
fordi det offentliges investeringer fort vi bli politisk motivert
og ikke styrt av et ønske om best mulig avkastning. Som gam-
mel republikaner mener han at hvis man har en ekstra dollar
liggende, vil private investere den bedre enn det offentlige.
Greenspan understreket at skattelettelser ikke vil ha noen ef-
fekt på dagens situasjon i amerikansk økonomi. Han ville ikke
svare på om han støttet Bushs forslag til skattelette, men nøyde
seg med å si at utformingen av skatteletten er et politisk spørs-
mål. Det er allikevel klart at Greenspans helomvending i skat-
tespørsmålet har gjort Bushs forslag til skattelettelser mer spi-
selig for senatet og kanskje gjort forholdet til Bush litt var-
mere.

Som ventet satte Greenspan ned renten med 0,5 % på Federal
Reserves Open Market Comittees møte 31. januar. Håpet om
at han skal klare å gi den amerikanske økonomien en myk
landing blir stadig mindre. Veksten er nå nær null, og me-
ningsmålinger tyder på at forbrukernes tillit til den amerikan-
ske økonomien er lavere enn på flere år. Heller ikke Bushs
foreslåtte skattelettelser ser ut til å kunne hjelpe på kort sikt.
Avstanden mellom de to ser allikevel ut til å være mindre enn
mediene har vært redd for. Med en koordinasjon av penge- og
finanspolitikk kan de kanskje sammen klare å få økonomien
tilbake på sporet.

Alan Greenspan
Født 6. mars 1926 i New York.

1948: B.S. in Economics, New York University
1950: M.A. ”
1977: Ph.D. ”

1954-1974 og 1977-1987 Chairman and President of  Townsend-Greenspan & Co.,
Inc., et økonomisk konsulentfirma i New York

1974-1977: Chairman of the President’s Council of Economic
Advisers under president Ford

1981-1983: Chairman of The National Commission on Social Security
Reform

1987-: Chairman of the Board of Governors of The Federal Re-
serve System and Chairmann of The Federal Open Market
Committee.
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Aksjefond.
Fondene mine reklamerer i likhet
med alle de andre med ulike
satsningsområder, og skryter av
tidligere oppnådd avkastning og
lønnsomhet. Derfor skyter norske
småsparere stadig mer penger inn i
fondene, som i løpet av de siste 5
årene har vokst seg store i norsk
finanssammenheng. Svært store!
Dersom man legger sammen for-
valtningskapitalen i norske fond blir
beløpet om lag 142 milliarder kro-
ner. Fondsforvalterene stiller der-
med i samme klasse som de største
enkeltinvestorene på børsen. Like-
vel er ordningen med fond noe det
går an å sette spørsmålstegn ved.
For hvor blir det av eieransvaret??
”Blant de råeste kapitalistene i dag
er amerikanske pensjonister med
pengene sine plassert i aksjefond.
De går utelukkende etter hvor av-
kastningen er størst, og aner selvsagt
ikke hvordan de ansatte har det på
jobben. De aner jo ikke hvilke be-
drifter de eier, langt mindre hvem
som er ansatt der”. Sitat: Professor
T. Colbjørnsen, NHH.

Hvem styrer aksjefondene?
Vi lærer på vårt fag om hvor viktig
det er med eierskap. Børsen skal
bidra til finansiering av foretak, men
også til å tilføre rette eiere til bedrif-
tene. Vi studerer problemer med
kommunikasjon mellom eiere og
den daglige ledelsen, investering,
finansiering og styring. Men hvor
blir det så av eieransvaret når vi lar
aksjefond ta hånd om pengene våre?
Så lenge aksjefondene var små, var
dette ikke noe problem. Men nå som
de er i ferd med å bli store, med
eierandeler på mange prosent av
selskapene på Oslo Børs? Taler fon-
dene andelseierenes sak på
generalforsamlingene? Er det ønske-
lig at aksjefondene skal påta seg
styreverv? Bør et fond ha meninger
om lederstillinger? Skal til syvende
og sist fondene ha noen mening om
driftsbeslutninger, investerings-
eller satsningsområder i den enkelte
bedrift?

Vi har spurt noen norske fond om
hvordan de stiller seg til disse spørs-
målene.

AksjefondAv Thomas Tørmo
ttormo@econ.uio.no

Fond – Ja, jeg har også kjøpt andeler i aksjefond. I likhet med hundre-
tusenvis av andre nordmenn har jeg overlatt til diverse fond å plassere
sparepengene mine på børsen, for om mulig å oppnå større avkastning
enn årlig vekst i KPI. I det sørgelige børsåret 2000, spørs det vel om
jeg ikke burde valgt å plassere pengene i banken i stedet. Dette er ri-
siko jeg valgte å ta ved årets begynnelse, og dessverre ikke noe å gjøre
med nå. Men det belyser et godt poeng: Som aksjeeier er man eier av
en del av et selskap. Til dette hører både rett til en del av selskapets
verdier –aksjeverdien, rett til en andel av utbytte, og rett til å ta del i
avgjørelser i selskapets generalforsamling. Men når man lar et aksje-
fond investere pengene på børsen, lar man aksjefondet få all makt, mens
man selv tar all risiko. Dette gjør jeg med det håp at en fondsforvalter
er en person som er bedre i stand til å ta vare på pengene mine på
børsen enn jeg er selv. Til gjengjeld får forvalteren  sin kontraktfestede
provisjon, og altså min lille andel av makt i selskapene.

Vi ser på

BEGREPSFORKLARINGER
MAN BØR HA I BAKHODET
NÅR MAN SKAL KJØPE
FOND:
Hentet fra Verdipapirfondenes Forening.

Referanseindeks
Et fonds referanseindeks viser et
veiet gjennomsnitt av verdi-
utviklingen for et utvalg av flere
verdipapirer. Forvaltnings-
selskapet bestemmer hvilken
referanseindeks det aksepterer at
fondets avkastningsprestasjoner
kan måles i forhold til.

Netto andelsverdi
De fleste verdipapirfond fastsetter
verdien på fondets andeler hver
eneste virkedag. Denne verdien,
som kalles netto andelsverdi,
framkommer ved å summere
markedsverdien til alle verdipapi-
rer (aksjer, obligasjoner) som
fondet har investert sine midler i.
Deretter trekkes alle kostnader fra
som påløper for fondet denne
dagen, og beløpet deles på antal-
let utstedte andeler.

Avkastning
Alle historiske avkastningstall
framkommer som endring i netto
andelsverdi over en bestemt pe-
riode. Avkastningstallene er be-
regnet i norske kroner, og fram-
kommer etter fradrag for alle
kostnader, bortsett fra evt.
tegnings- og/eller innløsnings-
gebyrer. Endringer i netto andels-
verdien gir således uttrykk for
hvilken netto avkastning som er
oppnådd i en bestemt periode for
andelseiere som ikke har solgt
eller kjøpt andelen i denne perio-
den.
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Rentefølsomhet
Referanseindeksens rentefølsomhet
gir uttrykk for den umiddelbare
prosentvise endring i referanse-
indeksens markedsverdi hvis effek-
tiv rente for alle verdipapirene som
inngår i referanseindeksen økes
med 1 prosent. Et fall i rentenivået
øker referanseindeksens (og fond-
enes) markedsverdi, mens en øk-
ning i rentenivået reduserer
referanseindeksens (og fondenes)
markedsverdi.

Over tid vil vanligvis det enkelte
fonds rentefølsomhet svinge rundt
referanseindeksens. Avvik mellom
fondets og referanseindeksens
rentefølsomhet oppstår når forval-
teren aktivt forsøker å øke fondets
avkastning i forhold til referanse-
indeksens. ”Min/maks rente-
følsomhet” viser hvilke
yttergrenser forvaltningsselskapet
har definert for hvor mye fondenes
rentefølsomhet kan avvike fra
referanseindeksens rentefølsomhet.

Effektiv rente
Den effektive renten (ofte kalt
”yield”) uttrykker hvilken avkast-
ning et pengemarkedsfond vil gi
kommende 12 måneder, forutsatt at
rentenivået og fondets rente-
følsomhet ikke endrer seg i denne
perioden. Effektiv rente er oppgitt
etter fradrag for forvaltnings-
honorar.

Kredittrisiko
Det er tilnærmet ingen kredittrisiko
(Risiko for at låntaker ikke oppfyl-
ler sine betalingsforpliktelser)
knyttet til stats- eller statsgaranterte
papirer i landets egen valuta. Som
en følge av dette gir rene statsfond
vanligvis lavere avkastning enn
fond som også investerer i andre
papirer.

Valutarisiko
Noen fond investerer penger i ut-
landet. Fondene må da opplyse om
at det medfører valutarisiko å plas-
sere penger i fondet. Et fond tar
valutarisiko hvis det foretar inves-
teringer som medfører at endringer
i valutakurser målt mot den valuta
fondet er notert i, gir direkte utslag
i fondets netto andelsverdi.

Firstnordic Fondene A/S
Ved portefølgeforvalter Thor Ivar Tryggestad

Vi har som loven sier at vi ikke har anledning til å eie mer enn 10%
i et enkelt selskap.

Meglerene deltar på noen generalforsamlinger, men rekker langt fra
alle. Vi deltar i styringen av selskapene på lik linje med andre eiere.

Styreverv tar for mye tid. Dersom det i en portefølje er 50 selskap,
er det ikke mulig for megleren å engasjere seg i styreverv. Når det gjelder
beslutninger om lederverv, bør fondet ha formeninger om dette på lik linje
med alle andre eiere.

Fondet bør derimot ikke blande seg inn i den daglige drift av sel-
skapene, med mindre det dreier seg om noe ekstraordinært, der det er snakk
om mange penger og da er det ikke lenger snakk om den daglige driften.

Norse Forvaltning A/S
Ved portefølgeforvalter Lars Henrik Barstad

I følge forskriftene kan vi maksimalt eie 10 prosent i et selskap.
Dessuten kan vi maksimalt stemme for 5 prosent.

Vi deltar som regel ikke på generalforsamlinger. Kun i helt spesi-
elle tilfelle vil vi ha noe ønske om å gjøre det. Det er vår oppfatning at der-
som fondet skal stemme på genegalforsamling, så må vi sende dette ut til
høring blant andelseierne på forhånd.

Vi som sitter og forvalter fondet kan ikke sette oss ned og mene noe
på vegne av andelshaverene.

Dersom vi er uenige med ledelsen, eller de gjør noe som vi mener
vil forringe verdien av aksjen, så selger vi heller aksjen.

Avanse Forvaltning
Ved Investeringsdirektør Ole Dahl

Loven om verdipapirforvaltning begrenser vår eierandel til 10 pro-
sent på tvers av fondene våre. Avanse tilbyr 20 ulike fond, og da kan ikke et
av fondene kjøpe en aksje som de andre fondene våre allerede eier 10 pro-
sent i.

Det er viktig for oss å være med, derfor er vi som regel tilstede på
generalforsamling. Vi legger stor vekt på å ha et aktivt forhold til valg-
styrene før valg på representanter til både styrer og bedriftsforsamlinger. På
den måten sikrer vi at våre interesser blir ivaretatt.

Vi vil unngå styreverv for å unngå å havne i insider-posisjon. Der-
som vi ble regnet som  insider, ville dette begrense vår handlefrihet i aksje-
markedet. Det er veldig sjelden vi har noe veldig sterkt syn på hvem som
skal være leder i bedriftene. Når vi har bidratt til å velge styrerepresentanter,
får det være opp til styret å ansette administrerende direktør.

Vi legger oss vanligvis ikke bort i den daglige driften. I så fall
måtte vi bruke store ressurser på å sitte og saksbehandle enkeltsaker. På
samme måte som styret ansetter administrerende direktør, er det direktørens
jobb å sette sammen administrasjonen, som igjen er ansvarlig for driften. Vi
forventer heller ikke å bli spurt om slike ting. Det kan være aktuelt ved vel-
dig store prosjekter, for eksempel ved oppkjøp av en konkurrent, at bedriften
sonderer aksjemarkedet for å finne den nødvendige aksjekapital til finansier-
ingen.
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Relativ volatilitet
Viser samvariasjonen mellom
fondets og referanseindeksens
avkastning i en periode. Høy
relativ volatilitet innebærer at
fondets avkastning i liten grad
kan ”forklares” av referanse-
indeksens utvikling. Dette betyr
at forvaltningsselskapet har hatt
en vesentlig annerledes
porteføljesammensetning i fon-
det enn i referanseindeksen. Lav
volatilitet innebærer at fondets
og referanseindeksens avkast-
ninger har vært svært like, og at
fondets portefølgesammen-
setning derfor trolig er ganske
lik referanseindeksens
porteføljesammensetning.

Volatilitet
Gir uttrykk for i hvor stor grad
de månedlige avkastninger har
svingt rundt gjennomsnittet av
disse i en bestemt måleperiode.
Høy volatilitet viser at det har
vært store svingninger i de må-
nedlige avkastningene.

Oslo Børs og Konkurransetilsynet holder nok markeds-
aktørene så stramt i ørene som de kan. Men Oslo Børs har
likevel, berettiget eller ikke, fått rykte på seg for å være en
insider-børs. Til tross for at vi også her i landet har lover
som skal hindre prissamarbeid, kartelldannelser, monopo-
ler, og sikre fri konkurranse. Det er et lite land vi bor i, og
det er ikke til å komme fra at de store aktørene på børsen
møtes, både i styrerommene, på yachtklubben, eller på golf-
banen. Slik har forekommet til alle tider. Dessuten er folk i
Norge vant med store selskaper som NSB, Posten, og inntil
nylig Telenor, som staten selv har drevet som monopoler.
”Skal bedriftene i Norge overleve, må de vokse seg store”
-sies det, og folk flest nikker med hodet. Ingen ser ut til å ta
notis av at de store selskapene får markedsmakt som de
hensynsløst utnytter.

Aksjene på børsen stiger og stuper til sin egen tid. Det er
ikke mulig for en vanlig dødelig å skulle følge med på de-
taljene i hvert enkelt selskap. Dette er en jobb markeds-
analytikere tar seg godt betalt for. Men kan vi stole på at
analytikerne gjør en god nok jobb? I følge en artikkel i
Aftenposten 15. januar, stilles det flere spørsmål til tilliten
til analytikerne. For det første blandes rollen som analyti-
ker ofte sammen med rollen som megler, investor, eller for-
valter. Det kan forekomme kryssende interesser i banker,
som ofte er både analytikere og fordringshavere overfor
samme børsnoterte firma. Andre selskaper holder nær kon-

takt mellom ledelsen og analyseselskapene, slik at sel-
skapets optimisme skal smitte over på analytikerne. Som
vi vet fra vårt studium, så ligger det tung og omfattende
analyse bak en hver verdivurdering av et foretak. Dertil
kommer at ingen kan se inn i fremtiden, vi kan til nød
forsøke å predikere den. Hva er egentlig markeds-
analytikerne –Gjennomførte utredere, eller stalltipsere
på veddeløpsbanen?

På forespørsel til et meglerfirma i Norge om de kunne
tenke seg å ansette en økonom fra Blindern, var svaret
nei! De trodde ikke en som hadde en så analytisk bak-
grunn kunne reagere raskt nok når de skulle ta beslut-
ninger om kjøp og salg. De ville derfor ansette en annen
type mennesker til dette arbeidet, som ville tåle å ta be-
slutningene uten å behøve å analysere så lenge. Min
konklusjon blir at i finansmarkedene skjer ting lynraskt,
og kanskje ikke alltid like gjennomtenkt. Analytikere
anbefaler likevel flittig ”Kjøp”. Med bakgrunn i research
og analyser som er hemmelige (Fordi de ikke tåler da-
gens lys?), og av magefølelsen til analytikeren. Dersom
jeg kunne selge magefølelsen min, ville jeg nok fått bra
betalt av en sommerfuglsamler. Ellers koker det ned til
at analytikere har bedre kjennskap til markedet enn de
som ikke er på ”innsiden”. Kan hende driver de også en
del med seiling, eller golf.

Pass opp for markedsanaly t ikere

DnB Investor
Ved Håvard Gulbrandsen

I følge loven er det 10 prosent som er maks vi kan eie. I tillegg har vi et
internt regelverk som porteføljeforvalterene i DnB følger.

Vi går på generalforsamling der det er nødvendig at vi avgir stemme.
DnB Investor er satt til å forvalte kapital på vegne av fondsandelseierene. Alle som
kjøper andeler i våre fond, gir sitt samtykke til at vi taler på deres vegne på
generalforsamlingene. Derfor sitter det også valgte representanter for andelseierne
i styret i DnB Investor.

Det er nok ikke aktuelt å sitte i styrene. Vi finner dette vanskelig å forene
med rollen som finansiell investor, der vi skal kjøpe og selge aksjene ut fra den til
en hver tid gjeldende kursen. Vi skal derimot ha meninger om styresammen-
setning, og formelt er det jo styrene som utpeker ledelsen i bedriftene.

Vi legger oss ikke bort i selkapenes drift. Dette blir å gå for langt inn i
selskapene. Vi satser på å holde en åpen dialog med styre, og med de andre aksjo-
nærene. Det er viktig å holde slik kontakt, også mellom generalforsamlingene.
DnB Investor er et av flere norske fond- og livselskaper som har gått sammen om
å skrive de ”ti bud” for å rydde opp i styrerommene i norske bedrifter (Se DN
30.8.00 for nærmere detaljer om dette).
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Av Hans Olav Andreassen
hansoan@student.sv.uio.no

CD-brenner?
Hvorfor kjøpeHvorfor kjøpeHvorfor kjøpeHvorfor kjøpeHvorfor kjøpe

Du vet det allerede
da du sitter der
med boksen i
hånda. Dette kom-
mer til å gi deg
problemer. Det blir
alltid problemer

ved instalering av nye programmer og ”hard-
ware” på PC“er. Så også i dette tilfellet.
Brenneren kobles til USB porten. Dette gjør
selve monteringen enkel. Men problemer
dukket raskt opp. Ved kjøp får du med pro-
grammer på CD-rom plater. Dette gjelder
også driveren til brenneren. Dette er ikke noe
problem når man har en CD-rom spiller som
virker. Men om man som meg skal bruke den
eksterne som erstatning for en ødelagt intern
CD-rom spiller får man et problem. Spille-
ren vil ikke virke uten driver. Da kan man
være takknemlig for internett hvor nedlasting
hos Iomegas hjemmesider er enkelt. Det ville
dog vært ønskelig at en god gammeldags dis-
kett med driver fulgte med. Men dette er et
lite problem, og skal ikke få ødelegge de gode
sidene ved produktet.

Det dukket riktig
nok opp flere pro-
blemer. Ved forsøk
på installasjon av
programvare på to
forskjellige PC“er,
dukket det samme
problemet opp. Det

virker ganske
enkelt ikke.
Hva som er
grunnen til
dette er det van-
skelig å si noe om. Om det er produktet, eller
begge de to PC“ene sin skyld, vites ikke. Men
jeg har vanskelig for å tro at det samme pro-
blemet skulle dukke opp på to ulike PC“er,
uten at det var programvaren det var noe galt
med.
 Alt dette til side. Når du først har kjempet
deg gjennom alle problemene, som etter min
erfaring følger med ved all instalasjon på
PC“er, er zipCD 650 et godt produkt. Monte-
ring via USB- portene er utrolig enkelt. Dette
gir deg muligheten til å bruke brenneren på
flere PC“er. Den er også lett å ta med seg. Så
har du noe som skulle vært tatt vare på fra en
annen PC gir denne deg en god løsning. De
aller fleste er nå også kjent med mulighetene
for lagring av musikk i form av mp3 filer. Men
brenneren gir deg også muligheter til enkelt å
lage CD“er som kan spilles i vanlige CD-spil-
lere. Så er det noe denne brenneren kan hjelpe
deg med i dine studier? Den gir et ypperlig
lagringsmedie for hovedfagsoppgaver, eller
bare enormt omfattende notater for de som
lar blekket sprute på forelesning.
Så konklusjonen må bli at Iomega har laget
et produkt verdt å eie bare man har kommet
igjennom de innledende ”data-problemene”
vi alle sliter  med.

På Observators
testbenk:

Iomega zipCD
650
Brenner-
hastighet 4x
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Innhenting av kapital
For føretak som Statoil, Statkraft, Statnett, NRK, og
Telenor er det eit ynskje om å vekse som ligg bak
børsnoteringa. Når dei kjem på børsen så kan dei
foreta emisjonar som gjer at dei får større eigenkapital
slik at dei kan gjere oppkjøp av andre føretak. Viss
dei gjer det bra så kan også aksjekursen fyke i veret
slik at det vert lettare for dei å få lån til oppkjøp. Når
dei er børsnoterte kan dei også finne andre føretak
som dei kan fusjonere med. Dette vert berre mogleg
dersom aksjene er lett omsetjelege på ein børs. Når
dei har kome på børs startar racet for fullt: Då over-
tek marknadskreftene som fører til ein veldig opp-
jaga prosess, og tidshorisonten vert merkbart kort-
are.

Autonomisering av forvaltningen
Mange direktorater og offentlege institusjonar som
til dømes Luftfartsverket har i tida etter krigen gått
over frå ei oppbyggjingsfase til ei ombyggjingsfase.
I den fyrste tida etter krigen var ein interessert i å
pøse på med pengar for å byggje ut flyplassnetet i
Noreg. I dag har me nok flyplassar og vel så det. No
er det viktig å drive desse flyplassane mest mogleg
effektivt, og dette gjerast ved å ta vekk det byråkra-
tiet som vart overflødig etter at oppbyggjingsfasa var
over. Argumenta, slik dei vert lagt fram av styres-
maktene, er at ein betrar styringa og aukar effektivi-
teten. Forvaltningspolitikken får management i sen-
trum. Telenor skal styrast meir som eit mediaføre-
tak, og ikkje eit ”offentleg rom” for nasjonale inter-
esser. Dei skal tilpasse seg meir det segmentet dei
arbeider under, og ikkje politiske målsetjingar i så
stor grad som tidlegare.

Dialog og målstyring
Dei samanliknar organisasjonsforma si ofte med ut-
landet, og i dei siste åra har ”new public manage-
ment” vore det store idealet. Det beste argumentet
skal vinne i avgjerdsprosessane, og ikkje
underkastande maktbruk. No skal kommunene få
styre seg sjølv, men reglane for god åtferd er inn-
skjerpa. Dei har eit sterkare søkjeljos på seg no for å
tilfredstille borgarane sine krav til offentleg teneste-
yting, men likevel ”friare” på den måten at no er det
kommunene som skal ”avgjere” dei same tinga som
vart avgjordt i staten tidlegare. Det som er litt para-
doksalt er at når ein ”privatiserar” så trur folk at ein
gjer noko som er offentleg til noko som er privat,
men det som eigentleg kanskje skjer er at ein
offentleggjer det private. Fordi ein då får eit offente-
leg fokus som ikkje var der tidlegare. Dessutan er
det slik at di meir ein lagar nye grenser mellom det
private og offentlege di fleire hybridar oppstår. Når
ein til dømes sel ut Statoil eller privatiserar
sjukeheimar, så offentleggjer ein det private.
Ein har gått over frå definisjonar av management som
var tilpassa det tradisjonelle samfunnet der den
offentlege sektoren ikkje var alt for stor, til å tilpasse
seg til kravet om at offentleg sektor ikkje skal verte
større. Meiningsskapande verksemnd er stikkordet.
Det er meir effektivt å satse på meiningsskapande
verksemnd enn lovar og reglar.

Frå det tradisjonelle til det moderne Noreg
Greier me å nå målet med å effektivisere den
offentlege sektoren tilpassa framtida sine behov, og
greier me å handtere den private sektoren slik at me
unngår lågkonjunktur samstundes som ein får ein

Av Pål Magnus Lykkja
palml@ulrik.uio.no

Nytt økonomiskNytt økonomiskNytt økonomiskNytt økonomiskNytt økonomisk
og politisk syog politisk syog politisk syog politisk syog politisk syssssstttttememememem
i emning?i emning?i emning?i emning?i emning?

Me opplever ei bølgje av ”fristilling” og ”børsnotering” av både
offentleg og privat verksemnd i desse dagar. Kvifor skjer dette,
og kva kan det føre til?



side 13

struktur som er tilpassa den moderne verda? Me er i
ein unik situasjon som nasjon, og me får eit forvaltings-
system som vert meir og meir ”hybridisert”, dvs. at
det er veldig kompliserte eigedomstilhøve mellom det
offentlege og det private. Telenor og Statoil er døme
på dette, men verre skal det verte når/viss me utviklar
eit system for investering av oljepengane der dei pri-
vate forvaltar pengane og det offentlege eig, og tek
risikoen. Er det mogleg å få dette til? Ja, meinar finans-
næringa, som meir enn gjerne vil handtere pensjons-
pliktene til den norske staten. Fred. Olsen meinar at
den norske staten bør kjøpe opp 40 utanlandske føre-
tak og plassere hovudkontora i Noreg i løpet av kort
tid for å unngå å havne i verdiskapningsgapet som me
står overfor med ein gong oljepengane byrjar å ta slutt.
Ein annan ting er om det berre er snakk om
organisasjonsmoter som skapar ei viss glede i den
augenblinken den vert introdusert, og som snart visar
seg å vere overfladisk. Eit døme er dei store industri-
konglomerata på 80-talet som skulle vere den perfekte
organiseringa av privat næringsliv. Det dreide seg om
å vere mest mogleg diversifisert, så vitseteikningar som
der sjefen fekk telefon frå mor si at han laut hukse å
diversifisere før han kom heim var vanleg. Ein kan
spørje seg om det er ein endringsprosess som føregår
på toppen, og som får liten verknad på gølvet i sam-
funnet. Like lite som at eg kan seie at ei blå skjorte er
meir effektiv enn ei kvit skjorte, kan ein seie at ein
organisasjonsform er meir effektiv enn ein annan.

Målkonflikter
Problemet med Statoil si satsing i Russland og Angola
er at ein tek ein stor politisk risiko, større enn det politi-
karane har sett som grense for plassering av oljepen-
gane generelt. Dette er ei signal på at me er i ferd med
å miste politisk kontroll over tidlegare nasjonale føre-
tak. Kravet om tilpasningen til det industrisegmentet
som Statoil arbeider under går føre politiske ramme-
vilkår med nasjonal grunngjeving. Me ser at ”det beste
argumentet” har vunne endå ein gong over politiske
vedtak. Universiteta vert pressa til å tilpasse seg mark-
naden sitt behov i stadig større grad, men også BI og
konsulentselskapa har prova at dei står for ein stadig
viktigare del av kunnskapsproduksjonen, og dermed
pressar universiteta på sin måte. NRK kan få proble-
mer med lisensfinansieringa dersom dei ikkje tilpassar
seg marknaden frametter, og dei kan få problemer med
å fylle den politiske målsetjinga med å vere ”det
offentlege rommet” som bind saman Noreg. Telenor
kan få store problemer med å fortsetje å vere norsk-
basert dersom IT-Fornebu visar seg å gå dukken.
Ericsson har akkurat selt unna produksjonen av
mobiltelefonar til eit amerikansk selskap, og i Sverige
satsar ein i stadig sterkare grad på produksjon av mjuke-
varer. Kommunane risikerar å verte byråkratiserte på

grunn av kravet om same offentlege tenester uav-
hengig av der ein bur, så her vert fristillinga kan-
skje ein for høg pris å betale.

Høna eller egget?
Det er ikkje lett å dokumentere at ein organisa-
sjonsform er meir effektiv enn ein annan, og det er
heller ikkje lett å dokumentere synergieffektar. Er
det det ”moralske framsteget” i mennesket som er
grunnlaget for ein eventuell økonomisk gevinst,
eller er det organisjonsforma i seg sjølv som er
årsaken? Dette er ein høna eller egget debatt, som
vanleg når ein har kome ned på dei grunnleggjande
spørsmåla i livet så er ofte svara umogleg å koma
fram til. Ein kan seie det slik: At viss ein slepp til
folk som har nye måtar å gjere det på så slepp ein
dei mest kreative folka inn, og ein får ”rett men-
neske på rett plass” i større grad enn om ein har
”status quo”. I spørsmålet om privat eller offentleg
eigarskap er best, så kjem det an på kvar
kompetansa let seg finne, utvikle og samordne,
meinar eg. Dagens Næringsliv er ei avis med ei
ekstrem tru på fri konkurranse, utan så mykje tanke
på kultur, institusjonell tenkjing eller kritikk av det
neoklassiske systemet.

Samfunnsoptimal plassering av kapital
I den siste tida har analytikarane fått hard medfart.
Grunnen er at ein analytikar sjeldan vil koma med
råd om å selje ei serskild aksje fordi han då ikkje
vil få opplysningar frå selskapa dersom dei har
gode nyhende ein annan gong. Dette er ein måte
føretaka kan hevne seg på analytikarane. Ein annan
ting er at analytikarane er har vorte kritiserte for å
vere inkompetente. Det er difor ikkje sikkert at det
er så lurt å sleppa allverdas ”rentseeking”-jegerar
til oljefondet vårt, og finansnæringa er vel dei ein
skal vere ekstra varsame med. Kan dei sørgje for
nasjonal koordinering, oppbyggjing av ”cluster”,
langsiktig forskningsinnsats? Alle veit kor kort
tidshorisonten vert når eit selskap vert børsnotert
og startar ”rotteracet”, så at marknaden vil ”ordne
opp” er heller tvilsamt.

Alice i eventyrland
Filurkatten seier til Alice at den som definerar orda
er den som har makta. Nokia og Tomra er to store
konsern som har definert kva høvesvis ein mobil-
telefon skal vere, og kva ei pantemaskin skal vere.
Den som sit på teknologien kan innhente ein
eventyrleg gevinst, noko som gjer at ein bussjåfør
i Noreg har mykje betre løn, arbeidstilhøve, arbe-
idarvern osb. enn ein bussjåfør i Bolivia sjølv om
sjåføren i Bolivia arbeider hardare, farlegare, har
mindre
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arbeidarvern osb. Det som er typisk for norsk fors-
kning og utvikling er at me brukar pengane innanfor
tradisjonelle næringar. Det som er litt merkverdig er
at dette ikkje alltid er det beste, til dømes var Noreg
verdsleiande på mobiltelefonteknologi på 80-talet, og
GSM-systemet er ei norsk oppfinning. Svenskane tok
med seg ein del av den norske mobilkompetansen til
Kista (Sveriges Silicon Valley), og norske bankar
ville ikkje ha med ”teknisk” risiko å gjere. ”–Det var
bittert . Vi hørte mange fagre ord fra politikere og
departementer. Vi var fremst i verden teknologisk,
og alle var enige om at markedet kom til å bli enormt.
Men det offentlige støtteapparatet var ikke villig til å
gi oss de pengene vi var lovet, og det drepte
posjektet”, konstaterer Qvigstad, som nå jobber med
Neras satelitt-telefoner.(Aftenposten 03.02.01) ”Ut-
fordringen er å elske fram noe nytt” sa Tor Jakob
Klette til Aftenposten 29.01.01, Svein Gjedrem er
uroa over at entrepenøranden forsvinn i all ”rentsee-
kingaktiviteten”, men hjelper dette når den norske
strategien er passivitet og status quo? Sverige brukar
over DOBBELT så mykje på forskning og utvikling
som Noreg i høve til BNP. Den  norske staten og den
svenske staten brukar i kroner omlag like mykje på
forskning og utvikling, medan den private sektoren i
Sverige nyttar 75 % av den totale forsknings og
utviklingssummen av den totale summen. Dette er
eit døme på at dei forskar og utviklar NÆRT med
praktiske utfordringar. Det er ikkje så rart sjølvsagt
med Volvo og Ericsson, men nettopp dette er inter-
essant i eit lengre perspektiv. Dei er i motsetjing til
oss istand til å definere standardar på biltyper og kva
slags innhald ein mobiltelefon skal ha. Dei har ein
privat sektor som er kompetent i motsetjing til det
norske næringslivet som i stadig større grad driv med
tradisjonelle næringar.

Demokratiproblemet
Reiulf Steen skriv i den grepa gode boka
”Jordskjelv”(Tiden Norsk Forlag 2000) side 125
”Samtidig (med mindre valdeltaking og vekst i
høgrepopulistiske parti i Europa og USA, red.) har
det skjedd en forskyvning av makt fra regjering og
folkevalgte organer til byråkrati, finans og nærings-
liv.” Steen snakkar om den nye ”elita” i samfunnet.
Prosessane og avgjerdene vert stadig meir kompli-
serte og usynlege. For å bøte på dette er det ein sterk
trend i mange land å leggje vekt på ”deliberale
politikkmodellar”. Dette tyder at ein ynskjer å oppnå
større demokratisk styring gjennom ”det offentlege
resonnement” (Aftenposten 08.01.01 av Erik Odd-
var Eriksen). Dette er eit veldig viktig element i
mange av fornyingsprosessane i den offentlege sek-
toren. Men her er eit kjempeproblem i høve til styr-

inga av det statlege eigarskapet på ein effektiv måte.
Det er ein illusjon å tru at staten kan selgje seg så
mykje meir ut enn det ein har planer om no. Difor
kjem staten til å vere ein sterkt dominerande eigar i
mange år framover. Spørsmålet er i kor stor grad
politikken skal styre statsføretaka. Statsembetsverket
er underlagt statsrådane, og statsrådane er underlagt
regjeringa. Dersom statsembetsverket skal styre stats-
føretaka, kven er det då som skal ta støyten om me
får ei ulukke i eitt av føretaka, som til dømes Kings
Bay ulukka på Svalbard? Det er stor semje om at
profitten skal stå i høgsetet, men når staten som eigar
i K-bank stoppar ein fusjon med Fokus, på tross av
at staten har som mål å sikre bankane på norske hen-
der, då er det ein vinn på kort sikt mindre enn det ein
tapar på lengre sikt. Viss ein seier at den politiske
fordelinga ikkje har med bankdrifta å gjere, så skulle
ein vel heller ha delt ut aksjene til folket? Altså det
er snakk om at embetsverket har fått ei fordelings-
rolle som attpåtil ikkje er kontrollerbar i mange til-
felle. Me er i ferd med å havne i ein verre og verre
situasjon, med stadig større spelerom for kortsiktig
tenkjande finansfolk. Dette ber næringslivet preg av,
og gjer det endå vanskelegare for politikarane å få
godt samarbeidsklima med kapitalistane. I fylgje
Rawls prinsipp kan ein gjerne ha større kapitalistar
dersom dette gjer dei dårlegast stilte i dette samfun-
net betre stilt. Dagens situasjon er at skilnadane aukar
sterkt, samstundes som at dei verdiskapande
kapitalistane rømmer landet. Dei som er att er eit
gubbevelde med kvartalstenkjande NHO-direktørar,
som Fred. Olsen har sagt det. Den nærmast sosialde-
mokratiske Kåre Willoch er i sterk opposisjon til
ideologien til Jan Tore Sanner si tru på ”den usynlege
handa”. Han snakkar om statens rolle som eigar ikkje
er ei rolle, men mange. Diverre ser det ikkje ut til at
desse signala når serleg fram i debatten. Viss ein ikkje
ser at staten har mange ulike roller så kan ein vente
seg gigantiske skandalar i nær framtid. Men det er
mange skandalar som pågår kontinuerleg, som til dø-
mes drivhuseffekten og oljeprisen sin verknad over-
for ulanda. Viss me går inn for ei fornying av
offentleg sektor med deliberale politikkmodellar,
som er basert på dømmekraft, og me ikkje har denne
dømmekrafta, så lurar eg litt på kva slags kaos dette
endar opp som.

Kvalitetsindeksen på økonomiske aktivitetar
(sjå figur på høgre side)
I samfunnsøkonomisk tenkjing har ingen formeining
grovt sagt om korleis finanspolitikken best bør
drivast, korleis den skal varierast, og korleis det bør
investerast, anna enn at ein har eit budsjettvilkår å
halde seg til. Dette skal politikarane ta seg av på
vegne av veljarane. Eit slagord eg har snappa opp er
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dette: Det beste argumentet er det som framstår som
ei forklaring. Og forklaringar om korleis til dømes
mekanismene i den ekstremt viktige arbeids-
marknaden fungerar har samfunnsøkonomien flust
av. Men kunnskap og entrepenørand som utgjer ein
stadig viktigare del av økonomien er så å seie
umogleg å modellere. Sidan ein ikkje har noko verkty
for å modellere dette på ein god måte så har det lett
for å bli overlatt til ”sjarlatanarane” som ikkje kan
dokumentere argumenta sine. Viss ein ser på eigen-
skapane til næringar som bringar økonomien høg
lønsevne, så ser ein fort at dette ikkje kan passe godt
inn i nokon slags beskriving av dei ”langsiktige trend-
parametrane” som økonomiske modellar har. For det
fyrste så er dei prega av sterk grad av teknologisk
utvikling, forskningsintensive, stordriftsfordelar, høg
risiko, sers synergiskapande og høg industri-
konsentrasjon. Standardføresetnadane i samfunnsø-

Forklaring av figuren: Di lenger opp på søyla, desto
høgare lønsevne kan den økonomiske aktiviteten
gje oss som individer og som nasjon. Sjå
www.othercanon.org

konomisk vitskap er praktisk talt irrelevante. Å for-
søke seg på å lage parametrar som er brukbare i ein
økonomisk modell er ganske så ubrukeleg anna enn
viss ein byrjar å styre økonomien etter modellen.
Eigenskapane ved lågkvalitetsnæringar er kunnskap
med låg marknadsverdi, flate lærekurver, liten tek-
nologisk endring, små stordriftsfordelar, bulkvarer
som til dømes kakao, lite synergiskapande. Her hø-
ver standardføresetnadane for økonomiske modellar
ganske godt, men lever me i eit slikt land? Ja, snart
kan me koma til å gjere det viss me sakkar akterut i
den grad som me no gjer. Til og med indiske
dataingeniørar har høyrt at Noreg er eit filleland når
det gjeld IT. Dei har derimot god lyst til å reise til
Sverige! I debatten om staten si rolle så bør økonom-
ane i langt større grad peike på
marknadsimperfeksjonar og alternativkostnadar, for
å oppljose veljarane kva politikarane finn på for noko.
At det akademiske miljøet ikkje har denne rolla all-
tid, er byggjinga av Romeriksporten eit godt døme
på: Her hadde geologane talaforbod, og vart møtt
med truslar viss dei uttalte seg utan at det var god-
kjent av oppdragsgjevaren. Rekninga havna hjå dei
norske skattebetalarane til slutt.

Konklusjon
Det byggjast eit nytt politisk system som baserar seg
på deltaking og dømmekraft blant borgarane, og eit
næringsliv som vert stadig meir avhengig av samar-
beid med den private sektoren. Dette kan gå gale fordi
det kan sjå ut som dømmekrafta og vilja til samar-
beid er synkande, samstundes som me vert stadig
meir avhengig av desse eigenskapane. Grunnen til
desse endringane er at omverda endrar seg raskare
enn oss, og me prøvar å hente den inn att. Men det er
også ei menneskeleg mekanisme som gjer seg
gjeldande, nemleg at ein lyt vere aktiv for å halde på
mental og fysisk helse. Den soveputa som oljepen-
gane har vore for oss har ført til at turvande reformar
har vorte utsett, og passivitet og status quo som men-
tal strategi har merkt det norske samfunnet. Sjølv
om me børsnoterar og ”hiver oss rundt” i den
offentlege sektoren er mangel på kreativitet fram-
leis framtredande. Dette er same gamle historia som
med spanjolane som vart rike av gullet, dei kjøpte
seg adelstitlar og andre ”nyttige ting”, og lente seg
tilbake. Innan økonomisk teori kan ein konstatere at
debatten mellom merkantilistane og fysiokratane om
kva som er nasjonens rikdom har fått nytt liv. Snakk
om at historia gjentek seg! Og trehundre og femti
års økonomisk forskning greier ikkje å avsløre eit
poeng, som spanjolane tok på seg å eksperimentere
ut. Viss fornyingsprosjekta ikkje vert vellukka, så er
det framveksten av eit hyperkapitalistisk system
faretruande nær. Det ynskjer dei færraste.
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Intervju
med

sjefen

Hva fikk deg til å velge samfunnsøkonomistudiet på
Blindern?
-Det var først og fremst samfunnsengasjement. Jeg
følte det var et fag som kunne gi meg en bedre for-
ståelse av hvordan samfunnet fungerte; viktige sam-
menhenger i økonomi og samfunnsliv. Jeg vurderte
også statsvitenskap, men følte at økonomi ville gi
meg mer eksakt kunnskap om samfunnet.

Hva likte du best ved faget?
-Jeg likte beste den systematiske og metodiske til-
nærmingen. Det er klart det er mange svakheter og
problemer med å bruke modeller, men fordelen er
at man blir presis og eksakt i konklusjonene og for-
utsetningene, og dermed blir det også lettere å peke
på svakheter og mangler. I fag hvor man ikke bruker
modeller blir ofte budskapet mindre klart. Både for-
utsetningene, drøftingen og konklusjonene blir klare
når man bruker analytiske metoder. Jeg lærte meg
å forstå at matematikk var viktig. Det kan jeg ikke
minst takke min lærer Knut Sydsæter for.

Tenkte vi det ikke. Knut Sydsæter har mye
av æren for kvaliteten på studentene som
kommer fra Økonomisk institutt på Blindern.
Vi ble litt nysgjerrige på hva herr Stoltenberg
likte best ved studiet. Han er kjent for å være
statsministeren ingen kunne målbinde, så i
første omgang ville jeg gjettet at mer poli-
tisk-verbale forklaringer var hans sterke side,
men her overrasker mannen igjen:

Likte du empirisk metode best?
-Ja, jeg tror det. Det var krevende og jeg svettet og
bannet over lærebøkene noen ganger, men det var
verdt det når man trengte igjennom og kunne bruke
teorien selv. En annen ting jeg likte godt ved studiet
var at alt hang sammen helt fra 1. avdeling til siste
semester. Men den gang var studiet lagt opp helt
annerledes enn det er i dag. Det var to avdelinger,
og vi gikk to og et halvt år uten eksamen, for så ha
masse eksamener, så nye to og et halvt år uten
eksamen.

Av Torbjørn Tråholt
torbjorn@traholt.com

Foto: Thomas Tørmo
Rådgivende støttespiller: Pål M. Lykkja

Vi har mannet oss opp og besøkt Statsministerens Kontor i Regjeringskvartalet. Her har
Jens Stoltenberg sitt daglige virke som landets øverste leder. Som sikkert de fleste vet, er
han utdannet sosialøkonom fra instituttet vårt, og mange har hevdet  han er en god «am-
bassadør» for faget vårt. Det var derfor med litt ærefrykt vi møtte mannssterke opp til
avtalt intervju, og vi lot oss imponere -selvfølgelig. Regjeringsbygget ruver godt i kvartalet i
Akersgata, og på toppen har Stoltenberg sikret seg den beste kontorutsikten over hoved-
staden. Alt er nøytralt innredet, selv om interiøret og lokalene i seg selv ikke akkurat roper
«kontraktiv finanspolitikk». Vi meldte vår ankomst for vaktmannen i 1. etg, og han ringer opp
og sier «tre stykker som skal på intervju til “sjefen”...»

Observator på audiens
hos Jens...
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Ryktet i gangene på Blindern skal ha det
til at du innehar en av etterkrigstidens
beste karakterer på økonomi embets-
studium. Stemmer dette, og i så fall hvor-
dan klarte du det?
- Ja… Nei… Jeg synes ikke det er riktig å
snakke om egne karakterer. Jeg var for-
nøyd selv. Jeg lærte mye på Blindern, men
det var en krevende tid.  Jeg var AUF-
leder samtidig som jeg studerte, men jeg
har aldri vært mer disiplinert enn jeg var
da.

Vi kan komme med litt inside-infor-
masjon ettersom Jens har for gode
manerer og er for beskjeden til selv
å innrømme det. Karakteren var
2,28 etter gammel ordning, noe
som tilsvarer ca. 2,0 etter dagens
standard. Bra, med andre ord!

Vi sliter litt med rekrutteringen til faget.
Hva tror du kan gjøres for å lokke til oss
flere studenter?
- Jeg tror det hjelper å dra rundt på Vide-
regående skoler og møte potensielle stu-
denter der. Faktisk én av grunnene til at
jeg begynte å studere var at Gunnar Bram-
nes, som var lærer på instituttet den
gang, kom i min klasse på ”Katta” og fore-
leste om sosialøkonomi. Jeg tror det hjel-
per mye å reise rundt og informere. Jeg
husker også Leif Johansen hadde en bok
kalt ”innføring i sosialøkonomi” som var
veldig god.

HARDE JENS-FAKTA:
Jens Stoltenberg er født i Oslo 16.
mars 1959. Han er cand.oecon. (sosi-
aløkonom) fra Universitetet i Oslo i
1987.

Stoltenberg var finansminister 1996-
1997 i Thorbjørn Jaglands regjering,
nærings- og energiminister 1993-1996
i Gro Harlem Brundtlands regjering, og
statssekretær i Miljøverndepartementet
1990-1991 under Gro Harlem Brundt-
lands regjering.

Stoltenberg er stortingsrepresentant for
Oslo siden 1993. Han var parlamenta-
risk leder for Arbeiderpartiet ved regje-
ringsskiftet, og har vært medlem av
sosialkomitéen 1991-1993, og leder av
olje- og energikomitéen 1997-2000.
Stoltenberg er nestleder i Arbeiderpar-
tiet siden 1992 og medlem av partiets
sentralstyre siden 1985. Han var leder
av Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
1985-1989, medlem av AUFs sentral-
styre 1979-1989, visepresident i Den
sosialistiske ungdomsinternasjonale
(IUSY) 1985-1989, og leder av Oslo
Arbeiderparti 1990-1992. Stoltenberg
var medlem av Forsvarskommisjonen
1990-1992, og ledet Regjeringens
mannsrolleutvalg i 1986. Jens Stolten-
berg var deltids journalist i Arbeiderbla-
det 1979-1981, informasjonssekretær
i Oslo Arbeiderparti 1981, konsulent i
Statistisksentralbyrå 1989-1990 og
foreleser i sosialøkonomi ved Universite-
tet i Oslo 1989-1990.

Kilde: http://odin.dep.no/smk/
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Landets statsminister leste Observator
ofte da han var student.

I hvilken grad føler du at kunnskapene fra studiet har
hjulpet deg siden?
Jeg føler jeg har hatt stor nytte av det. Jeg har lært
som både næringsminister, finansminister og stats-
minister at studiet ga meg en metode for å løse
vanskelige problemstillinger. Desto mer vanskelig en
problemstilling er, jo mer viktig er det at man kan
bryte problemene ned via en modellramme. Når jeg
jobber med statsbudsjettet har jeg hele tiden de gamle
makroøkonomiske modellenene i bakhodet. Da jeg
var statssekretær i miljødepartementet og drev med
kvotehandel, brukte jeg teorien rett fra læreboka i
miljøøkonomi.

Hvis du skulle valgt en annen karriere i dag, hva skulle
det være?
-Tja… Nei, jeg har aldri angret på at jeg valgte å
studere økonomi, men jeg skulle gjerne ha studert
andre fag i tillegg; historie og jus… Men jeg har aldri
drømt om å ha et annet fag isteden for sosialøko-
nomi. Hvis jeg ikke hadde blitt politiker kunne jeg tenkt
meg å bli forsker. Det var det jeg hadde tenkt til å
bli. Jeg forsøkte meg to år i forskningsavdelingen i
SSB, men var for opptatt av politiske spørsmål.

Savner du noen ganger studietiden?
-Ja! Det er noen av de hyggeligste årene i mitt liv.
Jeg jobbet hardt foran eksamen, men hadde mye
glede av venner og sosial samvær. Jeg fikk også
mange gode venner blant lærerene ved instituttet.
Når jeg begynte på 2. avdeling av studiet følte jeg at
jeg ble en del av miljøet ved instituttet.

Når man ser på din vei fram til statsministerstolen
kan den virke nøye planlagt. Bestemte du deg tidlig
for å komme hit du er i dag?
-Nei. Tvert i mot. Jeg har på en måte tatt et karriere-
valg i mitt liv, og det var å ikke bli politiker da jeg var
AUF-leder. Jeg ville bli forsker og sa nei takk til en
plass på lista til Oslo Arbeiderparti. Jeg var lenge i
tvil om jeg skulle jobbe ved instituttet eller ved
Forskningsavdelingen i SSB, og det ble til slutt det
siste. Men så ringte Thorbjørn Berntsen en høstdag
og spurte om jeg ville bli statssekretær i miljøvernde-
partementet, og da svarte jeg raskt ja.

Hvordan trives du i jobben som landets statsminister?
- Jeg trives godt, og opplever det som en ære og et
privilegium å få jobbe hver dag med så viktige pro-
blemstillinger. Jeg lærer mye, men det viktigste er
at jeg har en mulighet til å påvirke samfunnsutviklin-
gen og ta beslutninger som er viktige og å bidra til å
trekke utviklingen i den retningen som jeg mener er
riktig. Jeg jobber også sammen med mange flinke folk.
-ja, du har jo blitt beskyldt for å omgi deg med elite-
mennesker i din administrasjon. Stemmer det, og
synes du evt. at det nødvendigvis er en ulempe?

-Nei, jeg mener at i min regjering er det mangfold. Det var
flere akademikere i Einar Gerhardsens regjering etter kri-
gen enn i min regjering. Men det er jo ikke noe galt i å ha
en akademisk utdanning, tvert imot. Det viktige med en
regjering er at den er mangfoldig. I den sittende regjerin-
gen er det folk med bakgrunn som snekker, postbetjent,
ligningsfunksjonær, lærer -og jeg er sosialøkonom.

Hva ville du gjøre dersom du fikk være ”diktator” et års tid?
Nei, det vil jeg ikke svare på!
- Men har du ingen hjertesaker som du gjerne skulle sett
gjennomført, men som ”politiske og demokratiske spillere-
gler” setter en stopper for?
- Nei, jeg vil være demokrat, jeg.

Før budsjettforliket i fjor høst la
Regjeringen din opp til et av ti-
denes trangeste budsjett for
Universitetet. For å komme med
en spissformulering: har du noe
du vil ha ”hevnet deg på” over-
for Universitetet, eller mener du
at forskning og utdanning ikke
lenger er viktig?
-Vi omprioriterte littegrann; elev-
kullene blir mindre, og det blir
færre søkere til videre utdanning
fordi ungdomsskolekullene er
mindre. Derfor omprioriterte vi fra støtte til studieplasser
til innkjøp av utstyr på Universitetene, men det ble til slutt
ikke lagt opp til å bruke mindre penger enn tidligere år. Jeg
skulle gjerne brukt enda mer penger, men jeg lærte på
sosialøkonomi at man må føre en ansvarlig finanspolitikk…
Det er mye lettere å foreslå hvilke formål som skal få mer
penger enn hvilke som skal få mindre…
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våren 2001
Frederik

Yes, da er vi i full gang med et nytt semester. Frederiks planer for tiden
som følger, er ganske enkelt å stelle istand to fester til. Foreløbig ser
det ut som om dette kommer til å finne sted 22. mars og 26.april. I tillegg
blir det tur til Hemsedal føste helga i mars.

Frederik består nå av følgende medlemmer:

Tor Otterholt -leder
Vibeke Oestreich -økonomiansvarlig
Per-Øyvind Ingvoldstad -økonomiansvarlig
Wenche Grønbrekk -turansvarlig
Kjerstin D Viggen -turanvarlig
Harald Andre Cielicki -baransvarlig
Kjersti Winje -PR
Simen Jansen Maal -PR

Vi lover å gjøre vårt beste for at vi får det litt kult fremover!

-Styret

De smilende er fra venstre: Tor Otterholt, Wenche Grønbrekk, Vibeke O. Nielsen, Simen
Jansen Maal, Kjerstin Viggen, Kjersti Winje, Per Øivind Ingvoldstad og Harald Cielicki

Info fra Lederen i Frederik:
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RedaksjonenRedaksjonenRedaksjonenRedaksjonenRedaksjonen

Christer Tonheim
er bladets
økonomiansvarlige
i tillegg til å skrive
artikler. Han sørger
for å holde penge-
forbruket litt i
tømme.

Geir Soland
har lenge vært

Observators faglige
alibi, og  han har

hjulpet til med
eksamenoppgaven og

å skrive artikler

Hans Olav Andre-
assen
er headhuntet fra
Zon Politicon-
redaksjonen. Han
er bladets
emminente
fotoansvarlige i

tillegg til å være skribent. Han er også
med på å lage baksiden på bladet.

Marius Holm Rennesund
ble nylig
shanghaiet med i
redaksjonen. Han
er ansvarlig for
eksamens-
oppgaven i tillegg
til å skrive gode
artikler

Mohammad Saqib har
levert flere
gode arbei-
der som
redaksjons-
medlem.
Han er vår
«felt-journa-
list» og har en
finger med i
spillet når det
skal intervjue

Vidar  Nergård
har lagt ned
mange arbeids-
timer for
Observator,
både som
journalist,
skribent og
som en som
trekker i
trådene i det
skjulte.

BSERO

De smilende observatørene er fra venstre: Vidar, Mohammad, To
Maria og Tonje er blant de mange nye som har funnet ut at Obser
Men selv om sofaen ser full ut har vi plass til flere... deg for eksem
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Som idealist ser
Pål Magnus

Lykkja det som
sin misjon her i

livet å informere
og dele alle sine

gode idéer og
mange filosofiske vinklinger på livet

ikke bare med redaksjonen, men også
våre lesere... Han  har også skrevet

mange knakende gode artikler, faglig
tunge og på nynorsk naturligvis -som

den nynorskens ridder han er.

Stig Olav Wiull trår til når vi
trenger journalister til å
intervjue. Han har ikke vært
med i
bladet så
lenge,
men har
allerede
markert
seg som
en ivrig
skribent.

Thomas Tørmo er veteranen i
redaksjonen, men han har ikke kastet

inn hånd-
kleet av den
grunn. Han
imponerer
stadig med
gode arti-
kler, og tar
alltid i et tak
eller to i
kulissene
med både

grafikk, layout, eller som her når han
underholder med musikk.

Torbjørn Tråholt koser seg i redaktør-
stolen med ansvaret for å lede

verdens beste studentblad-redaksjon.
Layout, foto,
intervjuer og

å skrive
artikler er det
han hovedsa-
kelig  pusler
med i tillegg

til å be-
stemme når

det skal
spises pizza.

Stig Jørund
Reitan tjenes-
tegjør for
tiden som IT-
ansvarlig i
Observator.
Han er sjef for
internettsidene
vi snart skal
lansere i

tillegg til å være ansvarlig
for spalten “6 i heisen”.

n våren 2001n våren 2001n våren 2001n våren 2001n våren 2001

n

t
es.

RVATOR

orbjørn, Hans Olav, Pål, Marius, Maria, Tonje og Thomas.
rvator er spennende. Og flere er på vei inn i redaksjonen.
mpel?
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Innan økonomifaget finst det eit hav av informasjon,
og eg tenkte eg ville skrive ned nokre av mine tips til
dei som er tidleg i studiet for om mogleg å vere til hjelp.
Det er sjølvsagt mange oppfatningar om kva som er
viktig informasjon, og eg vil presisere at denne artik-
kelen berre er eit uttrykk for mine personlege
preferansar.

To måtar å gripe ting fatt.
1) Starte på toppen av pyramida og arbeide seg nedover,
eller
2) Starte på botnen av pyramida og arbeide seg oppover

To måtar å tenkje på
1) Lineært  (ein byrjar å nøste på ein ende og nøstar til

den andre enden)
2) Konsentrisk (ein sirklar seg inn på eit område ved å

lære om naboområdene)

To måtar å lære på
1) Famling og fomling (å ikkje vere redd for å ha eigne

meiningar, og prøve dei i diskusjonar med andre på
faget)

2) Prøving og feiling (”feiling” kan lett føre til at ein
skjemmast, for då har ein teke FEIL. Det er ingen
grunn til å skjemmast om ein tapar ein økonomisk
disputt)

Toppen av pyramidelitteratur, og nokre retningar
innan økonomi

Ex.phil/ex.fac
Ex.phil pensumet er organisert på ein måte der ein ser
fellestrekka ved heile det akademiske livet på ein gong.
Ein kjem heilt på toppen av pyramida heilt fyrst i studiet.
Diverre er det mange som les ex.phil-pensumet utan at dei
er klar over at dei er på toppen av pyramida, men viss ein
tek fram dette att etter mange år på ulike fag på universite-
tet så skjønar ein kva tanken bak at dette har vore obliga-
torisk for dei fleste gradene på universitetet sidan 1911.
Konklusjon: Det er ein grunn til at ein studerar ex.phil i
starten av studiet, og det er fint å sjå på pensumet att i
løpet av studiane tykkjer eg.

Introduksjonslitteratur
Leif Johansen si bok ”Opptakt til sosialøkonomien” er
glimrande bok, og bør studerast og ikkje berre lesast.
Francis Sejersted si bok ”Historisk introduksjon til sosi-
aløkonomien” er også ei bok som er utruleg fin å lese.
Sejersted er historikar, men har oversikt over sosialøko-
nomi som gjer at ein lurer på korleis han har fått tid til alt,
og det som er ekstra fint er at ein vert presentert faget inn
i ein samanheng. Ei bok for vidarekomande er Joseph
Schumpeter si bok ”Capitalism, democracy and socialism”.
Elles så har Preben Munthe gjeve ut ei inspirerande bok
som heiter ”Norske økonomer”, og her er det mange prak-
tiske tips å hente i tillegg. For den grundige er Adam Smith
si bok ”An Inquiry into the Nature and Causes of  the
Wealth of Nations” frå 1776.

Den neoklassiske skulen

På dei fleste økonomistudiane lærer me neoklassisk øko-
nomi, basert på den engelske skulen. Det mange samfunns-
økonomistudentar ikkje veit er at dette berre er ei av mange
skuler og retningar innan økonomifaget. På BI, Handels-
høyskolen i Bergen, businesschool, på samfunnsgeografi,
statsvitenskap er det mange andre måtar å studere økono-
mien på som ikkje er på universitetet. Ein annan ting er at
den neoklassiske skulen er veldig nyansert og kritisk til si
eiga lære på toppen av alt. Her er nokre andre spanande
retningar eller skuler:

Alternativer og kritiske retningar til den neoklassiske
skulen

- ”Den historiske skulen” er kritiske til analyseapparatet
til  den klassiske og den neoklassiske skulen”, og dreiar
seg kort om at dei meinar at det er ikkje mogleg å dedu-
sere seg fram til økonomiske lovar på grunnlag av aksiom-
ane om ”the economic man”, som til dømes at ein
prioriterar det ein verdset høgast. Dei meinar at også dei
økonomiske lovane kan endrast, og her står serleg ”and”,
”entrepenørskap”, og ”vilje” sterkt. Dei meinar at ein lyt
studere historie og kultur for å få eit grunnlag for å seie
noko om kva som er fornuftige økonomiske val for sam-
funnet. Den historiske skulen stod sterkt i Tyskland frå

Informasjons-Informasjons-Informasjons-Informasjons-Informasjons-
jungelenjungelenjungelenjungelenjungelen

Av Pål Magnus Lykkja
palml@ulrik.uio.no
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1870 til 1910 slik omtrent, men hadde også sterk
innverknad på det amerikanske miljøet.

- ”Schumpeteriansk økonomi” er på mange måtar ei
vidareføring av den tyske tradisjonen. Den har difor
mykje til felles med Marx, men ikkje arbeidsverdi-
teorien som Marx tok frå Ricardo. Schumpeter seier
sjølv i forordet til den japanske utgåva av Theory of
economic development, at avdi han sjølv og Marx har
så ulike politiske grunnsyn, ser ikkje folk kor like
økonomiske verdsbilete dei har. Sjølv om Marx var
ein klassisk økonom såg han på den økonomiske ut-
viklinga som ein dynamisk prosess. Joseph Scumpeter
tok opp tråden og utarbeidde ein teori som kallast
”Creative Destruction”, som kort fortalt dreiar seg om
at når teknologien utviklar seg så vert gamle fabrikkar
lagt ned, medan nye vert skapt, og at arbeidsplassar i
primærnæringane vert lagt ned og det oppstår nye
arbeidsplassar i sekundærnæringane eller tertiær-
næringane. Spesielt brukt av ”industriromantikarar”,
og innan ”samfunnsgeografi”, og teorien står i skarp
kontrast til den me lærer på samfunnsøkonomi.

- ”Institusjonell Økonomi”, er eigentleg eit samle-
omgrep for både ”Gamal Institusjonell Økonomi”, og
”Ny Institusjonell økonomi” som er sers ulike
retningar. Det er spesielt Oliver Williamson, Douglas
North, og Ronal Coase som har utvikla denne retninga
som av mange oppfattast som ein del av den neo-
klassiske skulen. Den dreiar seg om at ein lyt sjå på
både uformelle og formelle institusjonar når ein
vurderar korleis økonomien verkar i samfunnet. Sov-
jetunionen sin overgang til marknadsøkonomi er eit
godt døme på at ein treng å ta med institusjonane som
variablar i den økonomiske analysen, elles kan
”marknadsøkonomi på 400 dagar” lett verte ein fi-
asko, noko det også vart.

- Innan velferdsøkonomien er det mykje interessant
kritikk av førestillingen om mellom anna den utilita-
rianistiske velferdsfunkjonen som framleis er
herskande i samfunnet. Boka ”Economic Analysis and
Moral Philosophy” er direkte politikkrelevant, og er
eit godt våpen i hendene på folk som er interessert i å
vinne diskusjonar i samfunnsdebatten. Den er pen-
sum på tredjeavdelingskurset ”Rettferdighet og
fordelingspolitikk”.

- Økonometrikarane er ofte i opposisjon til teoretikarane
innan økonomi, og det er ganske ufatteleg kor dårleg
mange av dei ”økonomiske parametrane” som vert
brukt i lærebøker og i samfunnet generelt er forankra
i data. Økonometri er eit veldig filosofisk fag meinar
eg, stikk i strid slik faget lett kan framstå som.

- Kvart land har sine eigne tradisjonar innan økono-
misk forskning, og dei byggjer på ulike teoriar i sin
analyse av økonomien. For å sitere Preben Munthe i
boka ”Norske Økonomer” s.38 ”Snart ble det slik at
ethvert land med respekt for seg selv måtte ha sin egen
Phillips-kurve – foruten et flagg, en nasjonalsang og

et eget flyselskap”

- ”The Other Canon” er ein ny konstellasjon av eindel
”kjettarar” internasjonalt innan økonomifaget, i op-
posisjon til ”The Standard Canon” som me lærer om
her på universitetet. Dei stiller med god grunn spørs-
mål om kor gyldige alle dei føresetnadane me byggjer
analysen på i neoklassisk teori, samt førestillingen om
generell likevekt. Det som er interessant med denne
retninga er at den er ikkje politisk fundert slik som
kjedeleg mange av andre kritikarar er mot den neo-
klassiske skulen. Denne retninga dreiar seg om kri-
tikk av ein heil haug av elementa innan den neo-
klassiske skulen og er eit ypparleg pedagogisk instru-
ment for å plukke elementa innan det me har lært frå
kvarandre, og sjå delane i eit kritisk ljos. Sjå
www.othercanon.org for meir informasjon.

- Keynesianismen var i sterk opposisjon til
hovudstraumen innan økonomisk teori på si tid, men
den var ikkje ein kritikk av den neoklassiske skulen
slik me oppfattar den i dag. Dette har me så mykje
om på universitetet at eg tek ikkje med noko meir
her.

- Når samfunnsøkonomien ikkje lenger kan forklare
økonomiske fenomener så overlet dei det til
sosiologar, og dette er noko av grunnen til den sterke
veksten innan økonomisk sosiologi. Naturen mislikar
vakum.

Kva universitetet er meint å skulle vere

Universitetet skal samle studentane slik at dei kan ha kon-
takt med kvarandre på tvers av faggrensene i tillegg til at
det skal leggje til rette for fordjupning innan dei enkelte
retningane. Grunnen til at ein har delt universitetet opp i
fleire fakulteter og institutter er at fagfelta er så store at
ingen kan lenger vere ekspert i alt. Det er altså av prak-
tiske grunnar at ein har inndelinga ,og ikkje at det er
forbode å ha kontakt med andre. Slik det er i dag så er det
ikkje så stor oppmuntring til tverrfagleg samarbeid, så viss
ein ynskjer dette så lyt ein sørgje for dette sjølv. Det er
ikkje farleg å snakke med ein frå eit anna fag om fag, men
du vil sansynlegvis verte stempla som galen viss du gjer
det. Det er ganske ille at det er slik, og sikkert ein av grunn-
ane til at samfunnsøkonomar frå universiteta er ei litt ugle-
sett gruppe blant mange arbeidsgjevarar i samfunnet. Fak-
tisk så er det veldig vanleg at samfunnsøkonomar ikkje er
klar over det store innslaget av økonomi i sosialantropo-
logi, statsvitenskap, og samfunnsgeografi. Berre på
samfunnsgeografi er det 701 sider med for ein stor del
evolusjonær økonomi som er flittig brukt som teori-
fundament for mykje samfunnsdebatt. Kor mange
cand.oeconar forstår dette er eit ope spørsmål.

Professorane på universiteta er ofte dei mest kritiske til
sitt eige fag. I boka ”Norske Økonomer” skriv Preben
Munthe: ”Et karakteristisk trekk ved alle fag er at det gir
opphav til forskning som fjerner seg stadig mer fra virke-
ligheten. Det som begynte som et rent praktisk fag, får
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etter hvert sin egen teori, og denne teori utvikler seg selv-
stendig, ofte uavhengig av dei praktiske problemer som
en gang var fagets grunnlag.”

Det er god grunn til å leggje merkje til alle dei gode tredje-
avdelingskursa som me har på vårt universitet. Her er det
siste skrik i mykje internasjonal forskning som vert pre-
sentert, og det er lurt å sjå på pensumlistene og snuse litt
på faga sjølv om ein ikkje tek det sjølv. Dette avdi viss ein
kjem borti slike problemstillingar i ettertid så veit ein lett
korleis ein finn aktuelle artiklar. Men sjølv den enklaste
av modellane me lærer som multiplikatormodellen vert
flittig brukt for å underbyggje argumentasjon i samfunns-
debatten.

Internett og tidsskriftartiklar

Det som ofte skjer er at eit vitenskapsmenneske utgjer ein
revolusjonerande artikkel, til dømes Leontief si krysslaup-
analyse, eller A.W. Phillips (New Zealandsk økonom) si
Phillipskurve på 50 og 60 talet. Dette verkar som startsko-
tet for ei heil røys med forskningsartiklar, som skal
undersøkje for sine land, vri litt på hovudteorien osb. Difor
er det lurt å gå direkte til orginallitteraturen og få grepet
på hovudideen med ein gong slik at ein lettare kan lese
alle variantane, eller rett og slett nøye seg med
oversiktsartiklar slik kompendiene våre ofte er prega av.

Preben Munthe snakkar om tidsskriftartiklar lettfatteleg i
”Norske økonomer” s.38:
”Med den sterke veksten i tidsskriftartikler blir produk-
sjonen så enorm at de færreste klarer å holde seg a jour.
Følgelig blir det behov for kortfattede sammendrag av ar-
tikler, og tidsskrifter av typen Abstracts finner økt utbre-
delse. Et annet vekstfenomen er oversiktsartiklene. En
spesialist på et område tar i en slik artikkel for seg alle
viktige bidrag og skriver en oversikt som kan egne seg for
ikke-spesialister som ønsker å holde seg orientert.” Vid-
are på s.39: ”En vellykket lærebok som brukes ved en hel
hærskare av amerikanske universiteter  og ved universite-
ter i andre verdensdeler, er en kommersiell merkevare som
nesten kan måle seg med Donald Duck og Coca-
Cola.»Stjerneeksemplet er Paul Samuelsons Economics,
som hittil er kommet i 14 utgaver og er oversatt til 40
språk. Med en slik suksess er det ikke underlig at forleg-
gere stadig lanserer nykommere, som forsøker å ta kam-
pen opp med de etablerte.»Både Galbraiths og Friedmans
TV-serier ble solgt til mange land.”

Når det gjeld bøker så er det mykje bra utgjeve av norske
professorar og andre økonomar. Til dømes er boka ”Per-
spektiver på pengepolitikken”  (Røiseland er redaktør)ei
kompakt attgjeving av det pengepolitiske ordskiftet der
Ball si banebrytande forskning er presentert, og Holden
og Steigum har sine ulike meiningar om kva som er god
pengepolitikk. Eit av kapittela dreiar seg om konkuranse-
utsett sektor. Fin lesing som eignar seg for oss studentar
avdi det set studiane våre i perspektiver.

Her i Noreg har me ”Økonomisk forum”, som seier at noko
av motivasjonen for namneendringa frå ”Sosialøkonomen”
var ynskjet om meir tverrfagleg debatt, flott signal tykkjer
eg. Systertidsskriftet ”Norsk økonomisk tidsskrift” er tyn-

gre enn den ganske verbale ”Økonomisk forum”. ”Øko-
nomisk forum” er tungt til å byrje med, men når ein har
tvinga seg gjennom nokre artiklar så eignar det seg snart
som t-banelektyre, og ordskiftet i den er ofte ganske liv-
leg og underhaldande.

NOU-rapportar og Stortingsmeldingar er paradoksalt nok
noko av det mest tidssparande som finst viss ein vil fylgje
med i kva som skjer i samfunnsdebatten. Her er det ein
form som alle skal kunne skjøne noko av. Dei er lette å bla
i og somregel lett tilgjengeleg i full tekst på internett eller
dei fleste større bibliotek. Samandrag og konklusjonar, og
skikkelege innleiingar og godt ordna vedlegg. Ofte er ved-
legga mest interessante.

Avisene er som å fylje med på ein fotballkamp, der ein ser
utspel og innspel frå dei ulike aktørane, storskorerane, kven
som tapar og kven som vinn i dansen rundt gullkalven og
andre dansar. Men avisene er ikkje alltid like lette å verte
klok på avdi:
- Økonomane som uttalar seg til bladfykane (journalist-

ane) er ofte ikkje så pedagogiske av seg kanskje
- Politikarane er ikkje interessert i å fylgje ein viss øko-

nomisk politikk viss den kan medføre tap av røyster
ved neste val

- Bladfykane nyttar sekkeomgrep i tide og utide, som
gjer at ein lyt vite på førehand nesten kva bladfyken
prøvar å seie

- Bladfykane er ofte til dømes historikarar eller
sosiologar, og veit ikkje så mykje om økonomi

- Avisene fangar opp dei dårlege argumenta til ei
gruppe, forvrengar og presenterar dette til ei anna
motgruppe som tek dette for god fisk, eller ikkje er
interessert i å vite om dei beste argumenta til motpar-
ten. Kallast stråmannsargumentasjon.

Viss ein vil vite kva som rører seg i norsk finansliv kan
det ifylje ein ven av meg vere det greiaste å lese Finacial
Times, og ikkje Dagens Næringsliv. Dagens Næringsliv
har også ofte ikkje gjort større undersøkjingar enn å sjekke
heimesidene til IMF og WTO viss dei skriv om interna-
sjonal handel og globalisering, det er vel for dårleg? Da-
gens Næringsliv er eit slags «Se og hør» for næringslivet,
og ikkje alltid like informativt.

På internett finn ein blant anna Halvor Mehlum si intern-
ettside ( sjå instituttet sine heimesider) som byr på mykje
snadder. På biblioteket finn ein bibsys og eigne samle-
sider for artiklar der dei mest aktuelle berre er å printe rett
ut. Linkar og meir eller mindre tilgjengelege prategrupper
om alt frå finans til miljøøkonomi er å finne der.

Økonomisk historie

Viss ein vil koma raskt inn i dagens pengepolitikk så kan
det vere lurt å starte med å lese om pengepolitikken i 20-
åra, eller pengepolitikken i 80-åra. Pensum i sosialøko-
nomi frå 30-åra er faktisk veldig interessant, då la dei stor
vekt på økonomiske systemer, økonomisk historie, skatt.
Dette er noko som ikkje me lærer så mykje om i dag. Mange
av problemstillingane som til dømes kva som fører til at
enkelte nasjonar vert rike er enno ikkje løyst. Det er litt
artigt at det vert forska på spørsmål som sannsynlegvis
aldri kan verte løyst.
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Medlemmene får tilbud om:
- kurs og seminarer
  (dels til redusert pris)
- medlemsmøter
- forsikringsordninger
- generell   informasjon om
  foreningens aktiviteter
- tidsskriftet Økonomisk Forum
  hjem i egen postkasse

Kontigenten inkluderer medlem-
skap i studentforeningen Fredrik.
Betalt bankgiro gjelder som
medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et ka-
lenderår av gangen, og løper til
oppsigelse foreligger

Annonse

JA!
Jeg ønsker studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Økonomisk Forum

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

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

SAMFUNNSØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Økonomisk Forum
Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening koster kr 250,- for
2001. Det samme koster et studentabonnement på Økonomisk Forum.

Innmelding og abonnement kan gjøres fra våre hjemmesider på www.sosialokonomene.no
eller kontakt oss på e-mail: sekretariatet@sosialokonomene.no
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Hva skjer med
norsk samferdsels-

politikk?Av Torbjørn Tråholt
torbjorn@traholt.com

Ingen som har fulgt litt med i nyhetsbildet i det siste har vel klart å unngå å høre om Nasjonal Transportplan
2002-2011. Nylig kunne man lese og høre om hva som er de høye herrers planer for norsk samferdsels-
politikk i årene som kommer. Dette er politikk som har direkte innvirkning på alle som er bosatt og reiser i
dette landet. Som kjent er Norge alt annet enn et lettvint land å ferdes i, og det var derfor stor spenning
knyttet til Transportplanen.

Varierende transportbehov
Transportbehovene i Norge er sterkt varierende. Enkelte
steder holder det med en liten tursti, og i andre enden av
skalaen er nødvendigheten for effektive hovedinn-
ferdselsårer til hovedstaden. Det er derfor ikke særlig for-
bausende at bevilgninger og innsatsområdene blir lite dif-
ferensierte, det vil si at enkelte satningsområder priorite-
res langt kraftigere enn andre. Man kan dele opp penge-
bruken i to hovedgrupper,  nemlig  nyinvesteringer  og
bevilgninger til rehabilitering og vedlikehold. Her bør det
være slik at økonomene på TØI og i Samferdselsdeparte-
mentet plasserer kronene og ørene der de gir størst margi-
nal avkastning. Om de ikke deriverer seg fram til det, så er
det grunn til å tro at de treffer rimelig godt.
Samferdelsbyråden i Oslo mener de har blitt snytt for be-
vilgninger. Hun mener at Oslopakke 2 ikke har blitt fulgt
opp i den nye transportplanen. Jernbaneverket på den an-
dre siden er godt fornøyd siden det skal legges dobbelt-
spor ut til Asker. Det vil alltid være noen som mener de
har blitt urettferdig behandlet når man har begrensede
midler til utdeling.

Betydningen av mindretallsparlamentarisme
Sett gjennom øynene til en statsviter vil den norske
mindretallsparlamentarismen føre til at nødvendige beslut-
ninger ikke blir tatt. Beslutninger som er gunstige for sam-
funnet blir ofte neglisjert eller utsatt fordi politikerne vet
at å gjennomføre et slikt prosjekt fører til upopularitet blant
velgermassen, og følgelig tap av stemmer ved neste valg.
Spillteoretisk sett fører dette til at de populære prosjek-
tene som sikrer flest stemmer gjennomføres i hver periode.
Kun hvis man har en endelig tidshorisont vil de ”upopu-
lære”, men dog nødvendige beslutningene bli fattet siden
det ikke er noe valg i neste periode. I det virkeligheten er
dette langt fra tilfelle siden man antar verden ikke vil gå
til grunne i nær fremtid. Nødvendige samferdselspolitiske
prosjekter blir med andre ord nedprioritert til fordel for de
populære. Det er kanskje derfor ikke uten grunn at NSB
har blitt tildelt en god skjerv av pengesekken i denne run-
den. Fjoråret framstår tross alt ikke som et glansår i den
norske jernbanens historie, og de styrende krefter vil gjerne

ha sitt på det tørre,
og deler derfor ut
skattekroner med
rund hånd til NSB
i Transportplanen.
Naturligvis vil an-
dre aktører i mar-
kedet som baserer
deler av driften sin
på offentlig støtte
protestere så høy-
lydt som de kan.
Noen vil hevde at
det er grunnlag for dette også. Oslo Sporveier står for en
soleklar hoveddel av transporten i Oslo-området. Buss-
trafikken utgjør alene nærmere 50%, i tillegg kommer trikk
og T-bane med om lag 20-25%. Togtrafikken utgjør be-
skjedne 25-30% totalt sett.

Feil prioritering?
Personlig mener jeg at Sporveien burde prioriteres langt
kraftigere enn det som er tilfellet i den nylig fremlagte
Transportplanen. NSB holder materielt sett relativt god
kvalitet, mens Sporveien sliter med mye gammelt materi-
ell som konstant krever kostbart vedlikehold. NSBs pro-
blem er hovedsakelig lite effektiv drift, feil satsning, gale
prioriteringer og personellmangel. Å bygge dobbeltspor
til milliarder av kroner hjelper så forsvinnende lite når man
ikke har lokførere til å kjøre togene. Da ville det være
langt mer fornuftig å gjøre det mer attraktivt å utdanne
seg til lokfører. NSB kunne høste store gevinster på å
omorganisere administrasjonen og intern oppbygging av
konsernet –fremstå mer dynamiske og ta vare på sine an-
satte bedre. Å bygge dobbeltspor er en ”billig” nødløs-
ning for å ”redde ansikt”. Relativt sett får man mye mer
jernbanespor per krone i Norge enn i mange andre land.
Tyskland som fremstår som jernbanenasjonen over alle
har enorme utbyggingskostnader. Ikke nødvendigvis fordi
de har lagt seg på en teknisk høyere standard, men fordi
praktisk talt hele landet er bebygd. Det er umulig å legge
en ny jernbanestrekning uten å rive eksisterende bebyg-
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El 18 klarer 240 km/t
på strak arm....

gelse til enorme kostnader. Spesielt i de tilfellene der man
ønsker høyhastighetsbane; her er det en absolutt nødven-
dighet at traséen er så rett som mulig. Da blir det umulig å
styre unna de dyreste landområdene. I Norge slipper inge-
niørene og økonomene som arbeider med prosjekter å ta
hensyn til slike betingelser og beskrankninger i sine be-
regninger. Store deler av Norge er fortsatt skog og fjell,
og det er heller ikke uoverkommelig dyrt å ekspropriere
landområder der det viser seg nødvendig.

Som hentet fra pensumboka
Så hvorfor ser vi ikke en større grad av modernisering av
NSBs skinnesystem? Svaret er relativt enkelt, og kommer
rett ut av pensumbøkene våre: naturlig monopol. I utgangs-
punktet har ingen private aktører incentiver til å bygge
jernbane på en gitt strekning. Byggekostnadene ville være
gigantiske, og et slikt prosjekt ville være for
risikabelt for én enkelt privat aktør. Derfor
har staten tatt på seg ansvaret med jernbane-
bygging i Norge –akkurat som i mange an-
dre land. Og det er jo ingen grunn til at NSB
skulle konkurrere med seg selv som
monopolist. Derfor bygges det ikke
hurtigtogforbindelse mellom Oslo og Ber-
gen selv om det ikke ville være uoverkom-
melig å gjøre det. Men for å igjen hamre inn
poenget mitt: hvorfor skulle NSB legge et
nytt spor ved siden av det gamle når det al-
lerede er lagt ut og gir selskapet profitt slik
det ligger? Dette er en sannhet med modifi-
kasjoner; dersom NSB faktisk tar mål av seg
å konkurrere med busser og ikke minst
innenriksflytrafikken, vil det kunne lønne seg
å bygge ut raskere traséer mellom de større
byene. Med dagens banelegemer vil det der-
for er det urimelig å tro at vi skal kunne se hurtigtog av
den typen Tyskland og Frankrike har kjørt med i en år-
rekke –selv om krengetogene forsøker å barbere av noen
minutter. Skal et togtilbud kunne konkurrere effektivt må
noe mer radikalt gjøres. ”Sørnorske høgfartsbaner” er et
navn som kanskje ikke er allment kjent ennå. Det er her
snakk om et selskap opprettet av bl.a. en håndfull norske
kommuner som eiere. De ønsker å bygge en høyhastighets-
bane mellom flere av de største norske byene på den sør-
lige halvdelen av Norge. Dette har de ikke fått tillatelse til
av Staten til å gjøre. Sitat fra internettsidene (http://
www.kry.no/jernbane/): ”Det er både teknisk mulig og
lønnsomt og bygge ny jernbane mellom Norges to største

byområder. Dette slås fast i en rapport fra tyske DE-kon-
sult i samarbeid med Vestlandsforskning. Med et nytt
banenett mellom øst og vest, vil strekninga Oslo-Bergen
bli tilbakelagt på knappe to og en halv time”. Et prosjekt
til 25 milliarder kroner; 5 % av oljefondet. Likevel virker
det som om ikke staten er interessert i prosjektet. Som nevnt
er de jo naturlige monopolister.
Derimot vil det være mulig å kjøre nær dobbelt så fort
med dagens lokomotivpark såfremt skinnegangen moder-
niseres med bedre underliggende ballast, kraftigere skinne-
standard (kg/m) og et elektrisk system med kabler og kon-
taktledning som tåler belastningen. Å rette ut traséen og å
sikre planoverganger er den største utfordringen og kost-
naden. Jeg tror det er rimelig å anta at publikum ville være
både mer fornøyd med og tjent med punktlighet, god ser-
vice, høy sikkerhet, hyppige avganger og gunstige, kon-

kurransedyktige billettpriser enn togsett som tjener inn 5-
10 minutter på en fire-fem timers tur. Dersom NSB øn-
sker å konkurrere med flytrafikken på alvor må nok inn-
satsen legges på et helt annet nivå. I motsetning til person-
trafikken har jernbanen store konkurransefortrinn innen
godstrafikk etter min mening. Det er ikke noe problem å
kjøre en 20 lastebiler inn på et godstog på godsterminalen
i Trondheim om kvelden, kjøre ned gjennom ”dalstroka”
natterstid, og la sjåførene hente lastebilene i Oslo tidlig
neste morgen. Ikke én liter diesel blir brukt av lastebilene,
og toget trekkes av et elektrisk lokomotiv. Ganske tilta-
lende om man er interessert i miljøgevinster siden det i
tillegg er snakk om å bruke en brøkdel av energimengden
man ellers ville brukt.

Ikke bare effektivitet og kapasitet
Det er også andre faktorer som spiller inn når Transport-
planen legges ut på høring. ”Støyemisjon” er et begrep
man kan lese mye om i de mange offentlige dokumen-
tene. Med dette menes at de som bor langs veier og jern-
bane og ved flyplasser berøres av støy. Det meldes fra
Statens Helsetilsyn at støyen som stammer fra biler, bus-
ser og jernbane har blitt redusert de senere år, men på grunn
av en økning i trafikkmengden har støyemisjonen økt i
sum. Støy kan i for stor grad føre til ubehag, stress og i
siste rekke være en direkte medvirkende årsak til at folk

Med reisetid på 2,5 timer Oslo-Bergen
kan tog konkurrere med fly.
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Opseth-epoken er
heldigvis over...

blir syke. At sykefravær, trygder og lignende koster sam-
funnet store verdier årlig behøver man ikke være økonom
for å innse. Støyreduserende tiltak kan derfor ha store po-
sitive effekter. Jeg tør påstå det kan være en god idé å
innføre flere gågater, grøntanlegg og ikke minst omlegge
trafikken til tunneller eller på andre rimeligere måter
skjerme beboere fra trafikkstøy. Dette er for så vidt ikke
banebrytende nytenkning, men er ikke mindre viktig eller
aktuelt av den grunn. Det er ikke noe som tilsier at tra-
fikkmengden vil avta i de kommende år, og det er derfor
en stor utfordring for myndighetene å finne nye, effektive
måter å forflytte mennesker fra A til B på –måter som
ikke skader naturen, miljøet eller trivselen for de som bor
nær trafikken.

Hvor mye er ditt liv verd?
Norge ligger godt an i statistikken over antall drepte på
veiene. Pr 100 000 innbygger har vi et årsgjennomsnitt på
6,93 mot for eksempel Danmark med 10,07 eller Frank-
rike med hele 14,89. Likevel er ulykker i trafikken et pro-

blem selv
om vi har
f o r b e d r e t
oss betrak-
telig siden
toppen vi
nådde på
1970-tallet.
Staten ope-
rerer med
e s t i m e r t e

gjennomsnittsverdier når de ser på hvor mye et menneske
er verd. For eksempel når man ser på en farlig veistrek-
ning og vurderer ulike sikkerhetstiltak eller vil heve stan-
darden på veien, veier man
kostnadene mot gevinsten.
Vi har alle lest om nytte-
kostnads-analyse, og dette
er nettopp det. I praksis.
Det kan kanskje være hardt
å svelge at staten mener det
er forsvarlig at et statistisk
forventet antall mennesker
dør på norske veier fordi
det ifølge analysen er for-
svarlig. Men hvis man ser
rent faglig på det og reg-
ner på problemstillingen,
er det opplagt at man må
regne med at noen vil sette
livet til i trafikken hvert år.
”Skal man lage en omelett
må man knuse egg”, har
det blitt sagt. Uansett hvor
mye penger man spytter
inn i Statens Vegvesen vil noen dø. Dette kan være
upopulært for politikere å innrømme, så i stedet har man
lagt seg på en mer ”spiselig” linje. Samferdselsministeren
uttaler i forordet til Nasjonal Transportplan: ”En visjon
om ingen drepte eller livsvarig skadde skal ligge til grunn
for Regjeringens langsiktige trafikksikkerhetsarbeid innen

vegsektoren”. Om man er enig i at man kan regne på ver-
dien av mennesker er ett spørsmål –om hva mennesket
faktisk er verd er et helt annet. Gitt at man skal regne på
om prosjekter er lønnsomme eller ei må man operere med
både en kostnad og en gevinst for å kunne veie de to mot
hverandre. Og hvis man innser at Staten har begrensede
midler til bruk bør man nettopp regne på lønnsomheten av
disse.

Gamle hoder, nye tanker?
Så lenge vi har mer enn ett po-
litisk parti her i landet
vil aldri alle være
fornøyd. Det
ene partiet vil
alltid hevde
at det andre
partiet har le-
vert skikkelig
venstrehånds-
arbeid. I det
tredje partiet
står man på si-
delinjen og rister
oppgitt på hodet og
mener de to partiene
begge tar feil. Noen partier nekter å uttale seg; de har vel
knapt tenkt igjennom saken. Nasjonal Transportplan vil
alltid bære preg av det partiet som til enhver tid sitter ved
makten når høringsrundene starter. Men den er i hvert fall
med på å skape en helhetlig og langsiktig politikk innen
samferdselssektoren –en svært viktig del av samfunnet.
Mange vil sikkert hevde at Nasjonal Transportplan 2002-
2011 inneholder lite nytenkning og  få store idéer. Her er

det mest snakk om å
flikke på gammelt, slitt
tankegods og ikke våge
seg med noe nytt. Un-
dertegnede er en av de
som savner en plan med
tæl, engasjement og de
spennende forslagene.
Likevel; det finnes ikke
mange områder hvor det
er så viktig å sikre lang-
siktig tenkning og plan-
legging som nettopp for
transport og videre ut-
bygging av veier, jern-
bane og kollektivtrafikk.
Dette er Nasjonal
Transportplan med på å
sikre, og det er nettopp
derfor det er så spen-
nende å se hva som trek-

kes opp som retningslinjer for det neste decenniet. På jul-
aften er ofte pakkene mest spennende før de er pakket opp.
Nå har vi sett at det var raggsokker i år også, så da er det
bare å sette seg ned å vente på neste julaften… I vårt til-
felle venter vi med ulidelig spenning på Transportplanen i
2012 i håp om å få det vi ønsker oss.
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Fagutvalget hviler ikke i sine anstrengelser for å lage verden til et bedre sted for samfunnsøkonomi-
studenter. Dette semesteret skal FU gjøre vårt for å bedre din studiehverdag. Det er derfor vi er her, men det
er vanskelig uten input og tips fra studenter om hvor skoen trykker, hva som er dårlig (og bra) og om man
kanskje ønsker seg en aktuell debatt, eller et foredrag om en spesiell sak. Derfor oppfordrer vi folk til å ta
kontakt! Vi vil dessuten gjøre oss mer synlige.

Det nye styret vil i hovedsak jobbe med to kjernesaker. Vi vil gjøre vår del av jobben for å styrke rekrutte-
ringen til samfunnsøkonomistudiet. Det er mange måter å gjøre det på, men vi vil bl.a sørge for at studenter
kan besøke videregående skoler, og forkynne det glade budskap. Vi vil også foreslå endringer til instituttet,
der vi ser at de kan bidra. Det vil komme bedre pr-materiell i nær fremtid. Fagutvalget vil også prøve å øke
bevisstheten om faget på SV, bl.a ved å gjøre oss mer synlige og øke aktivitetsnivået på samf.øk. Det brin-
ger oss over på vår neste hovedsatsing.

Vi ønsker oss en møteplass, der aktuelle temaer kan presenteres, diskuteres og debatteres. Mange av debatt-
ene på fakultetet har ofte mye med samfunnsøkonomi å gjøre, og det burde være av interesse både for oss
økonomistudenter og andre å få litt tyngde bak argumenter om brennaktuelle saker. Dette kan vi enten gjøre
i auditorium eller i den nye kjellern. (så sant vi har råd…) Det viktigste er at innholdet blir bra og mange vil
høre på.

Som om ikke dette var nok: Vi skal arrangere bedriftseminar for tredjeavdelingsstudenter. Her kan de som
snart skal ut i arbeidslivet få nyttige tips om hvordan man skaffer seg jobb, hvor det er bra å jobbe som
samfunnsøkonom, knytte kontakter og høre på tidligere studenter. Fagkritisk dag er også vår kopp te. Vi
skal sette studenter, lærere og andre som kan bidra sammen for å oppnå økt innsikt om et valgt tema, noe vi
ikke har valgt foreløpig, men hvor vi gjerne tar imot forslag.

Hilsen Knut
Leder i fagutvalget

Leder Knut 2.sem
Nest-leder Kirsten 5.sem

Økonomiansvarlig Øyvind 3.sem
Bokskapsansvarlig Guro 5.sem
Sekretær/PR Øystein 1.sem

AU/IS: Hege 6.sem
IS: Atle 5.sem
IT-ansvarlig Tom 5.sem
SV/SU: Tom
Vara IS: Guro

Kontortid tirsdager
1130-1200
Email:
fagutvalget@econ.uio.no
Postkassen utenfor
kontoret i 12.etg

Foran fra v.: Hege Bøhler, Guro
Ringlund

Bak fra v.: Øystein Bieltvedt Skeie,
Knut Aaser, Tom-Reiel Hegge-
dal, Øivind Jøsevold.

Følgende gikk glipp av fotoseansen:
Atle og Kirsten.

våren 2001våren 2001våren 2001våren 2001våren 2001
FFFFFagutvalgetagutvalgetagutvalgetagutvalgetagutvalget
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Eksamensoppgaven

Eksamensbesvarelsen gjengis av
Marius Holm Rennesund
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(1)(a) Kandidaten har noenlunde for seg hva et bayesiansk spill og en bayesiansk likevekt er, men er nokså upresis. Kandi-
daten skriver at bl.a. at ”minst én spiller har mer informasjon om sin, eller andres type’’. I bayesianske spill kjenner hver av
spillerene sin egen type, og i den forstand kan alle ha mer informasjon enn den andre. Det er ikke noe krav at én spiller skal
ha strengt mer informasjon enn en annen. I likevekt skal beste-svar være betinget på egen type og beste svar strategiene til de
typene av andre spillere som er mulige gitt egen type. Dette hadde ikke kandidaten med.

(b) Kandidaten kan stille opp et Bertrand spill og løse det, og finner de riktige reaksjonsfunksjonene og likevekten. I figuren
har hun byttet om navnene på grafene men det er ikke av stor betydning.

(c)Kandidaten stiller igjen opp problemet på en god må te og har en bra fremgangsmåte, men regner feil på slutten. Dette gjør
at hun ikke finner løsningen, men dette trekker etter mitt syn ikke så mye ned. Verre er påstanden om at likevektsprisene for
i er beste svar på j’s mulige strategier. Dette er det reaksjonsfunksjonene som gir. Likevektsprisene er bare beste svar på
likevektsprisene

(d)Argumentasjonen som gis for at prisen ved høye kostnader er lavere enn den hadde vært under full informasjon er ikke
relevant. Det er det at bedrift 2 tar en lavere pris når bedrift 1s pris er uskikker som gjør at 1 også må ta en lavere pris. Prisen
bedrift 2 tar er derimot høyere enn den han hadde tatt om han visste at bedrift 1s kostnader var lave, og dermed kan bedrift 1
ta en høyere pris i dette tilfellet. Dette har ikke kandidaten med.

(2) (a) Kandidaten bruker profitt maksimering som begrunnelse for at lønnen er det samme for begge produksjonsmengdene
når innsats er observerbart. Dette gir ingenting. Poenget er at dersom agentens innsats er observerbar kan prinsipalen betinge
lønnen direkte på denne og dermed betale en lavere lønn enn dersom lønnen skulle være betinget på produksjonutfallet. Å
rsaken til at lønnen blir høyere ved utfallsbetinget lønn er at agenten er risikoavers og dermed krever en høyere lønn når den
er usikker (risikopremie) enn når den er fast. Siden prinsipalen er riskonøytral ønsker han ikke å betale for redusert risiko,
slik at han vil fortrekke å betale lavest mulig lønn for et gitt innsatsnivå , og ta risikoen ved at produsjonutfallet er usikkert
selv. Dette er kandidaten inne på , ved at hun bruker risikopreferansene som begrunnelse for fastlønn.

Prinsipalens innsatsbeslutning blir satt opp ut fra mangelfulle kriterier: Kandidaten skriver at forventet inntekt større enn
lønnskostnader er betingelsen for at prinsipalen ønsker å produsere med høy innsats. Dette er ikke nok. I tillegg må forventet
profitt bli høyere ved høy enn ved lav innsats i produksjonen. Tilsvarende er kriteriet for at prinsipalen ønsker å produsere
med lav innsats at dette gir positiv forventet profitt og høyere forventet profitt enn ved å produsere ved høy innsats. Kriteriet
for å la være å produsere er at både høy og lav innsats gir negativ forventet profitt. Det siste har kandidaten klart å begrunne.

(b) Incentivforenlighetsbetingelsen er godt begrunnet og kandidaten finner riktig restriksjon.

(c) Vi skal her utlede kun den kontraken prinsipalen tilbyr når han ønsker at agenten skal yte høy innsats. Denne må oppfylle
incentivbetingelsen fra (b) og i tillegg må agenten være villig til å ta kontrakten (deltaker betingelsen). Disse setter kandida-
ten opp, men løser ikke ut for å finne optimal lønnskontrakt. w2 > w1 for at agenten skal yte innsats, og dermed må agenten
bære noe av risikoen ved produksjonen, noe som ikkke gir effektiv risikodeling. Kandidaten snakker om risikodeling, men er
veldig upresis og bruker en Edgeworth boks i diskusjonen som ikke gir noe.

(d) Dette prunktet er ufullstendig besvart. Videre er det ikke helt presist at lønnskontrakten gir høyere lønn ved høy innsats-
kontrakten pga asymmetrisk informasjon(alene). Det viktige er at agenten er risikonøytral,- derfor krever han en høyere lønn
for høy innsats ved risiko enn ved fast lønn. Dette medfører at det kan lønne seg å tilby lav-innsatskontrakten ved priser der
prinsipalen hadde valgt høy innsats under full informasjon.

Generelt: Kandidaten er i stand til å sette opp og løse flere av disse problemene og har med noen relevante økonomisk
ressonementer. Samtidig avdekker kandidaten en upresis forståelse av det modellverktøyet hun bruker og det økonomisk
innholdet i resultatene hun finner.

Kommentar til
besvarelsen

Av Ylva Søvik
y.i.sovik@econ.uio.no

Eksamensoppgaven

Karakter: 2,3



Seks

i heisen

Returadresse:
Observator

PB 1095 Blindern
0317 OsloB

Som økonom, hvor stor bruk av olje-

fondet synes du man bør åpne opp for?

Ingenting
Knut Aaser, 2. semester

Det synes jeg bør være opp til de som
forvalter det.
Bjørn Marius Larsen, 9. semester

Jeg synes det er fint som det er
Vibeke O. Nielsen, 2. semester

Spørsmålet er ikke hvor mye, men hvordan.
Åshild Lian, 8. semester

Man skal ta hensyn til både kort sikt og
lang sikt og optimere samfunnets velferd.
Hong Gu, 10. semester

Som realist mener jeg vi kan bruke en
tredjedel.
Thomas Keilman, mat.nat.-student


