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Hvorfor  har u-land økonomiske problemer?
Det er flere årsaker bak u-landenes økonomiske problemer. Noen av årsaknene er som
følgende:

- Korrupsjon
- Gjeld
- Brain drain

Korrupsjon.
Korrupsjon er et veldig alvorlig problem. Ofte er offenltig sektor korrupt helt fra bunnen
av og opp til ministerene. En mulig forklaring for at mennesker blir korrupte er lave
lønninger i offentlig sektor.  Offentlig ansatte i u-land tjener rett og slett for dårlig.
Inflasjonsraten i disse landene er høy, men lønna øker ikke med samme takt som infla-
sjonen. Når lønna ikke streker til, blir disse mennesker nesten nødt til å bli korrupte. Å
kunne overleve og å kunne leve et ganske ok liv skyver moral og etikk lenger nedover på
lista. Men hva er det som gjør at ministere blir korrupte. De tjener jo ganske bra og har
massevis av frynsegoder. Jeg så en afrikansk film, og der var det slik at alle medlem-
mene i innenrikskomitéen fikk en stresskoffert etter at de ble medlemmer av komiteen.
Jeg tviler på at stresskofferten innhold arbeidsmapper.
Vi vet at i valgkampanjer brukes det store summer. Ofte så er det privatpersoner som
selv finansierer sin valgkampanje. De ser på en plass i nasjonalforsamlingen som en
investering. Etter at de har avlagt ed og setter seg på stolen, er det første de gjør å
finne kanaler for å kunne overføre statens penger til sine private kontoer.
Det finnes flere eksempler på at ministerene og presidenter fra flere u-land har plassert
enorme penge summer i Sveits. Etter politiske skift eller maktovertagelse av militæret
så får vi vite at statsministeren eller presidenten har flyktet fra landet sitt. Dette skjer
etter at han har plassert flere miliarder dollar i Sveits, som han rett og slett har stjålet
fra landet sitt. Hva kan gjøres for å hindre at ministerene fra u-land ikke klarer å stjele
penger fra landet sitt? Er det ikke mulig å stille disse korrupte lederne til domstolen i
Haag?
Kan ikke kontoene deres beslaglegges, og disse pengene brukes til å nedbetale lånet til
disse landene?

Gjeld.
U-landene har rett og slett for høye lån. Det er ikke nok med at de har høye lån, men
betingelser for å nedbetale lånet er heller ikke gunstige. Ofte så er det slik at rente-
avdragene til disse landene er langt høyere enn den bistand de mottar fra andre land.
Det er vanlig at man låner penger for å sette i gang prosjekter. Men bruken av disse
pengene er et avgjørende element. Penger som burde brukes på fornuftige prosjekter
blir heller brukt på mindre produktive prosjekter, eller prosjekter som ikke fullføres.
Ofte så er det ministerenes egne entrepenørfirmaer som får prosjekt-kontrakter, d.v.s
da blir det enklere for ministrene til å flytte penger til sine private kontoer.

Brain drain.
Flinke folk fra u-land drar til vesten for å få høyere utdanning og etter endt utdanning
velger de å bosette seg i vesten. Egentlig så burde de ha reist hjem for å bidra til å
utvikle landet sitt. India er eksempel på et land som har opplevd brain drain. Men nå er
det slik at indiske IT selskaper er villige til å betale 3 ganger så store lønninger i forhold
til MIT Professorer. Det sier seg selv at India ønsker velutdannede indere som bor i
vesten, tilbake til hjemlandet sitt. Dessverre har ikke alle u-land kommet så langt som
India.

Av Mohammad Saqib
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I skrivende øyeblikk har undertegnede påskeferie. Når man har slike ferier
får hjernen mye rart å tenke på som ellers undertrykkes under lag på lag
med pensum. Ett eksempel på dette er en idé til forside på dette bladet. Hva
med å lage en forside som aldri blir kjedelig... Hvis man fikk tatt et bilde av
alle økonomistudentene ved Universitetet ville man ha kommet langt på vei til
å realisere en slik forside. Forsiden denne gangen er altså et resultat av en
påske-ferierende redaktør-hjerne. Problemet er at slikt er rimelig vanskelig å
virkeliggjøre. Dette fikk vi også demonstrert. Vi gjorde likevel et forsøk, og
rundt regnet 10% av studentene møtte opp. Til arbeidsgivere der ute som vi
sender bladet til: menneskene på forsiden av dette bladet er den ”harde
kjerne av økonomene”, og jeg anbefaler at de ansettes umiddelbart i enhver
jobb de måtte søke på. Dette er nemlig de av studentene som er engasjerte
og interesserte i felleskap og som stiller opp. Spøk til side; takk til dere som
møtte opp uansett. Forsiden ser ikke ut helt som i hodet mitt under påskefe-
rien, men likevel… For å vise min takknemlighet overfor dere som kom bru-
ker jeg bildet selv om svært få av studentene er avbildet.

Men bladet slutter ikke ved forsiden; de vanlige 40 sidene er breddfulle av
godt lesestoff for Norges vordende elite-økonomer. Du kan lese deg klok på
hvordan livet på Tunisia er, hvordan liberaliseringsprosessen skrider frem,
se noen flotte bilder fra ekte hyttekos i Hemsedal og ikke minst høre hva
studentene på den nye 2. avdeling mener om studiet. Vi har sjekket hvordan
muntlig eksamen fortoner seg. Eksamensoppgaven er naturligvis med. En
grunnfagsbesvarelse gjengis nok en gang for å gi en hjelpende hånd til alle de
unge som skal testes i sine ferdigheter om ikke lenge.

Til sist vil jeg bare få takke alle trofaste Observator-lesere og ikke minst alle
som har vært innom redaksjonen siden 1998. Det har vært spennende og
hyggelige år, og siden dette er siste nummer jeg er redakør, vil jeg altså
takke alle jeg har jobbet med. Dere var alle flotte folk å samarbeide med.
Maken til kreative mennesker og skikkelige arbeidsjern skal man lete lenge
etter. Jeg vil også takke Samfunnsøkonomenes Forening for alltid å annon-
sere i bladet -noe som er helt avgjørende med den sjørøverbudsjetteringen
Studentsamskipnaden SiO tvinger oss til å bedrive. Likeledes en stor takk til
Økonomisk institutt som alltid subsidierer oss. Selv om det kanskje ikke er
samfunnsøkonomisk forsvarlig på marginen. Jeg benytter også anledningen
til å gjøre alle studenter oppmerksom på at Observator er en 38 år gammel
tradisjon som bør følges opp også til høsten. Det trengs både ny redaktør og
nye redaksjonsmedlemmer selv om noen i den nåværende redaksjonen blir
igjen til neste semester, og jeg håper at noen av dere organiserer driften av
bladet slik at bladet lever videre. Det ville være en skamplett på vårt felles
rykte om vi ikke skulle klare dette. Denne redaktøren er herved erklært død.
Lenge leve neste redaktør!

Red.

En redaktørs død
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Av Geir Soland
geir@student.sv.uio.no

Min hovedoppgave
Hva skriver du om?
Jeg skal undersøke om økonomisk teori kan brukes
til å se hva som kan skje i Kino-Norge nå som en del
kommunale kinoer privatiseres, og det åpnes for kon-
kurranse med private aktører.
Det vil bli en teoretisk oppgave hvor jeg vil se om
samfunnet er tjent med konkurranse mellom kinoer
eller om det kommunale monopolet er best egnet til
å ivareta kinopolitikken.
Det vil bli spennende å se hva som skjer til slutt,
siden det er en sterk privatiseringsbølge i Norge for
tiden.

Hva er det mest interessante med det du
skriver om? Jeg tenker på modell,
metode, fremtidige jobbmuligheter?
Jeg har valgt oppgave ut fra interes-
ser og ikke ut fra jobbmuligheter.
Det virker som et spennende om-
råde hvor det skjer mye akkurat nå.
Blant annet så har bystyrene i
Trondheim og Sandnes nektet SF
Kino konsesjon. I Trondheim er
vedtaket inne til ny behandling hos
bystyret, mens i Sandnes ble ved-
taket gjort for en ukes tid siden. Dette gjør også at
jeg må holde meg oppdatert på hva som skjer, og om
jeg kan bruke noe av det i oppgaven min.

Det er interessant å endelig bruke modellene til noe
praktisk, som så se hvordan de kan tilpasses virke-
ligheten, og se hvilke styrker og svakheter de har.
Det blir litt lettere å se hvordan modellene virker og
hvilke andre tilfeller de kan brukes på, når en må
finne en modell som en kan bruke. Samtidig har jeg
blitt litt mer kritisk til modellene og deres bruksom-
råde.

Hvem er veilederen din?
Tore Nilssen er veilederen min. Jeg hadde ham som
foreleser i Foretaksøkonomi.

Hvor sitter du og skriver?
Jeg sitter på PC-stua i 12 og på lesesalsplassen min i
4. etasje.

Hvilke kurs har du tatt?
Jeg har tatt Juss Grunnfag i Bergen, og Statsviten-
skap grunnfag og Sosialøkonomi i Oslo. Jeg skal ta
hovedfag, så jeg har kun to 3. avdelingskurs. Det er
makro videregående og foretaksøkonomi. Jeg hadde

lyst på litt mer makro etter 2. Avdeling og
Foretaksøkonomi virket interessant.

Får du brukt det du har lært?
Jeg har en del bakgrunnskunnskap
om monopol og duopol fra grunn-
fag og andre avdeling, men jeg får
ikke brukt de modellene. Jeg må
skaffe meg oversikt og kunnskap
om privatisering og blandede duo-
poler utover det jeg kunne fra før.
Det er det ikke så mye av på pen-

sum i de kursene jeg har tatt. Blandede duopol er
duopol med en privat og en (delvis)
offentlig bedrift.
Metodedelen med oppgaveskriving, bruk og løsing
av modeller, får jeg bruk for i hovedoppgaven min.

Når planlegger du å levere?
Jeg planlegger å levere i august. Jeg er litt forsinket.
Det skyldes at det tok tid å finne ut av hvordan jeg
ville legge opp oppgaven og å skaffe litteratur. Slike
ting tar ofte lengre tid enn planlagt, så det er en for-
del å gjøre slikt så tidlig som mulig.

Intevjuobjekt
Mikal Stensvoll
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I en kronikk gjengitt i Dagens Næringsliv 27/12-00 gra-
tulerer Rudi Dornbush, professor ved MIT, Det internasjo-
nale valutafondet (IMF) med at de raskt og effektivt klarte
å redde den Tyrkiske økonomien fra en unødvendig krise.
I dette tilfellet var IMF ute i tide med både penger og
politiske fullmakter, slik at en effektiv redningsplan kunne
iverksettes. Lånet på 10 milliarder dollar fra IMF ble fulgt
av et reformprogram som gikk ut på å holde valutakursen
fast, skyhøye dagslånsrenter, reformering av banksektoren
og privatisering av flere statlige selskaper, deriblant det
statlig eide teleselskapet Turk Telekom. Men allerede 22/
02-01 måtte Tyrkias regjering gi opp fastkurs-regimet, og
Tyrkia var igjen ute i hardt vær.

Tyrkia har vært på randen av krise i lang tid. Underskudd-
ene på betalingsbalansen er store, statsgjelden er høy,
bankene er dårlige og utenlandsgjelden er høy målt mot
valutareservene. Den Tyrkiske politikken med stadige brudd
på menneskerettighetene, og høy grad av korrupsjon, gjør
ikke saken bedre. IMF har hatt hele 18 mer eller mindre
mislykkede forsøk på å redde tyrkerne ut av ulike økono-
miske kriser de siste 50 årene.

Krisen i slutten av november ble utløst av en mindre begi-
venhet. En underavdeling av en Tyrkisk bank i Romania
gikk konkurs. Svært mange ønsket derfor å trekke pen-
gene sine ut av morbanken. Presset spredte seg raskt til
større deler av den Tyrkiske banksektoren som er preget
av korrupsjon, tvilsomme porteføljer og juridiske proble-
mer. Kapitalen begynte å strømme ut av landet.  Den
tyrkiske sentralbanken opptrådte som garantist og holdt
bankene som var under press flytende. Dette førte til at
presset forflyttet seg til den tyrkiske staten og valuta-
reservene ble tappet. Da IMF kom på banen hadde Tyrkia
bare 18 milliarder igjen, knapt nok for en ukes forsvar av
valutaen. IMFs redningsplan så ut til å virke, i løpet av
noen dager begynte pengene å strømme tilbake til landet.

Et interessant aspekt ved IMF-intervensjonen i Tyrkia er at
både IMF, det amerikanske finansdepartementet og de
tyrkiske beslutningstakerne er dypt mistenksomme mot
alt som minner om faste valutakurser. Så hvorfor lot man
ikke valutakursen flyte? I følge Dornbush valgte IMF sin

Tyrkia
 og
IMF

Nok en gang er Tyrkia ute i hardt vær. På noen få måneder har de opplevd to alvorlige økono-
miske kriser. Store lån fra IMF fulgt av strukturprogrammer ser ikke ut til å hjelpe. Kanskje er
det derfor på tide at IMF letter på reformkravene og heller prøver å skape incentiver til både
politiske og økonomiske reformer uten bruk av direkte detaljreguleringer.

oppskrift, ”fordi man innså at Tyrkia hadde et bankproblem,
ikke et valutaproblem”. Videre sier han at ”man kan bare
gratulerer Det internasjonale valutafondet for å ha for-
stått at valutakursen ikke er løsningen på ethvert problem”.

I etterpåklokskapens ånd kan man kanskje sette et spørs-
målstegn ved om ikke Tyrkias bankproblem utviklet seg til
et valutaproblem. I dagens verdensøkonomi med høy
kapitalmobilitet over landegrensene vil et sjokk som det vi
har sett i Tyrkia, der store deler av banksektoren ble på-
virket, føre til at svært mange ønsker å flytte penger ut av
landet, særlig når vi snakker om et høyinflasjonsland som
Tyrkia. Når store kapitalmengder forsvinner ut av landet,
vil sentralbanken få store problemer med å forsvare valu-
taen.

Da Tyrkia måtte bryte
med fastkurspolitikken,
så vi igjen at IMF mis-
lyktes med å berge en
kriserammet økonomi
med store lån. Denne
omstridte metoden
der man yter lån mot
at landene godtar
store struktur-
programmer har tidligere endt med fiasko både under
asiakrisen, og i Mexico og Brasil.

På den annen side var det denne gangen en liten taktisk
politisk manøver som utløste krisen.
Statsminister Ecevit stormet ut av et møte i det nasjonale
sikkerhetsrådet og erklærte for hele verden at landet var
i en dyp økonomisk krise etter en krangel med president
Ahmet Necdet Sezer om den økonomiske politikken. Igjen
var det banksektoren som var skyld i krangelen. Presiden-
ten beskylde statsministeren for å være for passiv i kam-
pen mot korrupsjon, og at han hadde prøvd å forhindre en
granskning av forholdene i banksektoren. Denne uttalel-
sen sjokkerte selvfølgelig finansmarkedene som så for seg
en ny periode med politisk uro. Dette førte til et fall på
18% på børsen i Istanbul, og en dagslånsrenten som kom
opp i 5000% da myndighetene prøvde å forhindre krisen.

Av Marius Holm Rennesund
mariushr@student.sv.uio.no

Turkish Prime Minister
Bulent Ecevit
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Men ettersom investorene solgte lire og kjøpte utenlandsk
valuta i et stadig høyere tempo, klarte ikke lengre sentral-
banken å holde kursen fast. Med en gang regjeringen ga
opp fastkurspolitikken falt liren med hele 36%. Da fast-
kurspolitikken som var en viktig del av IMFs strukturprogram
ble oppgitt, kommenterte administrerende direktør i IMF
Horst Köhler at han støttet devalueringen selv om det
betydde at det makroøkonomiske rammeverket for
strukturprogrammet måtte endres.

Devalueringen og problemene med finansreformene har
ført til at både sentralbanksjefen og visefinansministeren
har gått av. Statsministeren samarbeider dårlig med pre-
sidenten, noe som særlig kommer fram i kampen mot
korrupsjon. Statsminister Ecevits problem er at flere av
hans koalisjonspartnere har svin på skogen. Statsministe-
ren velger å sette regjeringens overlevelse først, og kam-
pen mot korrupsjon blir et venstrehåndsarbeid. Som så
ofte er problemet at de som kan forandre systemet er de
samme som må gi fra seg sine privilegier.

Samtidig vokser motstanden mot de økonomiske refor-
mene både i offentlig og privat sektor. Mange mener at
staten må beholde kontrollen over økonomien. I tillegg er
det sterke interesser som ser seg tjent med fortsatt høy
inflasjon. Mange beskylder IMF for å ha ansvaret for kri-
sen Tyrkia har havnet i.

Det ser
ikke ut til
at IMF er
villig til å
gå inn
med mer
ø k o n o -
m i s k
s t ø t t e
enn det
som alle-

rede er bevilget. IMFs forrige lån til Tyrkia var på 12 milli-
arder dollar, og 7,7 milliarder av disse står fortsatt ubrukt.
Men Tyrkia trenger mer penger. Statsminister Ecevit og
den nyansatte sentralbanksjefen Kemal Dervis har derfor
forsøkt å få et lån på 25 milliarder dollar i en gruppe
utenlandske banker. De håper også på støtte fra USA,
noe som har satt Bush-administrasjonen i et vanskelig di-
lemma. Som en konservativ republikaner er Bush sterkt
mot offentlige markedsintervensjoner og at situasjonen er
utenfor USAs grenser gjør ikke saken bedre. Den nye ad-
ministrasjonen har uttalt seg negativt om IMFs utlånspolitikk
og har foreløpig bare kommet med støtteerklæringer til
tyrkerenes forsøk på å rydde opp i økonomien, uten å love
økonomisk støtte. På den annen side spiller Tyrkia en vik-
tig rolle i USAs forsvarspolitikk. Tyrkia former den østlige
NATO-flanken og har vært en viktig støttespiller for USA
både i forholdet til Israel og mhp sanksjonene mot Irak.
Tyrkia spiller også en nøkkelrolle for amerikanerne som
nabo til Russland, og er en viktig brikke i en øst-vest ener-
gipolitikk i det oljerike kaspiske hav. Spørsmålet blir derfor
om Tyrkias forsvarspolitiske rolle er viktig nok for USA til
at de er villige til å forlate sine idealer om å la markedet
styre. ”Politisk kan vi få et ”moral hazard” problem hvis vi

fortsetter å støtte et system som i
beste fall er kvasidemokratisk og fullt
av korrupsjon” sier  Ted Carpenter i
The Cato Institute, en fri-markeds
”think-tank”. Han mener at USA hel-
ler bør følge EUs eksempel å forsøke
og skape incentiver til politiske og ju-
ridiske reformer i Tyrkia.

Den nye sentralbanksjefen Kemal Dervis har allerede blitt
utpekt som redningsmann for den Tyrkiske økonomien,
men har fått en vanskelig start ettersom mannen som
skulle foreta de nødvendige omorganiseringene i bank-
sektoren, Zekeriya Temizel, gikk i protest etter å ha blitt
satt under Dervis ledelse. I en mer bisarr tvist er Dervis-
blitt beskyldt for å mene at hans nye jobb er ”umulig” etter
at en døvetolk angivelig leste på leppene hans under en
mobilsamtale der han gjentatte ganger på  tyrkisk skal ha
sagt ”Jeg kan ikke kjempe mot dette, jeg kan ikke en gang
finne ut hvordan jeg skal begynne å løse det”.
Dervis ville ikke kommentere saken, men viste til at tolken
ikke hadde fått med seg at han snakket på engelsk. Hvem
han snakket med ville han heller ikke si, bortsett fra at det
var en utenlandsk part som var urolig over situasjonen i
Tyrkia. Det ser likevel ut som stadig flere tror at Dervis
kan klare jobben. Han satte på en pressekonferanse opp
7 krav som må oppfylles for at den tyrkiske økonomien
skal komme på fote igjen.
1. Reformene må støttes av alle de tre partiene i regje-

ringen.
2. Reformer i banksektoren er en nødvendighet.
3. For å oppnå internasjonal støtte må reformene være

realistiske.
4. Støtte fra folket er nødvendig for å få internasjonal

støtte.
5. Åpenhet i statsadministrasjonen er nødvendig for å

gjenopprette folkets tillit til myndighetene.
6. Lønnen i offentlig sektor må justeres i forhold til end-

ringer i inflasjonsraten
7. Man kan ikke forvente raske forbedringer i økonomien
Disse kravene har blitt godt mottatt i tyrkisk presse, som
tar vare på ethvert lyspunkt for den tyrkiske økonomien.
Flere aviser, blant annet Turkis daily news har allikevel stilt
spørsmålstegn ved om Tyrkia nå er på vei mot et interims-
styre etter at den tidligere Verdensbankansatte Dervis tok
over som sentralbanksjef.

Det kan nå se ut som om tyrkerne er på vei til å rydde opp
i noen av de økonomiske problemene de har havnet i, men
jeg tror at det først og fremst er de politiske og juridiske
faktorene som er nøkkelen til bedre økonomiske tider i
Tyrkia. Det de nå trenger er en forutsigbar politikk og et
styre som er villig til å få igjennom de nødvendige refor-
mene. Det beste utenomverdenen kan gjøre er å skape
incentiver som kan lede tyrkerne på riktig vei framfor å
påtvinge dem et detaljert strukturprogram slik IMF tidli-
gere har forsøkt. Og som Turkish Daily News skriver må
President Sezer lære seg hvordan en president skal opp-
føre seg: ”to talk as you like and act as you like is not
statesmanship. He should know where and how he should
talk, take care of manners and the code of political
conduct.”

Economy
minister
Kemal
Dervis
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Hvorfor nettopp Universitetet i Oslo?
M: Det var bare her i Oslo en kunne studere so-
sialøkonomi (heretter: samfunnsøkonomi), så det
var naturlig å begynne her.

Hva er din formelle utdannelse?
M: På den tiden var det ikke mulig å ta annet
enn hele embetsstudiet, og i tillegg har jeg av-
lagt doktorgrad.
Skrev hovedoppgave som den gangen het
økonometrisk seminaroppgave om
akselerasjonsprinsippet. Doktorgraden handlet
om valutateori og jeg disputerte i 1969.
Vår alles kjente Haavelmo var en av opponen-
tene.

MEINICH

Av Kristin Rajala
kristir@student.sv.uio.no

og Maria Volen
mvolen@yahoo.no

Som mange av dere kanskje har fått med dere skal professor Per Meinich gå inn i pensjonistenes
rekker. Det er mange av oss som har fått hans grundige innføring i Solows vekstteori og i den
nærmest uendelige tosektormodellen. Han har også innført uttallige samfunnsøkonomer inn i den
mystiske verden med penger og kreditt.
Men i juli er det slutt! Meinich vil ha gitt sin siste forelesning som ansatt på Økonomisk institutt,
men det er ikke umulig at vi fremdeles får et glimt av han i gangene og at samfunnsøkonomi frem-
deles får nyte godt av hans erfaring.......!!
Vi vil i hvert fall  anbefale instituttet å finne et lite og ikke altfor bortgjemt kontor så vi kan besøke
han flittig!

Observators utsendte banker på døren, litt for tidlig til avtalt intervju, men professor Per Meinich
kaster ikke bort tiden med flying i kantina og sitter klar til intervju på sitt kontor.
Vi setter oss ned på et ryddig, til dels fullt men likevel oversiktlig kontor. Det er første gang
Observators utsendte foretar et intervju, men engang må jo være den første, så vi går i gang med
friskt pågangsmot.

EN HYLLEST TIL
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Fikk du gode karakterer?
M: Ja, det ble gode karakterer, men det var grun-
net hardt arbeide og nøyaktighet.
( O: Fikk dere med dere dette siste kjære med-
studenter??)

Har du studert i utlandet?
M: Har vært et år på Stanford University i Cali-
fornia fra 1962 til 63. Jobbet blant annet med
doktoravhandlingen min der. Angrer ikke på opp-
holdet som også bar preg av noe festing og mye
sol, men noe snø var der ikke.......!

Hva er ditt spesialfelt innen økonomi?
M: Det er penger, kreditt og valuta. Litt tilfeldig
at det ble nettopp dette feltet, men jeg har jobbet
fra 1958 til 1960 i Sparebankforeningen, så det
påvirket meg noe.

Har du hatt noen spesielle oppdrag utenfor in-
stituttet?
M: Var formann for en ut-
redning om finansierings-
selskaper og låne-
formidling. Dette resulterte
i en NOU som ble utgitt i
1974.
Har også hatt en del
konsulentoppdrag for Nor-
ges Bank og Sparebank-
foreningen.

Hvordan er arbeidsmiljøet
her på instituttet?
M: Veldig gode arbeidskol-
leger og et hjelpsomt miljø,
men når det er konkurranse
om stillinger kan det bli litt
skurring........

Hvor mange hovedfagsstudenter har du veile-
det opp gjennom tidene?
M: Det er mange, har veiledet studenter hvert
eneste semester jeg har vært på instituttet , og
har ofte veiledet flere studenter i det samme se-
mesteret. Hvis jeg må tippe så vil jeg tro det er
ca. 50 stykker.

Er det noen av disse du husker spesielt godt el-
ler som senere har utmerket seg i noen sentrale
posisjoner?

M: Nei.... (humring....). Men jeg husker at Kjell
Storvik (O: Kjell Storvik er tidligere sentralbank-
sjef for de som ikke visste det) var deltaker på
noen av de første seminarene jeg holdt.
Jens Stoltenberg (O: Han er for tiden statsminis-
ter her i landet og vi i Observator håper han for-
blir det veldig lenge!) husker jeg bare som tilhø-
rer på noen av mine forelesninger.

Hva er din favoritt modell?
M: Det er avhengig av problemstilling, hva man
er interessert i og hvilke forutsetninger en leg-
ger til grunnn.Har ingen spesiell favorittmodell,
men alle er gode til sitt bruk. Men man må alltid
være klar over svakheter og begrensinger ved
disse modellene.

Men selv om professor Per Meinich er en enga-
sjert og dyktig samfunnsøkonom så har han tid
til å dyrke andre interesser også. Som de dyktige

journalistene vi er gjorde
vi selvsagt litt research før
selve intervjuet.
Observator kom da i kon-
takt med en kilde, som for-
øvrig, ønsker å være ano-
nym som hevdet at
samfunnsøkonomi bare er
Meinichs biinteresse. Vi
konfronterte Meinich med
dette, selvsagt uten å røpe
vår anonyme kilde, men
han tilbakeviste disse på-
standene som sterkt over-
drevne. Men tapt i
samfunnsøkonomiens en-
sporete verden er han

ikke!!!

 Hva er dine interesser utenom det faglige?
M: Har alltid vært en ivrig skøyteentusiast.

Hvem er tidenes beste skøyteløper?
M: Det må være Koss. Han har imponert stort!

Er norsk skøytesport i krise?
M: Delvis i krise, men vi har en del unge lo-
vende løpere som kanskje kan slå igjennom.

FAKTA OM MANNEN:
Navn: Per Meinich
Født: 16. juni 1931 på Nøtterøy
Oppvokst: Majorstua
Bosted: Nordberg, Oslo
Sivilstatus: Gift, har tre barn og fire
barnebarn.
Begynte på instituttet: 1949 som
student, 1956 som stipendiat. Vært
professor siden 1972.
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Har du selv vært en aktiv skøyteløper?
M: Nei, men jeg har drevet en del med bandy.
Spilte i klubben Frigg inntil ryggproblemene
meldte seg…Men turer i marka setter jeg veldig
stor pris på. Har også holdt en del på med tur-
orientering. Noen skiturer blir det jo også vin-
terstid.

Hvor tilbringer du feriene?
M: Har hytte på Nøtterøy, nærmere bestemt Vei-
erland, der bl.a Bjørnebo tilbrakte sine siste da-
ger. Er der mye om sommeren. Båtturer blir det

også en del av og turen går ofte til en veldig flott
skjærgård som ligger i Tønsbergdistriktet.

 Hvor lang ferie er det mulig for en professor å
ha?
M: Det er vel 4 uker. Det blir ofte til at jeg har
med faglitteratur i feriene, i hvert fall på hytta!

Har du noen kjæledyr?
M: Har en Voresther (fuglehund) som heter Bella,
før det en som het Stella…(humring….).

Og så noe som nok mange studenter lurer på:
Hvordan er julebordene på instituttet?
M: Hyggelige. Det er blitt en tradisjon at jeg
holder tale mens Vislie og Thonstad er toastmas-
tere. Julebordene holdes i seminarrom 1247, men
det har også hent at vi har vært ute på en restau-
rant. Det hele er useriøst og i humoristisk stil,
men det er ikke til å unngå at det settes i en viss
tilknytning til økonomien!

Som den eldre og meget
klok herremann han er, er
det naturlig å dreie inter-
vjuet litt inn på de mer dy-
pere ting i livet. Har denne
mannen også en filosofisk
side?

Hva er viktigst i livet ditt?
M: Familien! Kone og barn
betyr veldig mye for meg!

Hva tror du er meningen
med livet?
M: En ting er viktig å
huske: man må ikke
glemme å leve livet!! Ellers
tror jeg det ikke er så lurt å
tenke for mye på akkurat
det spørsmålet….

Her kommer noen gode råd fra en erfaren mann
som omhandler samfunnsaktuelle problemstil-
linger:

Hvordan plasserer en professor i samf.økonomi
sine sparepenger?
M: Delvis i bolig og aksjefond, benyttet AMS .
Aksjefond gir større avkastning enn bankinn-

Fire kolleger om Meinich:

Jon Vislie:
En hyggelig fyr. En av instituttets
aller beste forelesere, har selv hatt
han! Positiv fyr, som går stille i
gangene. Vet han er veldig
skøyteinteressert, en kan godt
kalle han instituttets ukronede
skøytekonge.

Hilde Bojer:
Han er en flink mann. Han er klar
og pedagogisk som foreleser, og en
seminarleder en kunne lære av.
Spesielt berømt for sin latter:
„Meinich latteren!“

Anonym professor:
Utrolig kunnskap om skøytetider
og andre sportrresultater helt
tilbake til 1930-årene. En
sprudlende og useriøs festtaler på
alle instituttets julebord.
Biinteresse sosialøkonomi.

Yngve Willassen:
Snill og skikkelig person. Helt
forskjellig på julebord enn ellers.
Egentlig ikke beskjeden! Hyggelig
kollega, pålitelig og hjelpsom. Har
statistiske årbøker helt tilbake til
1901, så trenger man noe derfra
er det bare å ta en tur innom hans
kontor.

En ung Meinich
løfter glasset...
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skudd på lang sikt! Holder meg stort sett unna
enkeltaksjer, har da heller ingen enkeltaksjer i
IT. Enkeltaksjer er, for meg, stort sett forbundet
med for høy risiko.

Er det spesielle hendelser eller endringer i norsk
økonomi som en etter din mening bør vokte seg
ekstra for?
M: Man må ikke øke bruken av oljepengene for
mye på kort sikt. Det vil føre til strukturendringer
i næringslivet, nemlig at konkurranseutsatt sek-
tor vil bli nedprioritert og bygges for raskt ned.
Er ellers fornøyd med sentralbanksjefen og ren-
tenivået i Norge. Renta er godt tilpasset
konjunktursituasjonen vi har i dag.

Har du noen gode råd til finansminister Karl
Erik Schjøtt Pedersen?
M: Jeg synes han har gjort en bra innsats som
finansminister. Finansministerens løfte om at
samlet skattenivå ikke skal øke, og at han vil
innføre reduksjon i matvaremomsen, og igjen
fjerne investeringsavgiften, vil kanskje føre til
at det vil bli økning andre steder. Ellers bør man
være klar over at uten en skikkelig utredning  kan
momsen få utilsiktede bivirkninger. En må ikke
glemme totalbalansen!

Vi nærmer oss slutten på intervjuet og beveger
oss derfor over til det veldig mange er opptatt
med for tiden.

Ser professor Per Meinich på Big Brother?
M: Nei. Har sett litt på programmet, men ikke et
fullt program. Syntes det virket litt kjedelig.

Hva er så ditt favorittprogram på tv for tiden?
M: Nytt på nytt på fredager er morsomt! Ellers
liker jeg godt diskusjonsprogrammer som bl.a
Holmgang. Ser også mye på sportsprogrammer.
Bruker også å få med meg landskamper.

Til slutt: Menichs favorittsosøk.vits! :
Det var noen personer som landet på en øde øy.
Så drev det i land en ølflaske og man lurte på
hvordan den skulle åpnes. Da sier økonomen:
anta at vi har en flaskeåpner… .

Observators utsendte takker professor Per
Meinich for intervjuet, og er enige om at vi godt
kunne hatt han som foreleser og seminarleder i
mange år til. Vi ønsker han i hvert fall lykke til i
pensjonistenes rekker!

Det har kommet meg for øret at det i fremtiden
muligens skal åpnes for å bygge flere universiteter
i Norge. Dette vil få dramatiske konsekvenser for
landet, og det vil påvirke de allerede eksisterende
universitetene. Universitetene driver med verdi-
skapende virksomhet på lik linje med andre bedrif-
ter i landet. Det marked universitetene skal fylle er
likevel ganske ulikt vanlige markeder for kjøp og
salg. Blant annet er det stordriftsfordeler i både
forskning- og undervisningsvirksomhet. Det må
derfor sees en helt klar sammenheng mellom
antallet universiteter, og den nytte samfunnet har
av disse.

De økonomiske modeller forteller at dersom
antallet produksjonsenheter går opp, så går
profitten ned. Men hva er egentlig profitt i en
kunnskapsbedrift? Det er ikke slik at staten henter
store pengebeløp ut av universitetene direkte. Det
er jo kunnskapen som er profitten. Utdannede

studenter og forskning fra ivrige professorer
strømmer fra universitetenes porter og ut i sam-
funnet. Kunnskapen blir så omdannet til profitt i
samfunnet, som gir økt velstand og økt BNP.

Hvor mange universiteter er det optimalt å ha?
Det er det store spørsmålet her. Universitetene
som eksisterer i dag har også asymmetriske
markedsandeler i kunnskapsmarkedet, og det er
ikke lett å få noe entydig svar fra noen modell.
Men da det kan vises i noen enklere eksempler at
universitetenes profittmuligheter kan relateres til
antall universiteter, kan vi ikke ta noen sjanser på
å gamble med våre kunnskapsbedrifter. Det må
derfor regnes meget nøye på konsekvensene av å
tillate nye markedsaktører i universitetsmarkedet.
Konsekvensene kan bli dramatiske dersom et så
viktig spørsmål overlates til boksflyttere eller
bokholdere, eller sogar blir offer for politiske
hestehandler.

Her(r) Fin Dahl

Leserbrev:
Nye universiteter
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Hvor viktig er utdanning for veksten i en økonomi? De
fleste vil nok si seg enig i at en av bærebjelkene for
bærekraftig utvikling for et land er utdanning. Jeg skal
innrømme at det er noe vanskelig å si hvordan utdan-
ning påvirker økonomien her i Norge. Oljeøkonomien
har bidratt til solid økonomi med positive driftsunder-
skudd. Å investere i utdanning er et spørsmål om
investering i fremtidige inntekter. En skulle kunne anta
at en ved å studere akkumulerer kunnskap. Kunnskap
kan så brukes i realisering av verdier. På bakgrunn av
dette hevder jeg at utdanning kan realisere verdier i
økonomien og derfor kan en anta at utdanning er en
viktig del av nasjonalregnskapet. Jeg tror det kan være

vanskelig å bevise
at utdanning er
en viktig del av na-
sjonalregnskapet,
så det blir bare in-
disier fra min
side. Problemet
er blant annet å
finne en metode
for å måle human
kapital. Vi som
studenter vet at
utdanning i seg
selv ikke skaper
noen verdier,
men vi kan jo anta

at utdanning vil si å investere i realkapital og da må en
vel kunne anta at dette vil kunne påvirke nasjonalregn-
skapet? Hvordan skal en registrere virkningen av ut-
danning mhp. realkapital? Bruttonasjonalproduktet på-

virkes jo som vi
alle vet blant annet
av produksjonen i
et land. Kanskje
en måte kan være
å anta at en
prosentandel av
nasjonalproduktet
skyldes utdan-
ning? Denne pro-
sentandelen kan jo
antas å være fer-
dig utdannede
hvert år dividert
med den totale be-

folkning i landet. Det gjenstår nok likevel, uten at jeg er
faglig kompetent til å uttrykke meg om det, at det kre-
ves mye forskning for å kunne finne gode måter å    re-
gistrere hvor stor andel av utdanning som påvirker na-
sjonalregnskapet.

Jeg nevnte innledningsvis at Norge har en solid øko-
nomi hovedsakelig på grunn av gass og olje. Flere men-
nesker har derfor en større  mulighet for høyere utdan-
ning. Det er klart at ikke alle land har den samme mu-
ligheten for investering. Mange land sliter med gjeld-
sproblemer.  Dette er som regel land som tidligere var
kolonier  eller protektorater. Disse landene har også
slitt med et lavt utdanningsnivå. En kan ut ifra dette si
at det er klart muligheten for utdanning og forskning er
en kilde til forskjeller mellom utviklingsland og industri-
land, og utviklingslandene seg imellom. Som Preben
Munthe så fint sier: «Det er uten videre klart at det
store gapet i inntektsnivå mellom industriland og utvi-
klingsland i stor grad skyldes forskjeller i arbeidskraft-
ens kunnskaper og ferdigheter.» (Preben Munthe, ”Sir-
kulasjon, Inntekt og Økonomisk Vekst” s. 198). Jeg vil
fokusere på ordene «kunnskap» og «ferdighet». Ut i fra
mitt syn skapes kunnskap gjennom utdanning og fer-
dighet skapes gjennom erfaring. Erfaring derimot ska-
pes gjennom opplæring og en tids jobb. En kan ikke få
erfaring uten å ha fått kunnskap for å skape et leve-
brød. Men selvsagt behøver en ikke utdanning for å
kunne skape seg et levebrød, for mange holder det nok
med et kremmerinstinkt og sunn fornuft.

Kostnader ved å studere?
Det finnes jo kostnader ved å studere, noe vi som stu-
denter så smertelig har fått erfare, og bedre blir det
vel ikke når lånekassen kom-
mer med sin lange arm og vil
kreve sitt etter endt utdan-
nelse. Vi i Norden har gun-
stige finansieringsmuligheter
for utdanning. I mange deler
av verden finnes det mange
som ikke har muligheten til en
fullverdig grunnutdanning og
ikke har råd til høyere utdan-
ning fordi finansieringen ofte
baseres på privat basis. Noe
som kreve beinhard jobbing,
eller foreldre som har spart

Utdanning iUtdanning iUtdanning iUtdanning iUtdanning i
Tekst og foto: Vidar Nergård
vidarn@stuident.sv.uio.no

TTTTTunisiaunisiaunisiaunisiaunisia

Noen enkle data om Tunisia:
Populasjon(1994):   8 785 364
Fansk Protektorat fra 1883-1956
Presidenter siden 1956:
      1956-1987: Habib Bourguiba
     1987-       : Ben Ali
Myntenhet:Dinar

Enkle data om Marokko:
Populasjon(1994):    26 073 717
Kilde: The Middle East and North Africa 2001,
47th ed, Europa Publications
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Medinaen i Tunis
og ofret seg for at generasjoner etter dem skal få det
bedre. En annen finansieringskilde vil være såkalte
«grants» eller «scholarships», dvs stipender. Dette betyr
jo at en bør vurdere kostnadene ved å studere. En kan
klassifisere to typer kostnader: «driftskostnader» og tapt
inntekt. Driftskostnader for en student vil typisk være i
form av studentlån, kjøp av bøker og andre kostnader
som må til i studenttilværelsen. Tapt inntekt er den
inntekten vi som studenter taper som følge av at vi ikke
er i arbeid. Dersom utdanning skal lønne seg generelt,
må vi ha at nåverdien av differansen mellom inntekt og
kostnad skal være større enn rentekostnadene ved ut-
danning. Kanskje en mulig måte å måle virkningen av
utdanning på nasjonalproduktet kan være å måle rente-
kostnadene eller hvor mye lån eller stipendier som gis
til studenter hvert år?

Litt om Tunisia og utdanning
La oss se på to nordafrikanske land: Marokko og Tuni-
sia. Dette er land som tilsynelatende er utviklingsland
eller i hvert fall var det på 1950-tallet.  Inntil 1956 var
Tunisia et protektorat av Frankrike. Arbeidsløshet var
på den tiden et svært problem og spesielt etter at Tu-
nisia ble uavhengig.  Landsfaderen President Habib
Bourguiba, gjennomførte fra 1956 da han ble presi-
dent, en utdanningsrevolusjon. Tidligere var det et pro-
blem at mange unge menn og kvinner ikke hadde mu-
ligheten til utdanning på grunn av få finansieringsmulig-
heter og lave inntekter. Unge kvinner hadde mindre
mulighet for å skaffe seg utdanning, mye fordi de måtte
hjelpe til hjemme. Den muslimske loven ble strengt fulgt
på den tiden og det er muligens en årsak til at kvinner
sjeldnere hadde muligheten til å ta utdanning. Ved hjelp
av en ny president og en svært frilynt kone lempet den
tunisiske landsfaderen på de muslimske skikkene. Kvin-
ner fikk nå muligheten til å gå uten slør og kle seg i mer
vestlige klær. Kvinner fikk mulighet til økt utdanning,
også høyere utdanning. Presidenten satte også igang
en utdanningsreform som krevde en obligatorisk grunn-
utdanning.

Analfabetisme
I bekjempelsen av analfabetisme må en kunne si at ut-
danning er svært viktig. Dette kan avskaffes ved å sørge
for at alle har muligheten til en viss grunnutdannelse. I

Norge er analfabetisme så godt
som ikke eksisterende og årsa-
ken til dette er at myndighetene
er pålagt å sikre at alle får be-
stemte minstekunnskaper. En
kan se av tallene fra 1980 til
1998 at analfabetismen er re-
dusert både i Marokko og Tuni-
sia. Blant annet kan vi se at an-
alfabetismen blant unge menn
mellom 15 og 24 år er redusert til 3% og for kvin-
ner er den redusert til 13%. Videre ser vi at den
voksne analfabetismen er redusert med i fra 42% til
21% for menn og 69% til 42% for kvinner. En av
hovedårsakene til dette tror jeg må være virkningen
av utdanningsreformen som Bourguiba satte i gang.
Siden vi er midt i en såkalt IT-revolusjon eller bare i
begynnelsen på en slik revolusjon, er det viktig at det
globalt gis, dette gjelder både industriland og utvi-
klingsland, muligheten til å kunne akkumulere kunn-
skap og at flere vil kunne skaffe seg en viss andel
minstekunnskap. Dersom kunnskap ikke absorberes
vil muligheten for utvikling og økonomisk vekst bli
mindre. Dette er en kilde til fattigdom, noe som er
et problem i mange fattige land. Som følge av liten
mulighet for grunnutdanning vil det lett kunne ska-
pes en ond sirkel med fattigdom. Årsaker kan da
være at en finansielt ikke har muligheten til utdan-
nelse og at en som følge av liten utdannelse ikke
forstår viktigheten av utdanning. Disse finansielle pro-
blemene og uvitenheten kan så akkumuleres inn i
økonomien og over tid kan nedgangskonjunktur være
en mulighet.

En gigantisk byggeplass.
Interessen for Tunisisa oppstod da jeg i begynnelsen
av februar tok meg en tur til Tunisia. Gjennom reise-
selskapet kunne vi være med på en busstur til
hovedstaden Tunis. Med selvsyn så jeg en av de stør-
ste byggeplassene jeg noen gang har sett. Dette var
hovedsakelig middelklasseboliger og høyere
middelklasseboliger som ble bygget. Jeg tror jeg ikke
har sett så stor byggeaktivitet her i Norge og Oslo,
selv om vi virkelig kunne trengt dette, i min levetid.
Det kan vel sammenlignes med byggingen av dra-
bantbyene i Oslo på 60- og 70-tallet. Denne obser-
vasjonen skapte selvsagt en liten nysgjerrighet hos
meg (og ville sikkert gjort det hos dere andre bli-
vende økonomer). Jeg spurte vår snille og hygge-
lige norske guide hva som var årsak til dette. Guiden
påstod at det de siste 10 årene har vært en høy
utvikling i den tunisiske økonomien. Årsaken ble på-
stått å være utdanningsreformen på 1950-tallet.
Som følge av økt satsing på utdanning har en følge
av dette vært høy satsing innenfor IT-industrien.

Fortsettes side 16, høyre spalte
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LiberaliseringLiberaliseringLiberaliseringLiberaliseringLiberalisering
lyt gå seint!lyt gå seint!lyt gå seint!lyt gå seint!lyt gå seint!

Av Tonje Lauritzen
tonjel@student.sv.uio.no

og Pål Magnus Lykkja
palml@student.sv.uio.no

Helge Hveem er professor i statsvitenskap ved Uni-
versitetet i Oslo, og har nettopp vore ein av bidrags-
ytarane til Makt og demokratiutgreiinga, med eit stu-
die av norske selskaper i globaliseringsprosessen.
Dette bidraget, som er skrive i samarbeid med Per
Herum (SNF) og doktorgradsstudent Audun Ruud,
handlar mellom anna om kva globaliseringen tyder
for ulike aktørars sjansar til å innverka på vedtak og
om nye måtar å organisere arbeidslivet på, og som
gode økonomar veit me at arbeidsmarknaden er den
viktigaste av marknadene, så dette er interessant.

Nye organisasjonsformer i arbeidslivet
 –Eg vil ikkje utelukke LO og fagforbund i framtida,
men viss arbeidstakarane skal ha ei sjanse så lyt dei
fylgje den modellen som Kværner står for, seier
Hveem. Me har sett i den siste tida korleis ikt-næ-
ringa har danna ein modell, og me har merkt oss kor-
leis arbeidarane i Kværner, med Rolf Utgård i spis-
sen, organiserar seg parallelt med organisasjonen for
øvrig. Kværner har nådd langt, men dei har jo ikkje
nådd utover Europa; og Kværner har interesser i Asia
og andre stader. Du lyt sjå for deg at neste steg vil
vere ein global/internasjonal organisering, der dei
også kan ivareta interessene til arbeidstakarane i til
dømes Thailand og Singapore.
Observator: -Er det for å ta meir omsyn til arbeida-
rane i andre land enn vårt eiga som du trur er for-
trinna med dette?- Det er med omsyn til begge grup-
pene. No er det mykje å seie om globaliseringen, og
eg høyrer korkje til ‘hyperglobalistene’, blant dei
Victor Norman som meiner den vil gå langt, og ikkje
til ‘skeptikarane’ som meiner det ikkje er så mye nytt
i dagens globalisering. Vi er inne i en mykje meir
kompleks utvikling der det óg er slik at normative
og analytiske bidrag vert blanda heile tida. Sjølv
meiner eg på det normative plan at ikkje alle sektorar
bør globaliserast; det gjeld til dømes tjenesteyting
av vitale kollektive goder og landbrukssektoren.  Ein
bør óg, som Keynes og Polanyi understreka, ha en
‘styrt frihandel’ som tar samfunnshensyn og regule-
rer kapitalen der den ikkje maktar å regulere seg sjølv
på en samfunnsmessig forsvarleg måte. Det er óg

Korleis tenkjer ein ekspert på internasjonale og nasjonale økonomisk relaterte politiske
prosessar og organisasjonar om økonomi og økonomar? Observator tok kontakt med Helge
Hveem på statsvitenskap for å spørje han ut om dette.

naudsynt å gi utviklingslanda særlege rettar med omsyn
til vern om ny industri og kompetansen sin, meir enn det
WTO til dømes gir dei rett til i dag. Likevel er WTO det
beste me har. Alternativet er friare rammer for finans-
kapitalen, og ei verd meir og meir prega av dei tunge
aktørane som USA, Japan og EU.

WTO-verdas redningsplanke
Observator: Kva er den viktigaste føremona med WTO?
-Det er tvisteløysingsmekanisma i WTO som er slik kon-
struert at alle, óg MUL-landa kan få sine interessar høyrde,
få gjennomført sine saker, eller kan protestere mot
liberaliseringsframstøyt som går på tvers av deira behov.
Tvisteløysing gjer at ting tek tid, og det er ein føremon,
og eit av dei viktigaste vilkåra for at ein skal oppnå resul-
tater til fordel for miljø og utvikling. Men det har vore
ein skeivheit i kva tvisteløysinga i WTO har resultert i så
langt; frihandelshensyn har gått foran miljøhensyn.I slut-
ten av 90-åra har det betra seg, men det er for tidleg å seie
om det er ein langsiktig tendens til større vekt på miljø.
Fleire statsvitarar meiner difor at miljøpolitikken må få
ein eigen global organisasjon. Samstundes overser mange
frihandelspolitikarar og – diplomatar at det er heilt
naudsynt at land som tar del i frihandel har velutvikla
nasjonale eller regionale institusjonar som kan løyse kon-
fliktar og fordele vinst og tap ved ein friare handel. Spe-
sielt dei minst utvikla landa som ikkje har kome så langt
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i industrialiseringsprosessen, treng å få sjansa til å byggje
opp dei institusjonane som krevast for å gjere vidare fram-
steg. Eg har notert at økonomen Dani Rodrik seier det
same.
Observator: Kven er bremseklossane for meir miljø og
utvikling, er det USA og dei rike landa?
- Det er litt feil å seie bremseklossar. USA ynskjer å gå
inn på stadig nye sektorar for å liberalisere, før ein har
implementert avtaler som er bra for MUL-landa. USA
ynskjer å lage standardar for utdanning til dømes, og USA
og EU har ein tendens til å gjere opp seg imellom og
gløyme resten av verda. Dét er hovudårsaka til
WTOs noverande krise, og leiarskapet i WTO
har omsider innsett dette. Men utan WTO
vil det vere mykje verre.

Er demokrati nok?
Observator: Kva med autoritære styrefor-
mer, kan det vere ei løysing på miljø og
utviklingsproblemene?
-Nei, det er ingenting som tydar på
at autoritære regimer generelt
er betre. I Sør-Korea såg ein
at i laupet av
industrialiseringsprosessen
kom det til demokratiske
krav. Desse var som damp i
ein kjele, der den autoritære
staten og Chaebol-organise-
ringa fungerte  som eit lok
på denne kjelen. Her nyttar det ikkje å skulde på IMF, for
desse demokratiske krava kom frå folket sjølv.
Observator: Me har registrert ein kritikk av Tobin-skat-
ten som er foreslått av ATTAC. Denne går ut på at viss
spekulantane ser for seg ein 20 prosent endring i ein
valutakurs, så vil ikkje ein 0,05  prosent skatt på
transaksjonar hindre dei ifrå å spekulere i denne valu-
taen. Korleis kan Tobin-skatten då vere gunstig for å av-
grense internasjonal øydeleggjande spekulasjon?
- Tobin-skatten er ikkje påtenkt for å løyse problema som
oppstår når ei så stor krise utløysast, men skal førebyggja
at desse problema i det heile vokser fram. Denne type
skatt krever at fleire føresetnader ligg føre om den skal
kunne fungera. Samstundes er det andre måtar å kontrol-
lere finanskapitalen på. Til dømes var det i Chile fra slut-
ten av 80-talet slik at dei som investerte i landet laut binde
30 prosent av investeringane i sentralbanken, og kontrakts-
feste langsiktige investeringar. Slik fekk ein hjelpt til med
seriøsiteten på investeringane. Eg meinar Karl Ove Mo-
ene har skrive ein fornuftig kommentar til ATTAC no i
det siste, og eg har sjølv ein artikkel i Dagbladet for ei
stund sidan. Økonomen James Galbraith har gått gjen-
nom 35 finanskriser, og funne ut at dei produserar ein
kraftig auke i inntektsgap i land som i utgangspunktet er
elitistiske og ikkje har institusjonar til fordeling av byr-
dene. Krisene produserar fattigdom og ulikhet.  Dette står

litt i motsetjing til synspunkter som økonomar ofte hevdar,
at finanskrisene ikkje er så farlege, eller at dei er ei slags
naturkatastrofe som vi ikkje kan gjera noko med.

Murens fall
Observator: Kva meinar du om den liberaliseringa som
gjekk føre seg i dei aust-europeiske landa på byrjinga av
nittitalet?
- Det var ei katastrofe for alle landa, med unntak kan hende
av Polen.
Observator: I kor stor grad har institusjonane betydning?
- Som eg alt har sagt: dei er særs viktige, ein ser at det er

ein sterk samanheng mellom korleis institusjonar er
på plass før ei vekstperiode i eit land og sjølve
veksten. Mange økonomar trur at Singapore har
den friaste marknaden i verda, det er ei misforstå-
ing. Dette er ein autoritært styrt ‘markedsstat’.
Eg meiner den nord-europeiske blandingsøko-
nomien fortsatt er ein betre modell..

Verda kompleks, teori kompleks?
Observator: På det hovudfagskurset
som heiter “Internasjonal politisk
økonomi” og som mange økonomi-
studentar tek, har du nokre artiklar
om institusjonell økonomi, kvifor?
- Avdi eg ynskjer at studentane
skal ha eit minimum med innsikt
om økonomiske spørsmål, og eg
ynskjer ein delvis tilbakevending

til den måten å sjå på økonomi på som dei klassiske
økonomane hadde, og det som ligg i ordet “politisk øko-
nomi”. Slik den økonomiske vitskapen er i dag, utvikla
etter Mandevilles, Ricardos og Walras’ sine bidrag, så har
den ein tendens til å leve sitt eiga liv, utan så mykje med
røyndommen å gjere. Men det gjeld sjølvsagt óg delar av
statsvitenskapen for den saks skuld.
Observator: Ja, det kan synast som om den økonomiske
vitskapen konsoliderar seg sterkare og sterkare. Den ge-
nerelle likeveksttenkjinga som dominerar er vel ikkje så
lett å argumentere i mot?
- Jau, eg trur det er ei korrekt skissering av det. Det er
mykje å vinna ved den modellbruken økonomane står for,
men den har óg kostnader. Modellbruk er nyttig for å ordne
og forenkla ein kompleks verkelighet, men det er klare
grenser for kor langt den skal nyttast før modellen ‘blir’
virkelighet og dermed unyttig. Den må verta ‘mjukare’,
meir åpen.. Det er nå ein veksande internasjonal kritikk
av økonomisk teori som starta – som mange kritikker his-
torisk gjer! – i Paris og mellom økonomistudentane der.
Ein del kritikarar vil gå lenger og seie at den økonomiske
analysemåten i seg sjølv er for lite orientert mot å løyse
behov som verda har, til dømes fattige land. Desse
økonomane endar ofte i det Schumpeterianske perspekti-
vet, og dei har eit anna syn på staten si rolle når det gjeld
investeringar. Ein ser at til og med økonomar knytt til Verds-
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Jeg har funnet noe datamateriale som skal prøve å bygge
opp under mine argumenter for at utdanning er en viktig
faktor for økonomisk vekst. Jeg prøver å sammenligne med
Marokko og grunnen til dette er at disse to landene er tilsy-
nelatende like. På 1950-tallet var landene svært like mhp.
BNP p.r. capita, og ettersom Tunisia har satset mer på
blant annet utdanning vil vi kunne se at det har påvirket
Tunisias BNP p.r. capita. En kan se av tallene at BNP pr.
capita er nesten dobbelt så høye som for          Marokko.
Kan en se at veksten siden
1970 har vært stigende
over hele perioden for Tuni-
sia sammenlignet med Ma-
rokko. Årsaken til at forskjel-
len mellom Marokko og Tu-
nisia i BNP pr.  capita kan
selvsagt ikke bare forklares
ved hjelp av  utdanning. En
anstigende over hele perio-
den for Tunisia sammenlig-
net med Marokko. Årsaken
til at forskjellen mellom Ma-
rokko og Tunisia i BNP pr.
capita kan selvsagt ikke bare
forklares ved hjelp av  utdan-
ning. En annen årsak kan
være den økende turismen
i Tunisia sammenlignet med
Marokko.

Utdanning er definitivt ikke
det eneste svar på årsakene
til veksten i BNP. Det er sik-
kert mange studenter og vi-
tenskapelig ansatte som har
andre meninger og kom-
mentarer til dette temaet.
Observator-redaksjonen øn-
sker derfor kommentarer el-
ler andre synspunkter fra
studenter og ansatte.

Fortsatt fra side 13...

Kilde: www.esa.un.org/unsd/mbsdemo

År Marokko Tunisisa Diff:
1970 258 281 -23
1971 269 322 -53
1972 316 420 -104
1973 378 503 -125
1974 454 640 -186
1975 519 764 -245
1976 541 777 -236
1977 610 858 -248
1978 714 976 -262
1979 840 1145 -305
1980 971 1356 -385
1981 771 1273 -502
1982 761 1196 -435
1983 673 1160 -487
1984 602 1122 -520
1985 595 1147 -552
1986 766 1202 -436
1987 828 1264 -436
1988 958 1289 -331
1989 972 1264 -292
1990 1079 1510 -431
1991 1143 1564 -421
1992 1150 1827 -677
1993 1066 1690 -624
1994 1188 1777 -589
1995 1270 2016 -746
1996 1388 2157 -769
1997 1246 2052 -806
1998 1302 2138 -836

BNP pr capita i USD.

Kilde: www.esa.un.org/unsd/mbsdemo

banken hellar mot denne fundamentale kritikken, og eg trur
den vil få aukande støtte. Eg trur difor at det neoklassiske
paradigmet har nådd sitt topp-punkt – omtrent samstundes
med at 12. etasje omdøypast til Økonomisk institutt. Eg trur
ikkje at økonomisk teori konvergerar slik at om nokre år så
vil alle tenkje likt om økonomi, tvert i mot meinar eg me går
mot ein meir kompleks måte å tenkje på om økonomiske
spørsmål.
- Eg trur det er eit veksande behov for at økonomer og statsvi-
tere samarbeider meir. Og eg vil då leggje til grunn det eg
kallar politisk økonomi. Det er ei myte at staten forvitrar når
markedet får større vekt. Vi ser idag at dei sterke statane ak-
tivt støder globaliseringen så lenge den er i deira interesse,
men bremser når det ikkje er slik. Vi ser ei formidabel utfor-
dring i transnasjonale oppkjøp og samanslåingar og eit
aukande behov for eit sterkt konkurransetilsyn på internasjo-
nalt plan, noko WTO førebels ikkje er. Det går med andre ord
føre seg ein sterk konsentrasjon i markedsmakt i frikonkur-
ransens namn. På den andre sida er jo proteksjonisme ikkje
svaret. Uruguay var eit meir utvikla land enn Noreg til langt
ut på 1900-talet, men som hadde utvikla proteksjonisme på
den måten at staten utdelte privilegier til enkeltaktørar.
Innovasjonane stoppa opp og velferdsstaten forvitra. På 1950-
talet slo landet over i den rake motsetjinga og vart
gjennomliberalisert. Det er ein mellomting meinar eg, som er
det ideelle. Men teoridanning og modellbruk tenderar oftast i
retning av å favorisere ikkje blandingsøkonomien, men dei
‘reine’ typene.

Historiefaget gjer forståing av tid
Observator: Korleis skal ein lære om samfunnet?
- Eg har lært mykje av å lese historie, blant anna Sejersted. Då
ser ein at endringar tek ofte lang tid. Verda har vorte meir
kompleks, blant anna som fylje av at antal aktørar har vorte
større, og rolla som kvar aktør spelar er meir mangesidig. Når
norske styresmakter sit i tingingar i WTO så har dei mange
interesser som sprikar i ulike retningar. Til dømes så ynskjer
me tollfridom på vår eksport av fisk, og toll på import av
landbruksvarer. Som sagt: eg skulle ynskje at økonomar og
statsvitarar kunne samarbeide om  meir enn spelteorien, og til
og med gå ut over institusjonell økonomisk teori.
Observator: Bør økonomar lese statsvitenskap?
- Ja, men også kulturfag som antropologi og historie som
Veblen og Polanyi gjorde Ein kan spørje seg om kva er
samfunnsøkonomi? Kva er det for noko? Eg er sjølvsagt klar
over at mykje av den gamle politiske økonomien er tilbake-
lagt stadium, og at verda i dag er annleis på viktige punkt enn
verda til dei klassiske politiske økonomane. Det er ikkje minst
difor at den nye politiske økonomien må byggje på fleirfaglig
og tverrfaglig grunn. Verda er kompleks, og sjølv om teorien
alltid skal systematisere mellom anna gjennom forenkling,
må den samstundes forholde seg til den auka kompleksiteten
i den verkelighet den skal representere. Ein lyt ha fleire tan-
kar i hovudet samstundes. Gode politikarar og leiarar elles
må det. Greier me ikkje dette i akademia så kan me ikkje ha
tru på at andre skal greie det heller.
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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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Testing av

Stadig flere PC-brukere oppdager mulighetene
for å laste ned, lagre og spille musikk på PC-
en. Dette er et bra alternativ for eksempel til
kontorbruk, men gjør deg i midlertid avhengig
av å ha PC i nærheten. Hva gjør du dersom du
ønsker å spille musikken andre steder enn der
PC-en står? Til nå har alternativet vært å
brenne musikken tilbake på CD, noe som tar
tid, og krever at du har en CD-brenner. Nå har
Iomega lansert HipZip, en bærbar musikk-
spiller som gjør deg i stand til å ta med
musikkfilene dine rett fra PC-en.

Iomega HipZip, er både en musikkspiller, og et
bærbart lagringsmedium. Musikkfilene lagres
på små disker, som er omtrent en fjerdedel så
store som vanlige CD-plater. Hver disk tar
utrolige 40 MB, noe som tilsvarer nesten en
time med musikk i kompakt format. Selve
disken, som går under navnet Clikdisk, er
beskyttet av en metallhylse og tåler røff be-
handling. Iomega pleier sogar å kjøre over den
med bil under sine demonstrasjonsstands, uten
at dette ødelegger disken eller det som er lagret
på den.

Det mest
geniale er
likevel tilkob-
lingen til PC-
en. HipZip’en
installeres som
en vanlig ek-
stern diskettstasjon,
via en såkalt USB-port, med den medfølgende
kabelen. Dette gikk smertefritt da vi prøvde
dette på Observators PC. Når den først er
installert, kan den kobles til og fra, uten at
maskinen skjærer seg, eller må startes på nytt.
Musikkfilene legges inn på disken som om den
var en vanlig 3.1/4 diskett. Ettersom Clikdisk
er et format som Iomega også bruker til å lagre
data på i andre produkter, så er det faktisk
mulig å lagre alle slags data på spilleren.

HipZip’en er designet for å spille musikkfiler i
flere ulike formater. MP3 er det mest kjente,
og er for tiden verdens mest brukte musikk-
filkomprimerings format. Andre formater som
AAC og WMA krever faktisk mindre lagrings-
kapasitet til samme lydkvalitet. Derfor har

hardware
Testobservatør:
Thomas Tørmo

ttormo@econ.uio.no

Observator tester
Iomegaproduktet
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Den interne CD-brenneren Zip-CD 650 kunne
vi ikke teste. Grunnen var at det ikke fulgte
med drivere for den Windows-versjonen vi
hadde, slik at spilleren ikke tok alle audio-
CD´er og den kunne heller ikke brenne til CD.
Vi forsøkte å laste ned drivere fra
www.iomega.com, og vi kontaktet firmaet,
men driveren kunne visstnok ikke oppdrives.
Mangel på driver ødelegger hele inntrykket
vårt av denne CD-spilleren, og vi anbefaler å
sjekke hvilket operativsystem du har dersom
du vurderer å kjøpe denne.

Terningkast 1!

Iomega installert programvare som kan spille
alle disse formatene.

Noen hevder at kvaliteten på musikken blir
forringet av at man bryter filene ned til kom-
primerte formater. Andre hevder at det i prak-
sis ikke er noen hørbar forskjell på vanlig CD-
lyd og på lyd i komprimert format. Vi heller
mot det siste, litt avhengig av hvor mye man
komprimerer. Dessuten blir
filene mye mer håndterbare
når de ikke er så store,
både med tanke på at de
tar opp plass på harddis-
ken, og ikke minst tiden
det tar å sende dem over
nettet.

Selve spilleren er en sexy
liten sak. Designen har fine
myke linjer, og vi finner den
med få unntak svært praktisk
å bruke. Den er dessuten utrolig liten og
flat. Det er den første «lommediscoen» vi
har vært borti som man faktisk kan gå med i
bukselommen uten problemer. Spilleren har et
stort oversiktlig display, store knapper og en
lettfattelig meny. Den har justerbar equalizer,
og det går an å redigere spillelisten. Den spiller
kontinuerlig selv om man rister den, fordi den
legger sangen i minnet før den starter å spille.
Den har også låsbare knapper, slik at man ikke
behøver være redd for å komme borti dem ved
et uhell.

Noen barnesykdommer har denne nye model-
len. Det mest åpenbare er plasseringen av
pluggen til hodetelefonene. Denne er satt utsatt
til helt ytterst i øvre venstre hjørne, og har en
tendens til hele tiden å løsne. Det er også
irriterende at den bruker lang tid på å skifte
mellom sangene dersom man prøver å skippe
en eller flere sanger. Det virker som den må
laste hver sang inn i minnet selv om man
prøver å hoppe over den. Vi skulle også ønske

at de hadde utstyrt hode-
telefonledningen med knapper

slik enkelte andre merker
har på sine produkter. Til

tross for at HipZip er så
liten at den gir assosia-
sjoner til en diktafon,
har den dessverre
ingen opptaks-
funksjon eller mikro-

fon.

Alt i alt er Iomegas HipZip et
artig produkt, som absolutt hører

hjemme i tiden. Fremtiden for deling av
musikkfiler på internett er i disse dager i
hendene på amerikansk høyesterett, der skjeb-
nen er uviss. Det er ansett mulig å «rippe» sine
egne CD-plater til MP3 format, eller låne
kameratenes. I lys av dette er HipZip både et
bra produkt og et glimrende konsept. Det
gjenstår bare å se om du vil betale prisen de
forlanger: 3790,- inkl. moms.

Zip 100 er en praktisk liten sak som
kan hjelpe deg veldig hvis du skriver
hovedoppgave. Diskene rommer 100

Mb med alt en ung økonom måtte ønske; minitab-filer,
excel-regneark og word-dokumenter. Her er det formelig
bare å boltre seg i plass. Mye bedre enn disketter som
rommer kun 1,4 Mb. For å nyttiggjøre seg av diskene
trenger man en såkalt drive. Denne kobles enkelt til enhver
PC med såkalt USB-kabel. Det er det hele. Selv
far kan klare det. Herligheten
koster kun en tusenlapp. Men et
insidertips her er å vente litt
med å kjøpe. Det nyeste er
Iomegas Jaz-driove som tar 1
Gb. Noe dyrere riktignok, men
verdt å vente på.

Av Torbjørn Tråholt
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Hemsedalturen

Mmm deilig i
sola...også så sporty
som man føler seg!!

Sofistikerte samf.økonomer nøyer
seg ikke med Grandiooosa!! Rød-
vin og biff ruler!

Fra idyll til

Her festes de

                                  2001
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Peiskos.....det er livet. Lese-
salen go home!

Langrennsturen tok på,
endelig tilbake på den
varme hytta!

Observert av Helena

 fyll!

et!
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Debattaften
med påfølgende festing...

Det var en mørk og stormfull aften... Dette kunne
vært enten starten på en kriminalroman eller en gammel
julekalender-TV-serie. Men det er ingen av delene. Det er
derimot snakk om en artig debattkveld i regi av Frederik. Vår
kjære studentforening hadde lagt sine kloke hoder i bløt og kommet
på idéen om å kombinere en fest med et ordskifte mellom professo-
rene og studentene. Dette var nødt til å bli en uforglemmelig kveld,
så Observator fant det nødvendig å stille med kamera, nybakt foto-
graf og båndspiller. Dette måtte foreviges!

Observators utsending:
Torbjørn Tråholt
korrespondent@traholt.com

Foto: Helena Volen

Det hele åpner pent og forsiktig med innlegg av Tor
Jacob Klette og Karl Ove Moene. Førstnevnte åpnet
med «kjære svigerforeldre…» Dermed var isen
offesielt brutt. Han begynte å snakke om Nokia.
Nokia var verd like mye som den norske petroleums-
formuen ved årsskiftet; 200 milliarder. Hvorfor er
Nokia verd såpass mye? Teknologien skulle være lett
å immitere. Hvorfor er akkurat Nokia så mye verd?
Hvordan en bedrift blir født er ofte viktig for videre

utvikling av bedriften, forklarte Klette. Det er
vanskelig å endre sin strategi. I teorien har man
mulighet for substituering, men i praksis er dette
vanskelig. Reorganisering er rimelig vanskelig
siden det er de samme menneskene som sitter i
bedriften. I 1997 var det f.eks. mange som mente
IT-selskapene på NASDAQ var overpriset. Fra

1982, da aksjekursen var lik
verdien av realkapitalen og til
1997 hadde forholdet blitt
3:1. M.a.o. er 2/3 av verdien
det man kan kalle «idé-
kapital». Fra 1997 til 99 så
man den såkalte «boble-
effekten». Amerikansk
økonomi har vokst helt
til Bush tok over, og
dette var den lengste oppgangspe-
rioden man har hatt så langt tilbake man har
data på området. Arbeidsmarkedet har også utviklet
seg; store lønnsforskjeller fra 80-tallet og frem til i
dag. Human capital (utdanning) har økt i verdi. Det
har skjedd en stor teknologisk framgang, slik at å
være ufaglært har blitt relativt sett mer vanskelig.
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t-

med en ny
teknologi og
lager et posi-
tivt rykte om
produktet vil
det dannes en
såkalt reflek-
siv likevekt.
Denne er
ikke forenelig med det generelle likevektsbegrepet,
og dermed er det viktigste apparatet for analyse av
økonomi revet vekk. En forventning om høy aksje-
kurs vil drive opp aksjekursen. Denne spiraleffekten
har ikke noe grunnlag i reelle verdier.
Andre spørsmål var om betydningen av at folk får
tilgang på internett, nettaviser sett i forhold til aviser
på papir. Om ny teknologi kan være bedre og billi-
gere, f.eks. er det billigere å bygge ut et godt mobil-
telefon-nett istedenfor et omfattende kabelnett i land

som ikke har
telefon i ut-
gangspunktet.
U-landsgjeld-
problematikk
ble også dis-
kutert; dikta-
torer som un-
derslår penger
som kunne

vært brukt til ned-
betaling av gjeld.
Etter at debatt-
seansen var over-
stått ble DJ´en plas-
sert ved CD-spille-

ren og dan-
s e g u l v e t
åpnet for
bruk. Og
det ble fes-
tet inn i de
små timer.

Kompetent arbeidskraft har blitt mer etterspurt. Det
er ingenting som tyder på at vi er i en teknologisk
revolusjon i Norge. Klette gir så ordet til Moene…

Etter stormende applaus og trampeklapp reiser Karl
Ove Moene seg og sier «Det var ingen som klap-
pet før Klette begynte å snakke. Vel, det er for-

skjell på folk, og slik skal det være». Dermed har
han også brutt sin andel av isen. Han åpner med å
snakke om «Den Nye Økonomien». Han hevder at
folk bruker dette begrepet slik de selv vil. Han stiller
spørsmål til om økonomifaget er godt nok til å tolke
de raske endringene i den faktiske verden og å kunne
forklare nye fenomener. I USA er det f.eks. flere pri-
vate bedriftseiere enn det er fagorganiserte. Dette er
et nytt økonomisk fenomen. Moene snakker mye om
verdien av kunnskap og verdien av dette. Ofte kan
kunnskap være et substitutt til teknologi, slik at der-
som teknologien øker vil kunnskapen tape på margi-
nen. Han fortsetter: «informasjonsteknologien er
ikke avhengig av hvor man befinner seg.» Med

dette mener han at man kan sitte et sted i ver-
den og levere programmer/software til
en bedrift som er lokalisert et helt  annet

sted i verden. Han mener at økonomisk teori ikke er
godt egnet til å fange opp disse nye fenomenene.

Mer eller mindre
godt feststemte stu-
denter overtar nå or-
det. De stiller f.eks.
spørsmål om gene-
rell likevekt og bruk
av dette i internasjo-
nal finansøkonomi.
Hvis man kommer
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Diderik
Lund er

ansvarlig
for at

eksamen
går rett for
seg i vår.

Muntlig

Hvor lenge varer vanligvis en muntlig eksamen? Diderik
Lund forteller at vanligvis tar en økt med muntlig eksa-
men mellom 50 minutter og en time. Seansen er m.a.o.
ikke over på en-to-tre, men er også til å overleve. Men
regn med at det blir et skikkelig adrenalinkick. Det er
viktig å ha på nok deodorant denne dagen, for varm i skjorta
rekker man nok å bli.

Vi spør om herr Lund har vært med på å uteksaminere
studenter noen gang? Han forteller at han har det, og også
at vervene som interne sensorer på muntlig eksamen går
på omgang mellom de vitenskapelig ansatte.

Vi er naturligvis nysgjerrige på hva som er vanlige spørs-
mål eller gjengangere på muntlig eksamen. Diderik Lund

forteller at akkurat dette er det vanskelig å svare på. Han
holder m.a.o. kortene litt tett til brystet. Videre forteller
han at meningen er at de skal kunne ta opp alle deler av

kandidatenes pensum.  De kan også knytte pensum til
hendelser og forhold i norsk og internasjonal økonomi.
Men for hver kandidat blir det selvsagt ikke mulig å dekke
mer enn to - fem temaer.
-Hvor dyptgående er det forventet at svarene skal være?
Det blir ikke tid til å gå i dybden slik som på skriftlig eksa-
men.  Det er som regel større konsentrasjon om de viktig-
ste resonnementene og resultatene, mindre tid til å drøfte
alle detaljer i en modell.

Vi ser for oss et mareritt bestående av en time med mate-
matisk og statistisk tavle-gymnastikk. Vi spør derfor hva
som forventes av matematikk- og statistikk-kunnskaper?
-Likninger og grafer er nyttige hjelpemidler for å vise at
en har skjønt hovedinnholdet i en modell.  Kandidatene
kan skrive og tegne på papir eller tavle.  Men det er ikke
tid til å stille opp store likningssystemer eller utlede svært
kompliserte resultater.
Hvor mange sensorer er det, og hvem er dette?
Hver kandidat blir eksaminert av en ekstern og en intern
sensor.  De eksterne vil som regel være knyttet til andre
norske forskningsinstitusjoner, men kan også komme fra

f.eks. departementene.  De har som regel arbeidsplass i
Oslo-området, av praktiske og økonomiske grunner.  Det
er heldigvis lett å overbevise arbeidsgivere om at dette er
et viktig oppdrag som folk bør få fri en dag for å ta på seg.
-Hva er det typiske eksamensspørsmålet?
Jeg har store motforestillinger mot å svare på dette, for jeg
har bare begrenset oversikt over hvordan kollegene mine
spør.  Men det vanligste spørsmålet er sikkert:  «Kan du
gjøre rede for hovedinnholdet i hovedoppgaven din?»
For øvrig er det sjelden at en kommer langt ut i en kompli-
sert teori.  Det er vanligere å begynne enten med et empi

Hvordan blir man økonom på Blindern? Man begynner på grunnfag i samfunnsøkonomi. Deretter
følger mellomfag. Men hva er siste barriere? Muntlig eksamen! Man hører som regel aldri noen
historier fra denne. Naturlig nok, siden man forlater Blindern rett etter. Men mange, meg selv
inkludert, lurer på hva man egentlig skal igjennom. Er muntlig eksamen en slags kvalitetssikring
som sørger for at instituttet kun sender sertifiserte økonomer ut i arbeidslivet? Spørsmålene er
mange. Derfor har Observator møtt instituttets eksamensansvarlige for inneværende semester.

Av Torbjørn Tråholt
torbjorn@traholt.com

eksamen
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risk fenomen eller noen grunnleggende begreper, og der-
etter resonnere seg fram.  Dermed skulle det være nyttig å
kunne innledningen til alle teorier.

Så hva bør man lese på når man forbereder seg til muntlig
eksamen? Diderik kommer med svaret jeg både forventet
og fryktet: -Alt, selvfølgelig.  Men kanskje det er lurt å
prioritere i følgende rekkefølge:  Hovedoppgave, 2. avde-
ling, 3. avdeling, 1. avdeling.  Som regel vil alle bli spurt
noe om hovedoppgaven, og det gir et dårlig inntrykk å ha
glemt hva en selv har skrevet.  Det er vanligere enn man
skulle tro.  Det er ikke å vente at sensorene spør fra alle 3.
avdelings-kurs, siden de ikke har full oversikt over disse
kursene selv.  Derimot bør alle ha oversikt over 2. avde-
ling, så jeg setter det foran.

Dette blir rimelig alvorlig. Har du noen artige historier fra
muntlig eksamen? F.eks. noen kjente økonomer som nå er
dyktige som ikke presterte å imponere på eksamen. Noen
som opptrådde litt uortodoks, spesielt kledd el.l.? Ekstremt
nervøse? Ikke klart å gjennomføre. En vandrehistorie om
noen som har svimt av? Diderik sier at han ikke synes det
er så artig når studenter er ekstremt nervøse.  Han innrøm-
mer at det har nok forekommet. Han fortsetter: «Jeg kjen-
ner ikke til så mye spesielt.  Selv har jeg vært med på en
brannalarm med en kandidat.  Vi ble enige om å gå ut,
holde oss for oss selv, men ikke fortsette å spørre ham ut
før vi kom tilbake til tolvte etasje».

Er det noe spesielt studentene bør være oppmerksomme
på? Hva er vanlig presentasjon av seg selv og oppførsel?
Det er ikke lurt å stå alt for hardnakket på sitt hvis det ser
ut til å være faglig uenighet mellom kandidat og sensor.
Jeg har opplevd å finne feil i en hovedoppgave, og prøvd
å diskutere saken med kandidaten.  Han ga seg ikke, men
det burde han nok ha gjort.  Det er noe helt annet hvis
sensorene spør utydelig, eller det skjer noe annet som kan-
didatene opplever som ubehagelig.  Det bør de si fra om.

Er det noen form for forutinntatthet/bias blant sensorene?
Ser man på karakterer fra tidligere eksamener fra studiet
før karakteren på muntlig settes? Spiller den berømmelige
«Trynefaktoren» noen rolle her?
-Sensorene får oppgitt på forhånd hvilke kurs kandidaten
har, alle karakterer fra vårt institutt, og eventuelle studier
andre steder som har gitt grunnlag for fritak.  Det kan vel
diskuteres om det er riktig at sensorene kjenner karakte-
rene, men hensikten er å få en mest mulig effektiv utspør-
ring med en vanskelighetsgrad som passer til kandidaten.

Trynefaktor håper jeg vi ikke tar hensyn til.  Men senso-
rene er jo mennesker, og det kan ikke utelukkes at kandi-
datenes opptreden spiller en rolle.  Jeg tror en skal prøve
en mest mulig nøytral opptreden, siden bevisste forsøk på
å gjøre inntrykk som regel vil virke mot sin hensikt.

Så det store spørsmålet: Hender det at noen stryker på
muntlig eksamen?
Så vidt jeg vet, har ingen strøket på muntlig på hovedfag/
profesjonsstudiet.  Alle kandidatene har jo bestått en lang
rekke skriftlige eksamener, og det må være sensorenes
oppgave å sørge for at de får fram noe av det de kan.

Karakteren vil nok i gjennomsnitt være litt bedre enn snitt-
karakteren for kandidatens andre og tredje avdeling, og
bredden i karakterspekteret er nok noe mindre enn til skrift-
lig.  Det er sjeldnere at noen gjør det veldig bra (1,5) eller
veldig dårlig (3,5).

Hvor stor del teller muntlig eksamen av total karakter
på embetsstudiet?
Muntlig eksamen teller karaktermessig som to fem-vekt-
talls kurs for cand. oecon. og M.Sc. (master of science),
men som ett fem-vekttalls kurs for cand. polit.

Hvordan var det den gang du selv avla muntlig eksa-
men? Hva var ditt inntrykk av ordningen?
Jeg er ikke utdannet her, men har hovedfag fra Universite-
tet i Bergen.  Jeg husker godt muntlig til hovedfag med
Steinar Strøm som ekstern sensor.  De hadde tydeligvis
råd til å hente sensorer fra Oslo.  Jeg tror jeg lærte mye av
å lese til muntlig, fordi jeg måtte prøve å skaffe mest mu-
lig oversikt.  Etter eksamen hadde jeg bare følelsen av at
det var så mye mer jeg ville ha sagt, men det viste seg at
det ikke gjorde noe.
Ellers hadde vi også muntlig til mellomfag i Bergen.  Der
ble jeg spurt om noe som ikke var pensum.  Det tok litt tid
før jeg kjente igjen temaet fra overskriften på et kapittel
som eksplisitt sto som unntak på pensumlista.  Heldigvis
fikk jeg sagt fra, så det fikk ikke betydning for karakteren.
Men det viser jo at sensorer kan gjøre feil.

Diderik mister ikke
fatningen selv om
brannalarmen
går...
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Hvem er vanligvis sensorer eller eksaminator?
Noen fra instituttet? Hvem bestemmer hvilke
spørsmål som skal stilles til hvem?
Det er ikke noe formelt skille mellom sensor og ek-
saminator.  Det er to sensorer, og minst en må være
ekstern.  Alle ved hele UiO, inkludert f.eks. SUM,
regnes som interne, selv folk som bare har en bistil-
ling ved matnat.  Men de som er ansatt ved stiftelser
som Frisch-senteret og Cicero, er eksterne.
De to sensorene bestemmer spørsmålene i fellesskap.
I praksis vil hver av dem ha forberedt en del spørs-
mål, og de setter sammen et passelig knippe før de
slipper inn hver kandidat.

Er ordningen med avsluttende muntlig eksamen en
«gammel tradisjon»? Dere har ikke vurdert å inn-
føre en lignede på f.eks. 2.avdeling eller evt. fjerne
den ene vi har?
Før 1986 var det en ordning med mange kortere munt-
lige eksamener på slutten av studiet.  Etter 1986 har
det vært mer valgfrihet for studentene, og dermed
enklere med en større muntlig der spørsmålene kan
tilpasses bakgrunnen til den enkelte kandidaten.  Tid-
ligere har det også vært muntlig på grunnfag i en pe-
riode og på mellomfag i en annen periode.  Men det
er en ressurskrevende eksamensform.
Jeg tror det er enighet om i hvert fall å beholde munt-
lig på slutten av studiet.  Blant annet er det en viktig
kontroll på om kandidatene selv har skrevet og for-
stått hovedoppgaven sin.  Det bør være muntlig på
alle nivåer der vi har viktige skriftlige innleveringer,
siden det ellers vil være alt for lett å levere inn noe
som andre har skrevet.

Har du noen hint og tips til våre trofaste lesere?
Hvis noen oppfatter muntlig eksamen som ukjent og
skremmende, kan det kanskje være lurt å overvære
eksamenen til noen andre, et kvart år eller mer på
forhånd.  Muntlig eksamen er nemlig i prinsippet åpen
for tilhørere.  Det vil være mest hensynsfullt å spørre
den andre kandidaten om lov, men det er ikke nød-
vendig å spørre sensorene.
Jeg vil ikke anbefale å tilpasse de siste dagenes for-
beredelse til hvem som er sensor.  Dette blir normalt
slått opp fire-fem dager på forhånd.  Men sykdom og
liknende kan føre til endringer.  Dessuten er senso-
rene bevisste på at de skal dekke et mye større felt
enn det de selv arbeider med akkurat nå.
Ellers er den viktigste forberedelsen å melde seg opp
riktig!  Husk at det er separate oppmeldinger for ho-
vedoppgave og muntlig eksamen.  Det står nærmere
om dette i katalogen.

Vi gratulerer Asbjørn Rødseth
med fylte 50 år.

Begivenheten ble feiret med
brask og bram. Kake for

instituttets ansatte.

The concept of increasing return has had a long
but uneasy presence in economic analysis. The
opening chapters of Adam Smith’s Wealth of
Nations put great emphasis on increasing return to
explain both specialization and economic growth.
Yet the object of study moves quickly to a
competitive system and a cost-of-production
theory of value, which cannot be made rigorous
except by assuming constant returns. The English
school (David Ricardo, John Stuart Mill) followed
the competitive assumptions and quietly dropped
Smith’s boldly-stated market, “division of labor is
limited by the extent of the market, “ division of
labor having been shown to lead to increased
productivity.

Kenneth J. Arrow sitt forord i boka “Increasing
return and path dependence in the economy” av W.
Brian Arthur

You...

I love you
But without you I´m nothing
Like rain without water
Like the sun without its shine

I thought I existed. I thought I was
-was alive
Then I saw you... -met you. Got to know you
I´ve been asleep, but now I know;
---without you---
I´m nothing. As if a poet without his poetry
Like a house without walls
Like the song without its tune

-no music without you

I´m like a book without pages
-A car without wheels
-doesn´t get anywhere -like me
I am the sea without its water -as long as
I am without you

You...

But you need me just as much as a fish needs shoes
How can I make you see
-see that I need you?

π

Without   you

Urealistisk forutsetning?

Skrivekløe? Send oss ditt bidrag på
observator@econ.uio.no

Ellers er du hjertelig velkommen innom
våre nettsider på

http://www.oekonomi.uio.no/observator/
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Ny 2. avdelingNy 2. avdelingNy 2. avdelingNy 2. avdelingNy 2. avdeling

Høsten 2000 ble den nye ordningen på 2.avdeling satt ut i verk. Endringene som er gjort er blant
annet en deling av fagene hvor man har makro og grunnkurs økonometri (tidligere empiriskmetode)
i et semester og mikro i et annet, uavhengige eksamener, utskiftninger av pensum og rokkeringer på
størrelsen av de tre kursene. Tidligere hadde man forelesninger i alle tre emnene gjennom hele året,
med tre avsluttende og avhengige eksamener på slutten av året. Endringene som er gjort er i tråd
med tidligere endringer på grunnfaget og mellomfagstilegget.  For å høre hvordan de berørte stu-
dentene trives med den nye ordningen har vi intervjuet et lite utvalg av studenter som går den nye
ordningen. Studentene som går på femte semester begynte på andre avdeling dette semesteret,
mens studentene på sjette semester tok den nye makro og økonometri delen forrige semester. Det
er intervjuet studenter fra alle seminargruppene.

Av Stig Olav Wiull
stigow@student.sv.uio.no

Guro 5. semester:

Hvordan trives du på stu-
diet?
Jeg trives bra. Det er
gøy, interessant og van-

skelig. Man merker at man har lært en del selv om
man har mye igjen å lære.

Hva synes du om endringene som er gjort?
Jeg tror det er bra at eksamenene har blitt delt opp.
Etter hva jeg har hørt, fra de som tok gammel ord-
ning, var det hardt å ha alle tre eksamenene samme
semester.

Hvordan tror du den nye ordningen fungerer i for-
hold til den gamle?
Jeg tror den er bedre for studentene, men vi mer-
ker at vi er prøvekaniner. Det er fremdeles ting som
kan justeres.

Hvordan synes du den nye ordningen fungerer?
Foreleserne er flinke, men de er for mange. Det er
slitsomt for oss å ha så mange å forholde oss til,
samtidig som det virker som om de blir for dårlig
koordinert.
Pensum er stort og vanskelig. Det er mye interes-
sant, men jeg sliter med å få den store helhetsfølelsen
fordi det er mange små emner. Jeg får forhåpentlig-
vis litt mer oversikt når det nærmer seg eksamen
og jeg har fått lest mer.

Hvordan synes du seminarene fungerer?
Det har vært et problem at oppgavene i stor grad
har ligget i forkant eller veldig parallelt med foreles-

ningene, da rekker man ikke å fordøye stoffet før
man har seminarer på det. Det er litt mange semi-
narer. Det er bra å løse mange oppgaver, men det
er litt mye å sette seg ned med to oppgaver i uken
og samtidig komme seg igjennom pensum. Hvis man
hadde redusert noe på seminarene tror jeg også at
vi kunne vunnet på det i forhold til timing mellom
forelesninger og seminarer. Nå føler jeg at jeg en-
der opp med å gjøre ting halvveis.
Seminarlederene er bra, det er absolutt flinke folk.

Henrik 5. semester.

Hvordan trives du på stu-
diet?
Jeg trives bra. Sosialt er
det bra, faglig går det litt
opp og ned, men det må
man ta med seg.

Hva synes du om endringene som er gjort?
Jeg har inntrykk at de er gode, men at de har
oppstarts problemer.

Hvordan tror du den nye ordningen fungerer i for-
hold til den gamle?
Jeg tror den er bedre for studentene, spesielt den
nye eksamensordningen.
Det er bra at det er mange forelesere, slik at de kan
forelese i de emnene de kan best. Det kan allikevel
virke som om det blir litt rotete når det er så mange
å administrere.
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Hvordan synes du den nye ordningen fungerer?
Pensumet er ganske stort, men man kan vel ikke
forvente noe annet på hovedfag. Jeg savner litt fag-
historie og litt om grensetilfellet mellom sosialøko-
nomi og andre samfunnsvitenskapelige fag, og hvor-
dan disse har utviklet seg opp gjennom årene. Vi
kunne også hatt mer om anvendelse av faget i ar-
beidslivet.

Forelesningene har varierende kvalitet, det er ikke
alltid man får mer utbytte av dem enn ved å lese på
egen hånd. Forelesningene har holdt nokså høyt
tempo, noe som er bra.

Hvordan synes du seminarene fungerer?
Seminarene er tilstrekkelig ledet, men det har inni-
mellom vært dårlig timing mellom oppgavene og fore-
lesningene. Det blir ganske mye å gjøre med to se-
minarer i uken. Vi kunne kanskje hatt ett og to semi-

narer annenhver uke.

Ragnhild 6. semester:

Hvordan trives du på stu-
diet?
Jeg trives veldig godt. Det
er veldig sosialt og
inkluderende.

Hva synes du om endringene som er gjort?
Jeg er fornøyd med den nye ordningen slik jeg har
oppfattet den. Jeg oppfattet det som en ryddig de-
ling av fagene, med makro og økonometri et semes-
ter og mikro i et annet. Personlig kunne jeg tenke
meg mindre mikro, som jeg synes har vært vektlagt
tungt helt siden grunnfag. Makro har vært vektlagt i
for liten grad, men her er det sikkert mange som er
uenig med meg.

Hvordan tror du den nye ordningen fungerer i for-
hold til den gamle?
Jeg tror eksamen er lettere å forholde seg til når vi
slipper å ha tre eksamener på en gang. Jeg tror det
er heldig at man får fokusert på en ting av gangen,
da får man større anledning til å fordype seg i hvert
fag.

Hvordan synes du den nye ordningen fungerer?
For meg har den fungert bra. Forrige semester var
det litt mye pensum i makro, som jeg synes vi for-
tjente mer enn fem vekttall for. Økonometrien ble
ufortjent fortrengt i forhold til den store og krevende
makroen.

I mikroen tror jeg de har tatt seg vann over hodet.
Jeg oppfatter pensum som stort og uoversiktlig. I
tillegg får vi delvis beskjeder underveis om hva vi ikke
trenger å lese så nøye, det blir litt vanskelig å vite
hva som er kjernepensum. Det er ikke lett å skum-
lese sosialøkonomi, det er stort sett modeller med
ganske komplisert matematikk. Jeg ønsker mer klar
avgrensning av pensum.
Når det gjelder forelesningene er det veldig bra at vi
har mange forelesere, som Vislie sa har vi et helt
fotball-lag av forelesere. Det er veldig bra at forele-
serne får undervise i det de kan. Kvaliteten har vært
varierende, men det har vært friskt. I mikro virker
det som om alle foreleserne vil innom sitt fagom-
råde, og det blir litt mange fagområder. De kunne
kanskje kutte ned på antall fagområder.

Hvordan synes du seminarene fungerer?
Seminarlederne er gode.
På seminarene har de forsøkt å legge opp til at vi
skal være veldig aktive gjennom å legge fram svar
på oppgavene selv. Jeg skjønner godt hensikten for
det er veldig fruktbart å være aktiv som student,
men jeg føler at det ikke fungerer fordi vi ikke er i
stand til å legge det frem. Vi kan det ikke godt nok,
og da er det misbruk av andres tid å stå ved tavlen
med noe man ikke helt behersker. Oppgavene er også
såpass store at man ikke får forberedt seg godt nok
til å legge det frem. Hvis de klarer å gjøre oppga-
vene kortere tror jeg det ville fungert bedre. Nå er
det for mye og vi blir for dårlig forberedt. Vi klarer
ikke å løse to «eksamensoppgaver» i uken samtidig
som vi skal lese pensum og regne gjennom model-
lene. I tillegg er det noen av oppgavene som ikke
stemmer overens med forelesningene.

Atle 5. semester:

Hvordan trives du på
studiet?
Jeg trives bra. De

fleste sitter på samme lesesal og mange leser mye,
da blir det naturlig at vi har mye kontakt med hveran-
dre. Hvis vi lurer på noe er det alltid noen å spørre.

Hva synes du om endringene som er gjort?
Jeg er fornøyd. Jeg synes spesielt den nye eksamens-
ordningen er bra. Tre eksamener med tre ulike em-
ner rett etter hverandre høres veldig slitsomt ut. Nå
har vi større mulighet til å sette oss inn i de ulike
emnene.
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Hvordan tror du den nye ordningen fungerer i for-
hold til den gamle?
Jeg tror eksamensordningen er mye bedre.

Hvordan synes du den nye ordningen fungerer?
Jeg er fornøyd med både forelesninger og semina-
rer. Arbeidsmengden er stor, men det er ikke annet
enn forventet. Det er mange temaer på forelesnin-
gene og de kommer veldig fort, det er slitsomt at
man aldri blir ferdig med et tema før man må be-
gynne på et annet.
Jeg savner bruken av andre eksamensformer. Per-
sonlig er jeg glad i muntlig eksamen, og synes det er
lite med en muntlig eksamen i løpet av et helt stu-
dium.

Hvordan synes du seminarene fungerer?
Jeg er fornøyd med seminarlederene, men oppga-
vene har en tendens til å ligge foran forelesningene.
Det hadde vært lettere å forberede seg til semina-
rene dersom dette ikke var tilfellet.

Vibeke 6. semester:

Hvordan trives du på
studiet?
Jeg trives bra, koser
meg. Jeg er der jeg har

lyst til å være, men det er mye å gjøre.

Hva synes du om endringene som er gjort?
Uavhengige eksamener er bra.
Semesteret i makro og økonometri fungerte bra, men
mikro’en har jeg et litt ambivalent forhold til.

Hvordan tror du den nye ordningen fungerer i for-
hold til den gamle?
Jeg tror ikke tidsnød og arbeidspress har blitt min-
dre. Presset foran hver enkelt eksamen har blitt
mindre, går det dårlig på en trenger vi ikke lenger å
ta opp alle tre.

Hvordan synes du den nye ordningen fungerer?
Det vet jeg ikke enda, det er fortsatt på forsøks-
stadiet. Den nye makro og økonometri delen syntes
jeg fungerte greit. På mikro delen synes jeg de har
tatt seg vann over hodet i forhold til pensum. Det er
vanskelig å vite hva som er viktig og hva som er
mindre viktig. Pensum bør tilpasses bedre.

Forelesningene har så langt vært både og. Det er
mye som går over hodet på oss, og det går veldig
fort. Det er vanskelig å holde tritt, følge med og å
være forberedt til hver forelesning.

Hvordan synes du seminarene fungerer?
De synes jeg fungerer bra. Seminarlederne er bra,
mens oppgavene er varierende i kvalitet. Med tanke
på timing i forhold til forelesningene fungerer det
ikke, noen temaer kommer på seminar før de har
vært forelest. Oppgavene er ofte lange, så vi rekker
sjelden å bli ferdig med oppgavene i løpet av semina-
rene.

Kunne du tenke deg å jobbe i et
ungt, dynamisk miljø der dine
kreative evner får fritt spillerom?
Der engasjement og arbeidslyst
verdsettes?

Da er Observator stedet for deg!
Vi kan ikke tilby konkurransedyktig
lønn, firmabil, gratis leilighet,
mobiltelefon og andre frynse-
goder. Mulighetene for karriere er
små, avansement er umulig.

Spøk til side; å være med i
Observator er spennende og
sosialt. Kort og godt en fin måte å
tilbringe studietiden på. Og som
alle vet -ute i arbeidslivet er det
ikke derivering og oppgulp av
makromodeller som teller.
Arbeidsgivere etterlyser økonomer
som kan uttrykke seg godt
skriftelig. Her stiller økonomer
med erfaring fra Observator
sterkt.

Til høsten skal det settes sammen
en ny redaksjon bestående av bl.a.
...deg?

Søker ung, dynamisk økonom
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Eksamensoppgaven

Oppgave 1

En bedrift produserer en vare ved hjelp av en innsatsfaktor. Bedriften produserer x antall eksem-
plarer av denne varen. Jeg antar at arbeidskraft N, er den innsatsfaktoren bedriften benytter.
På kort sikt antar jeg at andre innsatsfaktorer ikke kan variere, og tar de i første omgang som
gitte.

Begrepsforklaring

Faste kostnader er kostnader bedriften må bære uavhengig av hvor stort kvantum den produse-
rer og som påløper om produksjon finner sted eller ei. Jeg kaller de faste kostnadene B. Disse
kan inndeles i undergrupper:

Bu  - ugjenkallelige kostnader (sunk cost). Detter er utlegg bedriften har hatt som den
        på ingen måte kan få tilbake, f.eks. kostnader ved leie av headhuntere.
Ba  - driftsuavhengige, men anleggsbetingede faste kostnader.
Bd  - driftsbetingede kostnader f.eks. utgifter til oppvarming av lokale. Disse er
        ”kvasifaste”, fordi de opphører når bedriften opphører.

På kort sikt kan flere av innsatsfaktorene være faste. F.eks. kan kjøp av maskiner ikke på kort
sikt variere med produksjonen like enkelt som å ansette en person til. Hvilket tidsperspektiv man
har, påvirker altså hvor mye av utgiftene som er fast.

Variable kostnader:
Dette er kostnader som varierer med produsert kvantum. Jo mer man produserer, desto
høyere blir gjerne de variable kostnadene. Med arbeidskraft som innsatsfaktor og lønn (w) som
pris på innsatsfaktoren, kan C(x) = wN være et uttrykk for de variable kostnadene. Totale
kostnader blir da summen av de faste og variable.

Gjengitt av Marius Holm Rennesund
mariushr@student.sv.uio.no

Eksamensoppgaven
-i mikro grunnfag

Grunnfag mikro høst 2000, karakter 2,2
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Grensekostnad:
Dette er hvor mye det på marginen koster å produsere en enhet til av varen. Dette finner man
ved derivasjon av de totale kostnadene med hensyn på x:

De faste kostnadene påvirker ikke grensekostnaden.

Gjennomsnittskostnad:
Forteller hvor mye hver enhet produsert koster i gjennomsnitt. Ved en gitt produksjonsmengde
har alle enhetene lik gjennomsnittskostnad, i motsetning til grensekostnaden som varierer.
Gj.snittskostnaden er de totale kostnadene dividert på antall produserte enheter.

Gj.s.kostnadene øker når x øker dersom grensekostnadene er større enn gj.s.kostnadene. De
er synkende når x øker hvis grensekostnadene er mindre enn gj.s.kostnadene. Dette kan illustre-
res slik:

Eksamensoppgaven
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Eksamensoppgaven
Bedriftene selger varen i et frikonkurransemarked (FK). Et FK-marked kjennetegnes av
- Det er mange små aktører som ingen har markedsmakt. De er derfor alle sammen pris-

faste kvantumstilpassere.
- Aktørene er rasjonelle. De har klart definerte preferanser og mål. Bedriftene er profitt-

maksimerende og konsumentene er nyttemaksimerende.
- Det er full informasjon.
- Varen som omsettes er homogen. Det er ingen forskjell i kvalitet eller merke.
- Fri entre. Alle som vil kan kjøpe og selge i markedet.

Bedriftens tilbudsfunksjon:
Først vil bedriften avgjøre om den vil drive eller ei. Dette gjør den ved å sammenligne profitten
ved drift mot profitten ved stans.
Profitt = inntekt – utgifter

Den aller minste prisen bedriften kan akseptere for å drive må være større eller lik
gjennomsnittskostnadene. Hvis prisen er lavere tjener den ikke nok til å dekke utgiftene det
koster ved å produsere. For en kort stund kan imidlertid bedriften produsere med underskudd
og velge bevisst å gjøre dette, dersom den vil tape enda mer ved driftsstans.

Bedriften ønsker å maksimere sin profitt. (Jeg antar at den vil opprettholde drift).
x er en funksjon av innsatsfaktoren N
x = F(N)
Jo mer bedriften bruker av N, desto mer får den produsert.
F’(N) > 0

Ved regulær ultra passum-lov (en spesiell utgave av en produksjonsfunksjon) øker x ved økt bruk
av N ved liten bruk av N. Etter hvert synker x ved økt bruk av N (man kan anta at ved sysselset-
ting av veldig mange, vil de etter hvert gå i veien for hverandre. Produksjonen øker da mindre og
mindre for hver ansatt).
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Førsteordensbetingelsen sier at bedriften vil maksimere sin profitt der pris er lik grensekostnad.
Da koster det på marginen like mye å produsere en enhet til som det bedriften tjener på å gjøre
det (grenseinntekten er lik prisen). Om prisen hadde vært høyere, kunne bedriften økt profitten
ved å produsere litt til, siden utgiftene ved å gjøre dette ville vært lavere enn inntektene. Motsatt
om prisen hadde vært lavere.

Andreordensbetingelsen sier at p’’< 0 i det aktuelle pkt. for at dette skal være et maks. og ikke
et min. pkt. I følge mine antakelser er det det.

Oppsummering:
Bedriften vil kunne produsere til en minimums-
pris lik p0. Den vil maksimere sin profitt der p =
C’(x) Bedriften tar i et FK-marked prisen som gitt
og tilpasser sitt produserte kvantum til dette.
Hvis prisen er p* vil den tilby x*. Da utgjør
profitten det skraverte området.

Forenklet kan dette tegnes som til venstre.

Eksamensoppgaven
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Eksamensoppgaven
Bedriften har en stigende tilbudskurve. Jo høyere pris desto høyere kvantum produserer den.

Den aggregerte tilbudsfunksjonen:
Kort sikt.

Den aggregerte tilbudsfunksjonen finner man ved å summere alle bedrifters tilbud av varen.

Verdien av det man produserer (pF’(N)) skal være lik det koster (lønn til siste ansatte arbeider).
Dette gir en slik aggregert etterspørsel etter arbeidskraft:

Hvis lønna øker, øker reallønna og etterspørse-
len etter arbeidskraft går ned. Siden x er en
funksjon av arbeidskraft (x = F(N)) går produk-
sjonen ned.
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Lang Sikt:
På lengre sikt vil prisen
på produktet og lønnen
påvirke hverandre.

Antar at en fallende etterspørselskurve etter varen. Jo lavere pris, desto mer vil bli etterspurt.

På lengre sikt vil en prisøkning eller en lønnsøkning få mindre utslag på produksjonen enn på
kort sikt, fordi reallønna over tid er relativ stabil.

Tilbudskurven på lang sikt kan tenkes at blir påvirket av flere innsatsfaktorer blir variable. En
lønnsøkning kan tenkes å få mindre betydning for tilbudt kvantum fordi bedriften kan substituere
med en annen innsatsfaktor (f.eks. kapital K (maskin)) som etter lønnsøkningen har blitt relativt
billigere.

Det kan tenkes at substitusjonseffekten av lønnsøkningen er sterkere enn inntektseffekten og
bytte av arbeidskraft mot kapital skjer på en slik måte at produksjonsnivået er uendret.

Oppgave 2

A) Fellesgode
Et fellesgode blir gjerne definert ved at det er ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderende. At det er
ikke-ekskluderende betyr at i de tilfeller det eksisterer et fellesgode, kan alle benytte seg av det.
Det er ikke mulig å hindre at noen nyter godt av godet.

Et fellesgode er også ofte ikke-rivaliserende. Det betyr at en persons bruk av fellesgodet ikke
forhindrer andre i å benytte seg av godet i like stor grad som om ingen andre hadde gjort det.
Bilveier er et eksempel på et fellesgode. Når det først er en vei, kan alle som har bil kjøre på
den. Men ved f.eks. rush-tider og det er kødannelse, er ikke bruk av veien ikke-rivaliserende i den
forstand at andres bruk av veien reduserer min nytte av veien.

Eksamensoppgaven
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Eksamensoppgaven
Eksempler:
Et lands forsvar – enten så har et land et forsvar eller det har det ikke (det kan rett nok være et
dårlig forsvar). Alle som bor i landet nyter godt av dette uavhengig av om de bidrar på noen som
helst måte til at forsvaret skal være der eller ikke.
Et annet eksempel er snømåking – enten er veien full av snø eller så er den måket. Om jeg
måket veien vil også naboen min få glede av det.

Den ikke ekskluderende karakteren til fellesgoder gjør at goder som i utgangspunktet er ikke-
rivaliserende  kan bli rivaliserende, jf. eks om bilveier. Tilfeller av dette kalles ”allmenningens
tragedie” dersom det kollektive godet det er snakk om er en naturressurs f.eks. et beiteområde
eller et havområde rikt på fisk. Ved en bærekraftig benyttelse er godet både ikke-ekskluderende
og ikke-rivaliserende. Men ved privatøkonomisk kalkulering kan det imidlertid lønne seg å f.eks.
ha enda ei ku på beitet eller fiske enda et tonn med fisk. Dette går bra såfremt ikke alle individer
tenker slik. Da kan individuell rasjonalitet føre til kollektiv irrasjonalitet.

Et fellesgode som fyrtårn vil imidlertid alltid være både ikke-ekskluderende og ikke rivaliserende.

B)
Paretooptimal løsning vil si at ingen kan få det bedre at andre får det verre. Dersom det er
mulig at noen kan få det bedre uten at andre får det verre, kalles dette pareto-forbedring. Ved
en paretooptimal løsning er følgelig ingen paretoforbedring mulig.

Ut fra en paretooptimal vurdering bør kun fellesgoder bli produsert hvis kostnadene ved er
lavere enn summen av individenes reservasjonspris for dette fellesgodet. Med reservasjonspris
menes den subjektive verdsetting til et individ av et gode som det er villig til å betale, slik at det
er indifferent om det har godet eller ikke (kostnaden ved kjøp av et går akkurat opp i opp med
nytten av å ha det).

Dersom r1 +  r2  +  r3 > K, der r er individenes ulike reservasjonspris for fellesgodet, og K er
kostnaden ved å fremskaffe fellesgodet, bør fellesgodet bli produsert.

Eks. et individ har nytte av godet x og fellesgodet M. Ved å ta noe av x kan M produseres. Hvis
(x - 1,M) > (x,0) vil dette individet ønske at fellesgodet blir produsert. Om  en reduksjon av x med
1 er nok til å produsere M kan individet selv gjøre det. Hvis det trengs 2 fra x og (x - 2,M) <
(x,0) vil individet ikke produsere M selv.

C)
Dersom produksjonen av et fellesgode skulle bli overlatt til private profittmaksimerende  bedrifter
uten offentlig medvirkning, er det mest sannsynlig at fellesgodet ikke blir produsert. Dette er
fordi fellesgodets ikke-rivaliserende karakter gir opphav til gratispasasjerproblem og spill-
teoretiske vurderinger ala ”fangenes dilemma”.

Jeg vil illustrere dette med et eksempel:
2 Bedrifter ligger ved siden av hverandre på et øde sted. Veien til dem har tidligere blitt måkt av
kommunen. Nå har oppgaven blitt overlatt til bedriftene etter at en mørkeblå høyreordfører tok
over styret. Mange av kommunens oppgaver blir privatisert og konkurranseutsatt, mens enkelte
oppgaver som snømåking blir omdefinert fra å være kommunalt til privat ansvar. Våre to bedrif-
ter er harde rivaler på varemarkedet og samarbeider ikke. De kommuniserer endog ikke, slik at
ingen av bedriftene vet hva den andre vil gjøre den dagen de våkner opp til snødekte veier. Jeg
antar at de koster 4 å måke veien. Antar videre at hver har en nytte på 3 hvis veien blir måkt og
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at de verken har en kostnad eller nyte om veien ikke blir måkt. Bedriftens nytte-kostnadsvurde-
ring kan illustreres slik som til høyre:

Hvis begge måker kan de dele utgiftene, og
begge har en nytte lik 1. Om derimot bedrift 2
måker alene, har denne en negativ nettonytte (
nytte – kostnad = 3 –4 = -1), men bedriften har
en nettonytte lik 3.

I dette tilfellet vil det vært best for begge bedrif-
tene om den andre måket mens en selv bare fikk
fordelene ved fellesgodet. Hvis bare en selv
måker får man en negativ nettonytte ingen
profittmaksimerende bedrifter ønsker å oppnå.
Derfor ender man opp med at ingen måker.

I dette tilfellet er sluttresultatet ikke
paretooptimalt og vilkårene fra punkt (B) ikke
oppfylt. Begge ville kommet bedre ut om de
hadde samarbeidet om måkingen
r1 + r2 > K
3 + 3 > 4
I mitt eksempel burde snømåkingen vært utført, fordi bedriftens samlede nytte overstiger kost-
naden ved å produsere det.

Faktum er at en profittmaksimerende kalkulering fra private (individuell rasjonalitet) kan medføre
kollektiv irrasjonalitet, er et argument for at nettopp det offentlige skal ha ansvar for
fremskaffelse av kollektive goder. Dette kan finansieres ved f.eks. skatter. Skatter gir i seg selv
opphav til et samfunnsøkonomisk tap f.eks. ved skattekiler mellom utbetalt lønn til arbeider og
lønnskostnad til bedrift. De skatteinntektene det offentlige får kan brukes til å lage fellesgoder
som mer enn oppveier det samfunnsøkonomiske tapet skattene i utgangspunktet var opphav til.

D)
Å fastsette en individuell verdsetting av et miljøgode eller et annet fellesgode kan være vanskelig,
fordi fellesgoder ikke blir omsatt i vanlige FK-markeder.

En måte å anslå verdsettingen på er å sammenligne med varer omsatt i FK-marked. F.eks.
verdsetting av stillhet/fravær av støy kan fremkomme til en viss grad ved å sammenligne bolig-
prisene, f.eks. pris på leiligheter i samme blokk som er helt like unntatt at den ene vender ut
mot den stille bakgården og den andre ut mot en trafikkert vei. Forskjellen i pris kan reflektere
verdsettingen av stillheten.

En måte å definere individuell verdsetting mer nøyaktig på er å bruke to mål, henholdsvis kom-
penserende variasjon (KV) og ekvivalent variasjon (EV). Disse kan man komme frem til ved å
intervjue et representativt utvalg.

Antar at individer har preferanser over to goder, M - miljøgodet og x – et gode som kan kjøpes
for penger. Antar videre at det er substitusjonsmuligheter mellom disse godene – individet kan

Eksamensoppgaven
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oppgi noe av M og allikevel ha samme nyttenivå hvis han får noe av x i kompensasjon. Kan da
tegne indifferenskurver for individet. Indifferenskurver er en godekombinasjon av M og x og alle
andre kombinasjoner av M og x som gir  individet samme nytte.

Antar at indifferenskurvene er konvekse og krummer mot origo. Jo mer av et gode desto bedre,
men den siste enheten av godet verdsettes mindre enn den første.
Individets nyttefunksjon

Individuell verdsetting av miljøgodet kan fremkomme ved å stille spørsmål av arten:
- Du har mistet noe av miljøgodet, hvor mye er du villig til å betale for å få like mye tilbake av

miljøgodet som du har tapt?
- Hvor mye er du villig til å oppgi av x for å få mer av miljøgodet?

Ved å stille slike spørsmål kan man anslå KV og EV, der KV er kompensasjon for redusering av
et gode i form av noe av et annet gode og fremdeles være på samme nyttenivå. EV er en like
stor endring en måtte hatt i et gode hvis for mer eller mindre av et annet gode og ikke skulle ha
endret nyttenivå, noe som faktisk har skjedd (nyttenivået har blitt redusert eller økt).

Det har vist seg å være en stor del usikkerhet rundt slike anslag over verdien av miljøgoder bl.a.
ved at spørsmålsformuleringen i stor grad ser ut til å påvirke svarene. Hvis man f.eks. bruker et
beløp i spørsmålet – ”syns du det er greit å motta 100 kr. for å akseptere at markagrensa
flyttes?” i forhold til et annet beløp, blir svarene påvirket av dette.

Eksamensoppgaven
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KOMMENTARER TIL EKSAMENS-
BESVARELSE – GRUNNFAG MIKRO

Dette er en meget god besvarelse.  En del av kommentarene nedenfor er detaljer, men når hovedinntrykket er så
godt, slår man ned selv på små svakheter.

Oppgave 1
Kostnadsbegrepene
Definisjonene av de ulike kostnadsbegrepene er korrekte og greie.

Det burde kanskje ha vært en kort forklaring på forskjellen mellom ugjenkallelige faste kostnader (Bu) og driftsuavhengige, anleggsbetingede faste kostnader
(Ba).  Hva er grunnen til at de sistnevnte ikke er ugjenkallelige?

I omtalen av gjennomsnittskostnad forekommer setningen:
«Ved en gitt produksjonsmengde har alle enhetene lik gjennomsnittskostnad, i motsetning til grensekostnaden som varierer.»
Dette kan virke forvirrende, selv om man forstår hva som er ment.  Både grense- og gjennomsnittskostnad varierer med kvantum, og de to begrepene står i den
sammenhengen i samme stilling.  Figur 1 viser at kandidaten har skjønt dette.

Ofte skiller man mellom på den ene siden gjennomsnittlig total kostnad (som er det begrepet kandidaten illustrerer), og på den andre siden gjennomsnittlig
variabel kostnad.  Det er ikke uttrykkelig spurt om det, men det kunne ha vært en fordel om begge begrepene hadde vært forklart og illustrert i figuren.

Laveste pris som gir drift
Her er det litt rot.  Symbolet           er ovenfor brukt om (C(x)+B)/x, altså et begrep som inneholder samtlige faste kostnader.  I diskusjonen av drift eller stans er
samme symbol brukt om (C(x)+Bd)/x, som bare inneholder de driftsbetingede av de faste kostnadene.  Det er åpenbart uheldig å bruke samme symbol om to ulike
begreper, og det kan også virke som om kandidaten har latt seg forvirre av dette.

Fortsatt drift på lang sikt forutsetter at bedriften ikke går underskudd, dvs. det må finnes en x slik at p ³ (C(x)+B)/x.  Dersom dette ikke gjelder, men det
fins en x slik at p > (C(x)+Bd)/x, er tapet ved drift mindre enn tapet ved stans, og bedriften kan velge å produsere med underskudd i en periode.

Omtalen av produktfunksjonen
Kandidaten forutsetter først helt generelt at F’(N) > 0, men reiser deretter muligheten for at x synker ved økt bruk av N.  Det kan være riktig at når det er svært
mange ansatte, går de etter hver i veien for hverandre, slik at F’(N) < 0, men slike verdier av N er åpenbart økonomisk uinteressante, og det ville ha vært helt i orden
om muligheten hadde vært sett bort fra.  Derimot er det et viktig poeng at ved regulær ultra passum-lov vil produksjonen etter hvert øke mindre og mindre for hver
ny ansatt.

Det kan virke som om kandidaten har blandet sammen fortegnet på F’ og fortegnet på F’’.
Når først produktfunksjonen er innført, burde sammenhengen mellom denne og kostnadsfunksjonen ha vært bedre forklart, særlig forholdet mellom C’ og F’.

(Det kommer noe om dette nedenfor, etter at kandidaten har begynt å diskutere aggregert tilbud, men der hører det i grunnen ikke hjemme.)
Kandidaten antar at bedriften vil tilpasse seg der F’’(N) < 0, men det er ikke nødvendig å anta dette.  Dersom F’’(N) > 0, er C’ avtakende.  I så fall er p’’ =

-C’’ > 0, slik at annenordensbetingelsen ikke er oppfylt.

Aggregert tilbud på lang sikt
Det kandidaten skriver om forholdet mellom pris og lønn virker upresist, men er ikke galt.

I diskusjonen mangler imidlertid et viktig moment, nemlig muligheten for etablering av nye bedrifter.
Dersom de eksisterende bedriftene går overskudd, og nye bedrifter har adgang til samme teknologi, vil en ny bedrift kunne etableres og gå overskudd.  På

lang sikt må man regne med at det skjer.
Etter hvert vil de nye etableringene – når etterspørsel m.m. blir antatt konstant – innebære at tilbudet øker og prisen blir presset ned mot laveste pris der

en bedrift kan produsere uten å gå underskudd, altså p = (C(x)+B)/x.  Dette gjelder i hvert fall dersom markedet er stort i forhold til den mest effektive størrelsen
på en bedrift, altså den størrelsen der gjennomsnittskostnad er lavest.  I motsatt fall kan det oppstå et «heltallsproblem»:  Med et gitt antall bedrifter går de alle
overskudd, men det er likevel ikke plass til en bedrift til.

Oppgave 2
Nedenfor er det vist til kandidatens inndeling i punkter.
A
Kandidaten gir denne definisjonen av fellesgode:
«Et fellesgode blir gjerne definert ved at det er ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderende.»
Det er i og for seg greit å definere begrepet slik, men ofte knytter man definisjonen bare til det å være ikke-rivaliserende.  I alle fall er et fellesgode alltid ikke-
rivaliserende; ikke bare «ofte», som kandidaten skriver.

Eksemplene er greie, inkludert henvisningen til «allmenningens tragedie».
Derimot kan man sette spørsmålstegn ved følgende påstand:

«Ved en bærekraftig benyttelse er godet både ikke-ekskluderende og ikke-rivaliserende.»
«Bærekraftig» er kanskje ikke noe presist begrep, men ofte betyr det at man ikke bruker mer av en naturresurs enn tilveksten.  Det kan gjelde selv om man ikke har
å gjøre med noe fellesgode.
B
Framstillingen er i hovedsak korrekt, men siste avsnitt i B kan være litt forvirrende.  Det heter:
«Hvis                        vil dette individet ønske at fellesgodet blir produsert.»
Hvis den angitte relasjonen gjelder og individet må betale mindre enn 1 (målt i enheter av x) for å få fellesgodet produsert, vil vedkommende ønske at det blir
produsert.  Teksten videre tyder på at kandidaten har oppfattet dette korrekt, men teksten er ikke presis.
C
Bra!
D
Det burde ha vært illustrert i figuren hva som er kompenserende variasjon (KV) og hva som er ekvivalent variasjon )EV).  Siden dette ikke er gjort, kan man være i tvil
om kandidaten har klart for seg akkurat hva begrepene står for.

For øvrig er framstillingen god.

Av Hylland
aanund.hylland@econ.uio.no.

Eksamensoppgaven
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Kunne du tenke deg å ta en en

del av studiet i utlandet?

Lars Westlie, 9.sem.
“Nei, jeg trives veldig godt på Blindern” Dag Henning Jacobsen, 9.sem.

“Jeg kunne gjerne tenke meg det, men
jeg har ikke anledning”

Nils Andresen, siste semester.
“Jeg har allerede tatt master i Bristol,
England. Jeg vil anbefale alle å gjøre det
samme!”

Hege Bøhler, 6.sem.
“Jeg hadde rukket et 1/2 semester i Milano, men pga.
kommunikasjonsproblemer ga jeg opp hele prosjektet. Det
tar altfor mye tid og krefter når alt må ordnes selv”

Thomas Seljordslia, 5.sem.
“Jeg har tatt en del av studiet i
Goldcoast, Australia og var veldig fornøyd
med det sosiale i hvert fall”

Kirsten Andersen, 5. sem.
“Jeg har vært i Brisbane, Australia. Det
var kjempebra -spesielt det sosiale! Kan
også tenke meg å ta en mastergrad i
London på LSE (London School of
Economics)”


