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I skrivende øyeblikk sitter jeg på et fly (med Thomas Alsgaard i nabosetet for øvrig) og koser meg
med “Financial Times”. De beste avisene er ofte rosa... Det er ofte slik at man får ting i et annet
perspektiv når man forlater Blindern et øyeblikk. Utsyn er da også den delen av dette bladet som
løfter perspektivet opp fra lesesalsplassen og pensumbøkene og kaster et blikk på verden rundt
oss.

Det er vanskelig å skrive utsyn denne gangen uten å komme inn på den senere tids tragedier
”over there”. Spesielt når man sitter på et fly og leser om bin Laden og W. Bush i alle avisene.
Noen vil kanskje si at Observator ikke er medium for å diskutere internasjonal politikk; det tilhører
våre gode naboer i 10. etg. Jeg vil da heller ikke diskutere politikken. Som økonom faller det seg
naturlig å se på alt som skjer med en økonoms øyne. Så også i dette tilfellet. Som mange av dere
så jeg hendelsene i New York på TV på pauserommet i 12. etg. Det faktum at det var World
Trade Center som var et av målene for terroristene var spesielt sjokkerende, kanskje fordi
flerfoldige tusen mennesker arbeider der, og kanskje fordi flesteparten er økonomer som oss?
En stor andel av finanseliten arbeidet i de to skyskraperene. Selv brukte jeg ikke mange minut-
tene på å forstå at her gjalt det å selge unna aksjene i porteføljen min. Og ganske riktig; terror-
angrepet fungerte som en katalysator på det allerede nervøse og skeptiske markedet. Det var
flere enn meg som ville slanke beholdningen av aksjer. Resultatet ble intet mindre enn et krakk.
Jeg tar ordet ”krakk” i min munn, vel vitende om at dette er et stort ord innen økonomi-kretser,
men dette må kunne kalles et krakk.

Men hvorfor faller aksjekursene verden over pga. at to bygninger i USA kollapser? Innen makro-
økonomien har vi blitt drillet i å analysere sjokk. Terrorangrepet var naturligvis et sjokk i tradisjo-
nell forstand, men også et sjokk dersom man bruker makroøkonomisk terminologi. Selvfølgelig
gikk det tapt mange menneskeliv, og også materielle skader er uforståelig store, men sett
gjennom makroøkonomi-brillene våre er det ikke nok til å forklare store fall på børsene verden
over. Vi må nok se på ”faktor X” for å forklare dette; nemlig den menneskelige faktor. Vi vet at
usikkerhet har en kostnad, og det er nettopp dette som vi har sett i praksis. Selv om verden er
to skyskrapere og en bråte økonomer fattigere er det ingen reell grunn til at verdien av industri-
selskaper på andre siden av kloden skal tape seg så mye i verdi som vi har sett. Grunnen er
simpelthen psykologisk; det var ikke bare jeg som løp til banken for å selge aksjer –alle ville selge.
Nettopp fordi de visste at andre også ville selge. Spillteori, kjære venner! Hadde det vært mulig
å overbevise folk om at ingen ville selge unna i panikk, ville markedet holdt seg stabilt. Amerikan-
ske myndigheter forsøkte seg da også på litt skadekontroll ved å stimulere markedet; de satte
ned rentesatesen, de oppfordret til god gammeldags amerikansk patriotisme, og staten gikk
aktivt inn og støttet næringslivet (spesielt flyselskaper). Hvis man lener seg tilbake og leker
makroøkonom, ser man at i følge Keynes er dette aktiv finanspolitikk. Staten øker sin beryktede
”G”. I tillegg settes rentene ”i” ned. Dette virker stimulerende på amerikansk økonomi. I tillegg
virker det rimelig å anta at det vil være økt etterspørsel etter anleggsarbeidere i området rundt
New York en god stund framover. Økt BNP tenker du? Helt riktig! Estimerte kostnader for å
bygge opp igjen nedre Manhattan er 18 mrd USD. Men dessverre er dette samme prinsipp som
å knuse vindusruter fordi det øker aktivitetsnivået ”Y”. Det skaper vekst, men på feil grunnlag.
Terrorangrepet er en menneskelig tragedie, men økonomisk sett stimulerende. Bare
identifiseringen av de døde tar tusner av arbeidstimer med DNA-teknikere, og fører til at offentlig
konsum øker med millioner på millioner av dollar. Kongressen har bevilget over 4 mrd USD til
etterforskningen alene. I tillegg kommer ufattelige ressurser til å bli benyttet til millitære formål.
Kortidseffekten er fall på aksjemarkedet, ikke bare på Wallstreet, men verden over. Men så
snart panikken avtar og hverdagen senker sitt beroligende slør over aktører fjern og nær vil
kursene igjen stige. Usikkerheten avtar raskt. Mennesket er velsignet med en god egenskap; en
svært kort hukommelse. Langtidseffekten derimot trekker i motsatt retning; når man ser at den
reelle verdien av selskapene er uforandret vil generelt kursen igjen stige. Den aktive ekspansive
finanspolitikken stimulerer den amerikanske økonomien –en økonomi som kanskje trengte litt
drahjelp akkurat nå. Siden den fungerer som ”lokomotiv”, trekker dette i positiv retning globalt
sett.

Man kan være usikker på mangt og mye, hva effekten vil bli, hva som vil skje framover , hvordan
verdenssituasjonen vil utvikle seg, om terroristene kommer med et nytt trekk osv, osv. Jeg vet
imidlertid en ting helt sikkert: demokratiet, den vestlige livsstilen, frie finans- og kapitalmarkeder
lar seg ikke knekke selv om to bygninger nå ligger i grus. Til det er disse intitusjonene for sterke.
Det er mulig at nettopp som følge av den senere tids hendelser har vesten blitt mer samlet og
villig til å bekjempe terrorisme. Slik sett har terroristene begått en kjempebrøler og virkelig skutt
seg selv i foten. Sett fra en økonoms ståsted gir dette verdensøkonomien en liten killevink, men
noen knock-out er det ikke.

Red.

Slag under beltestedet, men ingen knock-out
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Observator ble grunnlagt for snart 40 år siden, men i vårt arkiv på kontoret finner
vi en gulnet førsteutgave av Stimulator. Bladet som er forløperen til Observator er
fra vårsemesteret 1947. Kjente økonomer som Preben Munthe og Ragnar Frisch
var med på å starte denne tradisjonen som har holdt det gående i alle disse årene.
Opp gjennom årene har mange kjente navn vært å finne på redaksjonslisten. For
eksempel har Hermod Skånland holdt redaktørstolen varm en periode. Også mange
av instituttets ansatte har fortid fra Observator. Det er derfor med en viss ære-
frykt at jeg leverer stafettpinnen videre. Jeg anser meg definitivt som ferdig med
redaktørvervet i bladet, men jeg er overbevist om at tradisjonen vil holdes i live av
dere. Det ville jo være særdeles pinlig om man ikke skulle klare det...

Dette semesteret har vi mange nye ansikter med i gjengen. Det er spesielt
hyggelig å se at grunnfagsstudenter også har funnet ut at det er lurt å ha litt
annen erfaring enn de obligatoriske eksamenene fra studietiden. Jeg har stor tro
på at den redaksjonen som nå allerede har laget dette bladet vil fortsette å levere
førsteklasses lesestoff fremover. Det er med ikke så rent lite stolthet at jeg skriver
innsyn denne gangen. Alle i redaksjonen har bidratt med stoff. Jeg kan anbefale
alle å søke om å få være med; dette er en flott, sammenspleiset gjeng.

I dette nummeret har vi som vanlig variert lesestoff. Naturlig nok bærer bladet
preg av den økte terror-aktiviteten denne høsten. Vi har litt bakgrunnsstoff om
Afghanistan, litt om terrorangrepet på USA og ikke minst en artikkel om spå-
mannen Nostradamus for de som ikke er redd for å miste nattesøvnen. Siden
Observator tross alt er et studentblad for oss på økonomi har vi også litt mer faglig
orientert lesestoff; eksamensoppgaven sikrer vårt faglige alibi. Mange mener dette
kanskje er den viktigste delen av bladet. Vi har også et spennende protrettintervju
av Johan Galtung. Som redaktør er jeg ikke alltid enig i alt som står i bladet og alt
intervjuobjektene påstår, men dette bladet skal være et åpent medium for alle. Et
av våre ferskeste redaksjonsmedlemmer har loddet stemningen blant dagens
grunnfagsstudenter, spenningen forbundet med valg av ny instituttbestyrer er ny-
delig skildret i en flott artikkel, og den faste spalten der vi intervjuer en student
som skriver hovedoppgave er naturlig nok på plass.

Våre utallige oppfordringer om at leserne skal sende inn artikler og leserinnlegg
må ha slått an –vi har mottatt en faglig tung artikkel fra en av våre utvekslings-
studenter. Ikke minst er forsiden et kunstverk i seg selv. Her kan man finne igjen
mange av de tingene som vi daglig ser uten å tenke over det. Artig konsept fra en
av våre nye i redaksjonen. Som seg hør og bør presenterer vi det nye Fagutvalget
og Frederik og deres planer for inneværende semester.

Da skulle det bare være å fylle opp kaffekoppen, sette i øreproppene og kose seg
med en ny utgivelse av vårt eget studentblad: Observator.

Red.

En rik tradisjon føres videre…
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Disse menneskene gir deg Observator:

Geir sørger for at dere i
hvert nummer kan

studere alle de gode
eksamensbesvarelsene.

Torbjørn er redaktør på
overtid og stiller nå

godstolen på kontoret
til disposisjon.

Pål er egentlig ferdig på
Blindern, men klarer
ikke helt å gi slipp på

gode, gamle
Observator.

Thomas er også ferdig
med studiet, men han
har heller ikke meldt

seg ut av redaksjonen
av den grunn.

Helena holder styr på pengesekken til
Observator. Hun sørger for at ikke
finanspolitikken blir for ekspansiv.

Hege har anlegg for grafisk utforming;
svennestykket hennes kan beskues på

forsiden. I tillegg knipser hun alle
bildene til bladet.

Guro er en av de store inspirasjons-
kildene; hun har alltid idéer til gode
artikler. en ordentlig gledesspreder

også.

Kjetil er redaksjonens nyeste medlem. I tillegg
til å være med i Frederik sørger han for å gi
økonomistudentene litt godt lesestoff. En ung

mann med ambisjoner...

Vidar har vært med i Observator så
lenge at han må kunne kalles en

«gammel traver». Men han leverer
stadig nytt materiale og kommer med

gode idéer.

Stig Jørund sørger for at Observator
er på nett, og mot alle odds klarer
han å få vårt datautstyr fra stein-

alderen til å virke!

Tonje er en av de få på
2.avdeling som har

forstått at det
er lurt å være
med i redaksjo-
nen. Hun har
levert mange
gode artikler.

Maria har fått intensivkurs i
layout og bildebehandling, og

hun har allerede begynt å sette
deler av bladet. En skikkelig
rivstart for en av våre nye

medlemmer.

Stig Olav har du sett før
-han har allerede en del
artikler på samvittighe-
ten, og flere blir det.
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Mange har blitt rystet over terrorist angrepet i New
York nå nylig, og de fleste har vel gjort seg noen
tanker om tilstandene i verden i dag. Vi reagerer alle
forskjellig på slike hendelser, og som vanlig når slikt
skjer så vil enkelte personer ta det hele ett skritt
lenger enn andre.

Dommedagsprofetier har antakelig eksistert siden
mennesket utviklet en intelligens stor nok til å forstå
at livet vårt ikke er en selvfølge. De fleste profetier
har blitt avvist som ren humbug eller rett og slett
gått ut på dato. Det hender jo at profetiene er dat-
ert, og det finnes eksempler på folk som var så over-
bevist om at verden skulle gå under på en bestemt
dato at de like godt tok sitt eget liv for å slippe å
oppleve det. Som vi alle vet var ikke det akkurat noe
sjakktrekk.

Når man snakker om dommedagsprofetier er det
en mann som man ikke kan komme utenom, Michel
de Nostradame, mest kjent som Nostradamus. Han
ble født i Frankrike i 1503 og var en velutdannet
mann som først ble kjent som forfatter, og deretter
for å ha hjulpet til i kampen mot svartedøden. Dess-
verre klarte han ikke å redde sin egen familie, og

etter deres død vandret han rundt i Europa i 6 år
uten å ha noe spesielt mål eller mening med livet
sitt.
Etter et utbrudd av svartedøden i byen Aix, hvor
Nostradamus igjen gjorde sitt beste for å hjelpe folk,
fikk han i gave en livslang pensjon av byen. Deretter
slo han seg ned i Salon, hvor han stiftet en ny familie
og begynte på verket som han skulle bli verdenskjent
for, The Centuries. Dette verket består av mange
profetier, og det er flere som mener at mange av
disse faktisk har slått til mens andre igjen mener at
det er verket til en som har eksperimentert med litt
for mange moro-piller og fluesopp.

Like etter at World Trade Center raste så våknet en
av Nostradamus sine mest voldsomme profetier til
live igjen. Den tredje verdenskrig skal komme og med
den følger verdens undergang ifølge hans videre pro-
fetier. Denne profetien har florert over hele verden i
flere former og da spesielt  på internett. Profetiene
har truffet utrolig godt og mange har nok blitt skremt.
Hva tenkte du da du leste de overforstående profetiene?

”In the City of God there will be a
great thunder,
Two brothers torn apart by
Chaos,
While the fortress endures,
the great leader will succumb,
The third big war will begin when
the big city is burning”

Nostradamus 1654

And Nostradamus predicted this
(who knows how long ago):

“In the year of the new century and nine months,
From the sky will come a great King of Terror.
The sky will burn at forty-five degrees.
Fire approaches the great new city

In the city of york there will be a great collapse.
2 twin brothers torn apart by chaos
while the fortress falls; the great leader will succumb;
third big war will begin when the city is burning”

Verdens
undergang

er nær!
Av Stig Jørund Reitan
stigjr@student.sv.uio.no
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Hvis du var nær ved å
begå harakiri like godt
først som sist, så
slapp av og legg fra
deg kjøkkenkniven. I da-
gens IT samfunn har vi
tilgang på ufattelige
mengder informasjon,
og tilsvarende har vi
også tilgang på en stor
dose desinformasjon
som er forvrengt gjen-
nom mange ledd. Og
også ofte informasjon
som er litt ’fikset på’ av
folk som trenger å sprite
opp en artikkel litt.

Den første profetien som er nevnt her kommer opp-
rinnelig fra en Kanadisk student, som brukte den
som et eksempel på hvordan en tilsynelatende rea-
listisk profeti kan bli laget gjennom abstrakt bruk av
bilder. Han pekte ut hvordan de uttrykkene han brukte
var så vage at de kunne bli tolket til å passe inn i et
stort antall dommedags scenarioer.
Antagelig har noen trodd at dette var en ekte
Nostradamus profeti, selv om Nostradamus ville ha
hatt store problemer med å skrive den i 1654, da
han jo var død. I tillegg ble de siste linjene ”the third
big war will begin when the city is burning” lagt til
senere for å gjøre det hele ekstra spennende.
Den andre profetien er delvis satt isammen av to
forskjellige Nostradamus profetier, og delvis fullsten-
dig oppspinn.

Den virkelige profetien er som følger:

Nostradamus hadde som vane å skrive en blanding
av fransk, italiensk, gresk og latin. Så i tilfelle noen
mot all formodning ikke kan disse språkene flytende,

Cinq et quarante degrez ciel bruslera
Feu aproacher de la grand citè neuve
Instant grand flamme esparse sautera
Quand on voudra des Normans faire
preuue.

vil en tilnærmet oversettelse bli som følger:

Og dette er jo en fin profeti som dekker det meste av
hendelser, det er jo ikke vanskelig å spå at det vil bli
en stor brann i en eller annen storby, og 45 steps
kan være hva som helst. Lengdegrad, breddegrad,
tid, høyde, temperatur.. med andre ord en flott pro-
feti som aldri vil gå av moten og som vil bli tolket til å
passe inn i omtrent enhver stor begivenhet. Frem til
da den 3dje verdenskrig begynner og følgerne til
Nostradamus endelig kan si.. han hadde rett!

Og så noen siste vise ord til de av dere som fremde-
les sitter der med kjøkkenkniven og tror at verden
skal gå under...

”In the beginning, the universe was created.

This has made a lot of people very angry,

and is generally considered to have been a

bad move” – Douglas Adams

Five and forty steps the sky will burn
Fire approaching the large new city
Instantly a great thin flame will leap
When someone will want to test the
Normans.



side 8

Ein av dei tre store
Johan Galtung er direktør for Transcend, eit interna-
sjonalt nettverk av forskarar/aktivistar innanfor
konfliktløysing og utvikling. Han starta Institutt for
fredsforsking i 1959, og er professor i
både fredsforsking og utviklings-
forsking. Som ein av dei tre mest
kjente norske professorar pa den
internasjonale arenaen (Næss,
Galtung og Heyerdal), var det
ei stor ære å få eit ståande
intervju i all hast med han på
forsommaren i Oslo. Berre
15 minutter før eg skulle
motta vitnemålet frå fem
strevsame år med
samfunnsøkonomi, får eg
melding om at det eg har
studert er ubrukeleg for
å løyse det viktigste øko-
nomiske problemet i
verda: nauda. Det var
med litt blanda kjensler
eg ein halvtime etterpå
mottok  vitnemålet på
Hotel Continental i dress.
Men så lenge ein meinar
det er eit overordna problem
at storparten av folket i verda
lever i fattigdom og naud, så
er ikkje Galtung sitt bodskap noko
gladmelding for ein nesten
utklekka økonom. Men det er kan-
skje ei gladmelding viss vitskapen ikkje er
noko som er til for si eiga skuld, men derimot noko
som kan brukast til noko fornuftig.

100 000 Menneske svelt ihel kvar dag
Galtung: Utgangspunktet for meg er det faktum at
100 000 menneske svelt i hel kvar dag. Dette lyt

ein anstrenge seg for å gjere noko med. Krite-
riet for økonomiske teoriar bør vere om

dei maktar a gjere noko med dette
problemet. Dette har eg teke opp i

den nye boka mi. Teorien om ge-
nerell likevekt er elegant, men
den hindrar ikkje at folk doyr
av svolt. Heckscher-Ohlin-
teorien, til dømes har ikkje
noko å by på.  Slike teoriar
vert brukt politisk for å støtte
kapitalistane i den rike de-
len av verda, og fører ikkje
til ei betring av levekåra for
dei som treng det. Det same
med teoriar der arbeidsløyse
ikkje eksisterar, ut med dei.
Observator: -Men på Økono-
misk institutt har me eit fag
på tredje-avdeling som heiter
rettferd og fordelingspolitikk.
På dette kurset lærer ein blant

anna om Rawls og Amartya
Sen sine teoriar. Desse har vel

noko føre seg?
-Rawls sine teoriar er berre prat,

det dreiar seg meir om aksiomatisk
oppbyggjing av ein rettferdsteori enn

om handlingsindikerande teori. Eg tykkjer
det same I stor grad også gjeld Sen, eg saknar

eit perspektiv på korleis dette problemet kan løysast
no. Samanhengen mellom menneskerettar og øko-

Johan Galtung:

NeoklassiskNeoklassiskNeoklassiskNeoklassiskNeoklassisk
økonomiøkonomiøkonomiøkonomiøkonomi
er ut!er ut!er ut!er ut!er ut!

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

Johan Galtung reiser mykje og har eit hektisk program. Observators utskremde
medarbeidar fekk likevel eit lynintervju før han forsvant ut av landet att i ein fei.
Galtung gav nådelaus kritikk av samfunnsøkonomi som fag, og vi stakkars økonomar
trudde han vart feid av banen om ti-tjue år.
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nomisk vekst er ikkje I seg sjølv handlingsindikerande
for korleis ein minskar naud med mindre ein trur på
automatisk ”trickling down”, og trur ein på det så er
ein i sanning truande.

Buddhistiske prinsipp
- Kva er alternativet når til og med Rawls og Sen
ikkje er bra nok?
- Ein økonomisk teori og praksis som tek utgangs-
punkt i slike menneskelege fundamentalbehov som
å overleve, med eit minimum av velvere, med fridom
og identitet. Det økonomiske system har fundamen-
talt sett ei oppgåve: å minke menneskeleg liding og
auke menneskeleg velvere, DUKKHA og SUKHA på
sanskrit, fundamentale begrep I buddhismen, til dø-
mes.
- Er ikkje dette litt mykje abrakadabra?
- Kva kan vere viktigare som utgangspunkt enn å
minke liding og auke velvere? Det er generell likevekts-
teori som er abrakadabra. Når norske økonomar
seier noko bra på tross av at dei er professorar i
økonomi, så vert dette bejubla og gleda seg over
i større grad enn dei fortenar, og det er nok
som regel på tross av, snarare enn på grunn
av teori. Tvert imot er eg interessert i kva
vanlege menneske, folk her og i India,
meinar om økonomisk teori og praksis.
- Er du sosialist?
Galtung: -Viss det tyder ei stor rolle for
staten som økonomisk aktør er vel sva-
ret nei, viss det tyder å prioritere
fundamentalbehov til dei som treng
det mest er svaret kanskje ja.
- Kvar er miljøsida i dine økonomiske
teoriar?

- Dei fire behova som er nemnt
ovanfor gjeld alle formar for liv, ikkje
berre menneske. At me tek vare på
vår naturkapital og helst aukar den
ved å gjenskape ressursane og opp-
heve toksisk forsøpling av alle slag
treng ein ikkje økonomi for å hevde:
det er sunn fornuft. Økonomien med
si einsidige vektleggjing av vekst har
blokkert for fornuft her som så mange
andre stader. Det tok skremmande
lang tid å byggje økologi inn i nokon
av teoriene. Behov er enno ikkje sen-
tralt plassert.

Tradisjonelle økonomar er ubrukelege
-Kva slags rolle kan me økonomar
spele i framtida for å betre levekåra i

den fattige delen av verda?
-Tradisjonelle økonomar vil ikkje hjelpe i den saken.
Om ti-tjue år kjem ein stor feiekost og feiar vekk
økonomane. Teoriane deira med abstraksjonar
istadenfor menneskelege behov sentralt
i byggverket har vist seg å vere
ubrukeleg og skadleg for den
store majoriteten av folka
i verda, og det nyttar
lite å kunne desse
forelda teoriane
i framtida.

 Dette gir deg ikke bare
muligheten til å treffe mange

kjente innen elite-Norge. Du
får også god skrivetrening, noe

som er viktig senere i livet,
ikke minst når man søker
jobb.

Kunne du
tenke deg å bli

med i Observator?

Observator-erfaring gir deg
noe håndfast å vise til; de

fleste økonomer som du treffer
på dine første jobbintervjuer
kjenner godt til Observator.

Bli med i redaksjonen i dag
-mail oss på:

observator@econ.uio.no

Besøk oss gjerne også på internett:
www.oekonomi.uio.no/observator/
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For dere som har gått til og fra forelesninger, inn og ut fra
seminar og sannsynligvis har tilbrakt alt for mange timer i
kantina; dere har kanskje glemt de første forventnings-
fulle skrittene inn til forelesing i økonomi. De første fore-
lesningene i matte har en del av dere kanskje ikke glemt,
men det er jo en annen sak.  For meg er hele dette kon-
septet med makro- og mikro økonomi, modeller, Keynes-
variabler og Cobb Douglas likninger fortsatt noe nytt og litt
mystisk. Skal jeg forstå meg på alt dette en gang? Jeg er
dyktig imponert over mine mulige fremtidige kunnskaper
allerede.

Når man nettopp har begynt på første semester, første
avdeling grunnfag er man vel for fersking å regne. Jeg vil
si at som fersking har jeg blitt tatt godt vare på her i
bygget. Første dag med pizza fra Frederik var en god start.
Ellers virket også de fleste folkene både behjelpelige og
hyggelige her oppe i Eilert Sundts hus. Helt fram til første
forelesing med Knut Sydsæther, som visstnok skal være
en sympatisk fyr i følge statsministeren. Det er vel ikke så
mye han som person folk frykter, mer det han forkynner
om vil jeg tro. Personlig liker jeg matteforelesingene. En-
delig, tenker jeg, mens folk rundt meg fortviler og river av
seg håret. Endelig får jeg litt igjen for alle de timene med
svette og forbannelse, som 3mx kurset på Røyken Videre-
gående så ettertrykkelig ga meg for et par år siden.

Folk lurer ofte på hvorfor jeg studerer samfunnsøkonomi,
”du som en slik aktiv krabat, skal du bli en sånn trøtt øko-
nom da” spør de meg om. Da svarer jeg med stor overbe-
visning i stemmen, at et studie som helt ærlig beskrives i
studieveiledninger som faget der vi, ”-kort sagt, (lærer)
hvordan vi kan gjøre verden til et bedre sted å være”, må
jo være det optimale studiet. I alle fall i disse dager, eller
andre dager for den saks skyld. Det er vel kanskje også
slik at noen og en hver bør sette seg på en stein og gruble
over hvorfor det er færre søkere til samfunnsøkonomi nå
enn noen gang. Har de ferdigstuderte mislykkes så sterkt
i faget at utsagnet har mistet sin troverdighet, eller er
studenter bare opptatt av andre og viktigere ting?

Ved siden av å studere er det viktig å være aktiv og enga-
sjert, det har i alle fall jeg hørt. Det er vel kanskje derfor
jeg lurer litt på når jeg skal få tid til å studere oppe i alt
dette engasjementet. Jeg har ved siden en deltidsjobb på
en skole, blitt PR-ansvarlig for Frederik samtidig som jeg
jo sitter i redaksjonen i Observator og trener innebandy på
si. For ikke å glemme at en hver student med respekt for
arv og kultur må være med i festlige studentlag. Når disse
festelige lagene jo har en stygg uvane for å ødelegge da-
gen derpå, er det ingen bønn -i tillegg til å være aktiv og
engasjert må man også være strukturert, da går alt så
greit så…

Jeg har fra påståelige kilder hørt at Oslo ikke er en god
studentby, at den mangler sjarmen studenter er ute etter
Jeg forstår nå at disse negative personene aldri har vært
på fest i regi av Frederik, der trykket alltid er høyt og sjar-
men upåklagelig! Utover dettte har det heteste tipset vært,
at det er på Psykologi fester jeg burde gå om jeg liker
pene jenter.(Om jeg liker pene jenter???) I de aller siste
dager har jeg fra eldre økonomer med sans for økono-
miske utrykk, fått greie på at det har gått inflasjon i
psykologifestene, at det beste tilbudet nå om dagen er
statsvitenskap festene. Her går etterspørselen for gutter
mot uendelig, mens bunnen aldri kan bli nådd, hva nå enn
det betyr...

De fleste førstesemester-studentene her på samfunns-
økonomi har nok vært altfor opptatt av derivasjon i alle
farger og fasonger, implisitt eller ikke, til at de har fått
dannet seg ett oversiktelig bilde av hva faget økonomi egent-
lig går ut på. De store økonomiske åpenbaringene har av
praktiske grunner derfor uteblitt. For min egen del synes
jeg det virker litt rart at man redder verden ved å jobbe i
Statistisk Sentralbyrå, men dette er vel noe jeg forstår
mye mer av, om jeg bare  får studert noen år med
samfunnsøkonomi her på fakultetet…

Kjetil Stake
stake10@hotmail.com

På grunnfag med
ærlig

ønske om å redde
verden
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Det er rundt femti studenter og studiner som tar første semester samfunnsøkonomi her på
universitetet og jeg tenkte jeg skulle ta en liten prat med noen av de og høre hvorfor de av alle
fag har valgt dette? Jeg ville også høre hva de synes om studiet så langt.

GRUNNFAGSSTUDENTER
MED BAKKEKONTAKT

Mine medstudenter og studiner er altså veldig fornøyd med foreleserne. Det blir stor stjerne i
boka til Knut Sydsæter (matte), Robert Hansen (makroøkonomi) og Nils Henrik von der Fehr
(mikroøkonomi). Ellers kan det kanskje bli litt for mye matte på litt for kort tid for enkelte, men
det virker som folk trives på første semester i samfunnsøkonomi.

«For å kunne diskutere

mot menn i slips»

«For å kunne følge med i den

generelle samfunnsdebatten

Marianne Knarud (21)
Jeg studerer samfunnsøkonomi fordi det
passer bra som en fagkombinasjon med
statsvitenskap som jeg har mellomfag i.
Forståelse for økonomi og politikk er veldig
nyttig med tanke på fremtidig yrkesvalg, for
eksempel i UD. Hittil synes jeg det har vært
interessant. Oversikten over det hele
kommer nok, men det er for meg en helt ny
måte å tenke på, litt matematisk liksom.

Kjetil Larsen (21)
Jeg hadde sosialøkonomi på videregående
og det vekket interessen min for faget.
Det er en god kombinasjon med statsvi-
tenskap. Ellers synes jeg det er bra med
litt økonomisk innsikt for å kunne følge
med i den generelle samfunnsdebatten!
Hittil har økonomien vært veldig interes-
sant, veldig gode forelesere. Det har vært
litt for mye fokus på matte så tidlig i
studiet. Sosialt sett er det også veldig bra
her på samfunnsøkonomi selv om etter-
spørselen etter damer nok er noe høyere
enn tilbudet, i motesetning fra på statsvi-
tenskap som jeg studerte i fjor.

Stian Grøthe (27)
Samfunnsøkonomi er skjæringspunktet(!)
mellom to av mine interesser- økonomi
og samfunnsliv. Hittil synes jeg det har
vært veldig bra nivå på foreleserne,
bedre enn på andre studier jeg har tatt
her ved UiO. Det kan kanskje bli litt for
mye matte på litt for kort tid.

Åse Anne Støle (21)
Det var litt tilfeldig at jeg valgte samfunns-
økonomi. Jeg kikket litt rundt på internett og
falt for faget fordi det har mye matte i seg.
Så langt har jeg ikke kommet så mye inn i
økonomien, men jeg synes matten har vært
bra, det samme har også foreleserne vært.

Embla Degrum (22)
Jeg studerer samfunnsøkonomi for å få
oversikt og se sammenhenger i samfun-
net, slik at jeg kan argumentere mot
menn i slips! Jeg ser ikke helt de store
sammenhengene enda, men jeg er
imponert over hele opplegget og spesielt
foreleserne.
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Først en liten innføring: IS står for Institutt-
styret og er øverste organ på Økonomisk
institutt, dvs at det er de som bestemmer.
Her møter representanter for ansatte, admi-
nistrasjon og studenter. De ansatte har 16
plasser og studentene 6. Hvorfor møter det
så mange flere professorer enn studenter? En
tolkning kan jo være at siden de får lønn for å
være her, så kreves det at de gjør litt mer
også. Vi studenter må jo dessuten lese til
eksamen stadig vekk, så vi har ikke så god tid
til møtevirksomhet (eller ikke?).

Hvem bestemmer hvilke studenter som får en
av de attraktive ”taburettene” i IS?
Hvert år er det valg av de såkalt uavhengige
studentrepresentantene til styret.
Dette skjer vanligvis i begynnelsen av novem-
ber og blir annonsert gjennom oppslag på
tavlene våre i 12. og i kjelleren. Hvem som
helst som går på samfunnsøkonomi kan stille
til valg på dette møtet, som foregår i ganske
uformelle former. Representantene velges da
for ett år av gangen. Dersom du ikke ønsker å
stille som kandidat selv, men bare vil bivåne
den store begivenhet kan det allikevel hende at

du får innflytelse på høyere nivå. Er tilfellet
nemlig slik at det blir rift om de 4 plassene er
det du som møtedeltaker som får være med å
avgjøre gjennom en avstemning hvem som
skal representere studentene i styret.
”Men vent litt…var det ikke 6 student-
representanter i IS ?” Jo det stemmer, men
de to siste plassene forbeholdes medlemmer
av Fagutvalget og bestemmes internt.

AU står for arbeidsutvalget og består av fire
representanter vitenskapelig ansatte, en fra
administrasjonen, en stipendiat og to student-
representanter. En av studentene kommer da
fra fagutvalget og en blir valgt på samme
valgmøtet hvor de tidligere nevnte IS-delta-
gerne velges.

Hva angår dette meg ?
I AU tas det bl a opp og diskuteres saker som
hvordan pengene instituttet har skal fordeles,
pensumendringer, studiemål og ansettelses-
saker. Eksempler på temaer som har vært
oppe til avstemming i IS er hvorvidt alle
3.avdelingskurs skal gå på engelsk (vedtatt
mot 5 stemmer), kvalitetssikring av eksamens-

VVVVVALGALGALGALGALGTRILLERTRILLERTRILLERTRILLERTRILLER
PPPPPÅÅÅÅÅ

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTTETTETTETTETTET

VALG 2001

Tror du IS står for Internt Sladder og AU for Arbeidsløs Ungdom? Og vet du hva
instituttbestyreren egentlig styrer med?  Observator presenterer her en ”lommeguide” til
hvordan du orienterer deg på/i maktens tinder og korridorer på Økonomisk institutt:

Av Guro Engstrøm Nilsen
guroen@student.sv.uio.no

og Hege Bøhler
hbohler@student.sv.uio.no
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oppgaver, studieevalueringsskjemaer og
overgangsproblemer i forbindelse med ny
studieordning.
Mange av sakene stemmes det over og som
gruppe kan  studentene ha relativt stor påvirk-
ning. Har man forslag til andre saker som bør
gåes gjennom nøyere i sømmene –kanskje er
studentene svært misfornøyde med noe, kan
man også slenge frem dette på møtet. Når
det kommer  til stykket fungerer det bedre
enn å sitte i kantinen og uffe seg!

VALG
I høst skal det være valg på instituttet vårt. Du
har kanskje lagt merke til at spenningen er til
å ta og føle på i det valgkampen går inn i siste
og avgjørende fase? Ikke det, nei.
I november er det nemlig valg på institutt-
bestyrer.  Vidar Christiansen er i ferd med å
avslutte sin periode som instituttets sjef, og
det er en valgkomite i sving for å skaffe oss en
ny bestyrer.
Valgkomiteen har bestått av en student-
representant, to vitenskapelig ansatte, en fra
administrasjonen og en stipendiat. Disse går
gjennom listen av vitenskapelig ansatte på
instituttet og finner til slutt en verdig kandidat
til de ulike vervene, som er henholdsvis:
instituttbestyrer og visebestyrer, undervis-

ningsleder, eksamensansvarlig og leder for
doktorgradsutvalget.
I praksis er det kanskje ikke noen uendelig
rekke av kandidater til dette valget. Det er jo
en begrenset mengde med professorer å ta
av, og de har andre ting å pusle med også
(som for eksempel å lære oss studenter og
manipulere modeller, kjøre heis, skrive
pensumbøker, eller spisse krittet til neste
forelesning).
Til tross for dette klarer nok valgkomiteen
også denne gang å innstille noen villige, oppe-
gående kandidater for selve valget som i
hvertfall i teorien skjer i IS.
Det er godt å vite at selv om vi ikke får være
med og stemme selv, så  har vi våre student-
representanter som får lov til å leke med de
voksne (her: være med og stemme).

Men spiller det egentlig noen rolle for oss
studenter hvem som er instituttbestyrer og
hva han sysler med?  Ja, fordi det er han som
skal sørge for at det IS bestemmer blir fulgt
opp i praksis.

Og vi oppfordrer Fredrik til å arrangere valg-
vake mens vi venter på den spennende opptel-
lingen etter det kommende valget på institutt-
bestyrer…..

?
Nåværende instituttbestyrer Vidar Christiansen Hvem blir den nye instituttbestyreren?

VALG 2001



side 14

One of the famous and horrible development problems in
Russia now is the problem of corruption and especially the
existence of illegal or criminal groups which are functioning
through the all levels and tiers of real life. Many analysts
suggest that organized crime emerged almost spontaneously
from the collapse of the former USSR. The most important
thing is that crushing of USSR gave the growth to criminality
not only in Russia but also in Ukraine, Belarus, Kazahstan
and others republics of former Soviet Union as well. The
next table gives the dynamics of the Crime Coefficients in
five years periods (number of registered criminal offences
per 100,000 people) in former Soviet Union and Russia
(taken from “Economic crime in Russia”, Kluwer Law Inter-
national, 2000, page 2):

The most people think extortion thwart political democracy,
sustainable development, public health and safety, equitable
distribution of goods and resources and the
reduction of poverty when we are speaking about well-
functioned society. But is this so?
I would differ two basic groups of extortion and one “united”
supposed to Russia:
1. (PRG) Protection racket groups (EG— extortion groups in
the form of legal-registered business activity, managed some-
times by government officials, sometimes by Mafia, some-
times this is the same or by another source). The process
of management could be developed from “up”, that is from
the possibility of usage government power among the
Legislature, Regulating or Judiciary, or from “down”, that is
made by people of another category. The example of the
first category is the establishments through the possible
links of former KGB officials, or another possible issues.
Second category firms could be created by former sports-
men, emerged on the scene and began to earn money by
selling protection to small entrepreneurs and traders at city
market.
2. (IPEG) Illegal polity extortion groups (or “non-registered”
extortion), which propose also real or imaginary services in
turn of getting the money for security of another such groups.
With comparing to the first group, these can have less
political support, links, but more spontaneous emerging and
can appear very often (as they want). The main thing is that
the “agreement“ between them and businessmen discussed
only
“tete-a-tete” without juridical convey.
3. (M) Mafia or “united” EG form (the combination of “regi-
stered” and “non-registered” extortion).

One of the sources of profit for these three groups of EG is the usual
“procedure”— “question solving” or “debt recovering”. This is very
simple scheme:

EG are presented here as the intermediate unit, or “enforcement
partnership”, which was very usual and often form of “collaboration”,
caused by frequent non-returns of debts and failures to observe
contracts in late 80th in Soviet Union and is still actual nowadays.
Of course, theoretically z% but never be 100%. As I noted before
the power of EG can be quite different depended on the functioning
law-system. This situation can be considered like the competition
between law-system and EG. I would lead three possible situations:

where Ds— “debt” supply for recovering.
(a)— there is the guarding services market, created by non-capability
of law-system to solve “debt questions”.
(b)— law-system is functioning quite well.
(c)— very criminal situation, under which EG dictates their own
conditions to the firms.
In the case (a), people can apply either to EG and (or) to courts for
problem solving. This situation is to be keen of “oligopoly”. In the
case (b)— law-system is “monopolist”, in (c)— EG are “monopolists”.
Of course, the term’s “oligopoly” or “monopoly” are here only for the
presenting the society’s preferences to whom to apply for or who
can solve the problem safely, fast and effectively. It would be useful

Av Pavel Alexandrovich Brusser
pavelb@student.sv.uio.no

You Want Your Money Back:
 What Is Better— To Apply For Courts
Or For Bruisers? Russian Experience.
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to introduce simple welfare measure of the firm (predator) and
EG:

Here is important that D is in dependence of z. There were
many cases in Soviet Union and Russia in further where debt
was caused by non-returning not only money but equipment,
materials and so on. as well. Hence the firm-predator is deciding
for itself how much should it take for return in money equivalent
in order to be satisfied (in dependence of z). This situation can
be described like the game in three steps:
1. EG define z.
2. Firm-predator defines D(z).
3. Each of them gets WEG(z), Wf(z) correspondingly.
For convenience we can change the name of vertical axis to (1-
z)% and to consider “debt” supply for recovering of (1-z) varia-
ble: D(1-z). Let us consider three situations consecutively. In the
(a)-case we have:

In order to show the growing welfare, we can use usual
indifference curves here, like it is shown in the picture. It should
be added that both sides (firm-predator and EG) are better off in
shaded area (unefficiency zone). The most efficient thing is to
get debt from another firm (firm-victim) by yourself and (or)
through the normal functioning law-system. Hence, if EG services
are more efficient in debt recovering than courts, it is less efficient
anyway because of possibility to get the debt without applying for
EG. Here, moral hazard for firm-predator is the share z%, for
firm-victim— is the threatening of non-payment and
“communication” with EG. This case is to be keen of some
intermediate variant between (b) and (c) because of the possibility
to get the better result with the help of either law-system or EG.
If the law-system is doing well (case (b)):

What is shown in this picture is that there is no sense to apply
for EG activities because you can always do it priceless (only
including transaction costs), applied for courts. Shaded zone
here is over 100%, what is saying that this is “potential”
unefficiency, which  may not be considered. In the case of very
criminal situation or non-ability of courts to decide the problems
with the debts (case (c)) like it was in Soviet Union at the end of
1980th – beginning of 90th there were chances to find the
support from different EG or simply criminal groups, what was

really better than deciding the problem through the justice. Here
are possible two variants of presenting indifference curves:

Under z**<50%, due to formulas defining the welfare for EG
and the firm-predator, indifferent curves of the last will be “more
convex”. In the case of z**>50% we have the converse situation,
because of the welfare of EG will be “more sensitive” and hence
“more convex”. Of course, in the practice z** can be quite diffe-
rent and dependent on the “market for debt recovering”, of
“competition” between EG. So, we can say that z** is determined
by “competition” and quality, service level of criminal groups.
However, it is not beneficial for extortion establishments to take
much share of money, because the “predators” will switch to
another similar service. Indifference curves must coincide un-
der z**=50%. I used double star notation in order to show
independence share to EG of debt due to the power of criminal
groups. It should be noted that there is no unefficiency at all so
as there is no unefficiency zone. The more debt for recovering,
the more welfare of the first and second participant.
We are interesting- what is better. Doing the analysis from the
side of predator, particular interest can be expressed by the
comparing the situations (b) and (c). Which of these situations
is more efficient? Perfect variant is (b). But here is always the
chance to make the life better for two sides and we will never
get the better result as we have under very criminal situation
(c). That means that (c) is more efficient than (b) in advance. Do
we have paradox? It is really more efficient to have criminality
aid despite on this can be more harmful for society. How we can
theoretically improve the (b) case? For example, there are some
so-called “racket” groups (PRG), which can get at least the debt
from the firm-victim. In this case firm-predator (like EG) can
earn even “overprofit”. Hence, this situation quite improvable in
efficiency sense. Because of we are not taking this into the
consideration, the (b)- situation should be more efficient than
(a).
What about the victim? What is better for it? Paradoxical result
is that very criminal situation is the most efficient for firm-victim
too and well functioning law system is most unefficient! Victim
can pay even more than just debt and it can be scared of paying
like owe to courts decision and to EG as well. There is only one
difference between firm-victim and predator in this analysis. Firm-
victim prefers (a) to (b), but predator prefers (b) to (a). However,
the both prefer (c) to another two cases. According to the experts
estimates at the end of 1980th, only every fourth victim appealed
to the police organs in Soviet Union, the police reacted only in
80 percent of cases, criminal charges were only pressed against
every sixth racketeer, and only every eleventh served the sentence
in prison, while the prison term for this kind of offence was
rather lenient, maximum of three years (taken from “Economic
crime in Russia”, Kluwer Law International, 2000, page 45).
Criminal offence has become psychologically more acceptable,
due to poverty and social polarization. Which unit to return your
money would you choose?
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Afghanistan har fått verdens øyne rettet
mot seg den siste tiden: først gjaldt det
flykningedramaet på Tampas, deretter som
mål for USAs hevnaksjoner etter terror-
angrepet i New York. Men dette landet har
versert på verdensopinionens hitliste før.

For undertegnede har Afghanistan en like sterk
forbindelse til  80-tallet som  steinvaska dongry-
bukser, pastellfarger og Europes ”The final
countdown”.  Men etter at vi slutta å gå med
permanent og hockeysveis, og de som var litt
mer samfunnsengasjerte hengte vekk Palestina-
skjerfene, har vi ikke hørt så mye derfra. Med
enkelte unntak om flyktninger og landminer.

Grunnen til at dette landet har forsvunnet fra
vestens mediebildet er kanskje ikke at det ble
noe mindre action der etter at Sovjet trakk seg
ut, men at når den kalde krigens ramme rundt
konflikten i dette landet falt bort, så var den hel-
ler ikke lenger av interesse for oss. For borger-
krigen har rast i Afghanistan etter Sovjets ut-
marsj i 1989, og med minst like ødeleggende
resultat som da supermaktene Sovjet og USA
var parter i konflikten.

Afghanistan i dag
Men hva er Afghanistan i dag? Omtrent 80 %
av befolkningen bor utenfor byer. Analfabetis-
men er på nesten 50 % for menn, og nesten
80 % for kvinner. Forventet levealder er 46 år
(1999).Telefonlinjer pr. 1000 innbyggere er 1.3,
internetttilknytning pr. 10 000 innbyggere er 0
og 13.3 % av veiene oppgis å være asfaltert.
BNP for Afghanistan er ukjent.

På Verdensbankens hjemmesider kan man un-
der Afghanistan lese en av de tommeste data
profilene som antageligvis er registrert. For

mange av de mål som forteller om liv og levnet i
resten av verden er helt intetsigende eller ikke-
eksisterende for dette landet.  Å snakke om en
offisiell økonomi for Afghanistan blir nærmest
meningsløst. Landet har en krigsøkonomi, og selv
om staten har en slags offisielle inntekter i form
av toll – hvorav mye på smuglertrafikk, så er
den evigvarende borgerkrigen et pengesluk, som
finansieres gjennom narkotikatrafikk.  Offisielle
regnskaper er ikke en prioritert oppgave, for å
si det forsiktig. Både  Talibanregimet og de lut-
fattige bøndene er i stor grad avhengige av inn-
tektene fra opiumsdyrkingen. I tillegg er vann-
mangel et problem i jordbruket, og opiums-
valmuer krever mindre vann enn alternative jord-
bruksprodukter. Det gjør det ikke lettere å snu
denne avhengigheten. Afghanistan er kanskje et
eksempel på at våre økonomiske begreper ofte
ikke gir mening uten et visst minimumsnivå for
menneskelige levekår.

Flyktninger
Når det gjelder flyktninger er Afghanistan en
ener: Det antas at 3 millioner afghanere er flykt-
ninger i eksil. Og tallet har vært høyere, for
mange har returnert til hjemlandet etter at ting
begynte å stabilisere seg som en følge av Talibans
maktovertakelse på midten av 90-tallet. Afgha-
nere er verdens største flyktningegruppe, og det
har de vært de siste 19 årene (!). USAs
nyerklærte krig mot terrorister generelt og
Osama bin Laden spesielt kommer i alle fall ikke
til å bedre denne situasjonen. Hvis (når?) USA
går til aksjon i dette landet, så kommer et nytt
flyktningedrama til å utspille seg der, en av mange
i en lang rekke. Pakistan er det landet som har
tatt imot desidert flest flyktninger (Nei, Nauru
når ikke opp på rankingen her, tross en brak-
åpning som mottakerland for afghanske flyktnin-
ger, ei heller Australia, en mer motvillig sådan).
Hvis grensen mot nabolandene fortsetter å være

AFGHANISTANAFGHANISTANAFGHANISTANAFGHANISTANAFGHANISTAN

Av Guro Engstrøm Nilsen
guroen@student.sv.uio.no

Artikkelen ble skrevet omlag to uker før USAs angrep på Afghanistan
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stengt (som den nylig er blitt etter terroraksjonen
i USA), kan sivilbefolkningen bli Talibanregimets
gisler mot et evt. angrep fra USA.

Reisemål?
Afghanistan hører til i den eksklusive gruppen
land som Lonely Planet på sine hjemmesider
sterkt fraråder noen å reise til som turist. Vel
og merke også før september 2001. For oss
som er studenter i dag har Afghanistan alltid
vært et krigsområde, og det virker på grensen
til det absurde å høre om at dette landet har
kultur- og mattradisjoner og severdigheter som
kan interessere turister. Og fjellområder og na-
tur som er vel verdt et besøk. Det vil si en gang
i en fjern fremtid når det kostbare evighets-
prosjektet er sluttført som det vil bli å fjerne land-
miner av et kvanta  som går mot uendelig.  Men
det minner en om at det finnes et annet Afgha-
nistan enn det golde krigsområdet som lever i
vår bevissthet. Et sivilt samfunn, hvor mennes-
ker har et hverdagsliv.

Taliban
Taliban sitt Afghanistan er kanskje ikke en stat
slik vi mener med ordet. For i dette landet er det
ikke et parti som har makten, men en bevegelse
hvor de administrative, militære og religiøse opp-
gavene ikke er adskilt. Makthaverne har ennå
ikke kontroll over hele territoriet. De konsentre-
rer seg først og fremst om å vinne borgerkri-
gen, med dertil hørende narkotikatrafikk, som
er nødvendig for finansieringen av den.  Sivile
oppgaver som vi helt naturlig tillegger en
statmakts ansvarsområder, det er det interna-
sjonale hjelpeorganisasjoner eller FN som sør-
ger for. Dette innbe-
fatter utdanning,
sykehusdrift og et
minimum av helse-
vesen. Etter terror-
aksjonen i USA er
imidlertid alle uten-
landske hjelpe-
arbeidere trukket ut
av landet.
Talibans øverste le-

der er en statsleder nesten ingen har sett, og
det finnes ingen bilder av ham. Men med de his-
toriene som verserer om ham, framstår han som
en mytisk figur: Med et øye, som en annen allvis
Odin, sitter han på sin seng i Talibans hoved-
kvarter og tar imot sendebud. Under senga står
kistene med statsfinansene, som han deler ut
av til trengende formål (Budsjettarbeidet må jo
bli lettere kaotisk på denne måten). Dette sier i
alle fall hardnakkede rykter.

Styresett
Taliban har fått et bunnsolid rykte som et despo-
tisk og grusomt regime. Det har de oppnådd
gjennom bruk av strenge straffer som for ek-
sempel amputeringer, domsavsigelser etter al-
ternative standarder, bruk av offentlig avskrek-
king som for eksempel henrettelser på idretts-
stadioner (med publikum til stede vel og merke)
og framvisning av avkuttede kroppsdeler. I til-
legg sysler de med ting som undertrykkende re-
gimer flest: forfølgelse av etniske minoriteter,
undertrykkelse av kvinner, bruk av barnesoldater,
forfølgelse av dissidenter, tortur og forfølgelse
av homoseksuelle, knebling av ytringsfriheten. Alt
det vanlige slike regimer gjør…. Etter vestlige
oppfatninger et regime med en ganske
usjarmerende lederstil.

Det som har fått mest oppmerksomhet i vår del
av verden er behandling av kvinner: påbud om
bruk av burka (”spøkelseskostyme”), forbud mot
at kvinner tar lønnet arbeid og utdanning; eller
oppholder seg utenfor hjemmet uten følge av et
mannlig familiemedlem. Men Taliban har også
en del andre sære for-og påbudsregler, enkelte
er av det mer komiske slaget: alle menn MÅ ha
skjegg ikke mindre enn en knyttneve langt, mu-
sikk er suspekt, fjernsyn forbudt,  og det er for-
bud mot import av neglelakk, slips og julekort.
(Neglelakk og slips er kanskje ikke et tap for
menneskeheten…?) Shorts er også forbudt, som
enkelte vil huske etter en episode hvor et helt
fotballag fra Pakistan ble arrestert for bruk av
dette promiskuøse plagget under en fotballkamp
(ja, dette var naturligvis etter at forbudet mot
idrett ble opphevet). Og til å etterse at alle disse
ymse regler blir fulgt, har regimet et eget
religionspoliti, og et departement: Departemen-
tet for fremme av dyder og bekjempelse av synd:
-Verdikommisjonen i ekstremformat?

Da Taliban dukket opp  i mediebildet og på  TV-skjer-
men, så stemte de godt overens med mitt bilde av
Afghanistan:  menn med skjegg, turban og kjortel,
som holder maskingevær ihendene og bor i et øde
og nakent fjellandskap.
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På tross av  disse rigide reglene og mer alvor-
lige overgrep, kom Talibans regime kanskje som
en befrielse for mange i Afghanistan. De repre-
senterte stabile forhold og en slags statsmakt
som faktisk fungerte, selv  om de i våre øyne
har utført uakseptable overgrep. Men det er
utifra en vestlig virkelighet. Sett med øynene til
en befolkning som har levd i borgerkrig i 23 år,
hvor sivilbefolkningen ofte har blitt offeret; en-
ten i kamp mellom utallige geriljagrupper, for
tørke, jordskjelv eller stormaktenes innblanding,
så er nok bildet et helt annet.

Talibans politikk  fremstår for oss med et nær-
mest mystisk skjær over seg. Både sprengnin-
gene av Buddhastatuene tidligere i år, og den
hardnakkede beskyttelsen av Osama bin Laden
er gode eksempler på dette.  Hva som er moti-
vasjonen for dette og hele styresettet i landet er
vanskelig å forstå. Kan vi fatte Afghanistan?
Landet ligger i alle fall utenfor våre virkelighets-
begreper.

Litteratur/Henvisninger:
FNs høykommisær for flyktninger: http://
www.unhcr.ch/world/mide/afghan.htr
Afghanistan på:
Aftenposten: www.aftenposten.no
Amnesty International: www.amnesty.org
Lonely planet: http://www.lonelyplanet.com/
destinations/middle_east/afghanistan
Verdensbanken: http://devdata.worldbank.org

Flashback...
Noen av oss husker kanskje tilbake til våren 2001. I
Observator 2-2001 kom jeg i skade for å påstå at den
legendariske debattaftenen i RF-kjelleren var i regi
av Frederik. Dette var naturligvis vås fra ende til
annen. Det var Fagutvalget som hadde kommet på
denne idéen. Æres den som æres skal. Dette bek-
lages på det inderligste og en instendig unnskyldning
er herved tilbudt de berørte parter.

Ydmykt eders Red.

If you torture the data long
enough, Nature will confess.

-Ronald Coase

Gullkorn...Gullkorn...Gullkorn...Gullkorn...Gullkorn...

TEN THINGS TO DO WITH A GRADUATE
ECONOMICS TEXTBOOK

1. Press pretty flowers.
2. Press pretty insects.
3. Use it as paper weight on your already

overcluttered desk.
4. Leave out in obvious places to impress

uninformed undergraduates.
5. Mail to the White House as an intimidation

tactic.
6. Give it a walk-on part in a boring European

existentialist play.
7. Just throw the damn thing away.
8. Leave out for the rain and other forces of

nature to reckon with.
9. Read it (ha ha ha), and weep.
10. Get a refund from bookstore so you can buy

weekend’s beer supply.
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LYST PÅ EN SPENNENDE ARBEIDSPLASS? NUPI SØKER:
STUDENTSTIPENDIATER
VITENSKAPELIGE ASSISTENTER

Seksjonen for internasjonal økonomi ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt ønsker å
engasjere 1-3 studentstipendiater. I tillegg er det aktuelt å ansette 1-2 personer i
stillinger om vitenskapelig assistent for en periode på 3-6 måneder, knyttet til
forskningsprosjekter som NUPI vil gjennomføre. Eventuelt kan studentstipendiater
som skriver oppgave i tilknytning til disse prosjektene, arbeide i deler av perioden
som vitenskapelig assistent.

Studentstipendier tildeles godt kvalifiserte studenter som i en periode på normalt
½-1 år oppholder seg på NUPI for å skrive hovedoppgave eller liknende. Oppgaven
må ligge innenfor seksjonens arbeidsfelt, som f.eks. omfatter internasjonal handel
og investeringer, teknologi og konkurranseevne, økonomisk geografi,  internasjonal
politisk økonomi, regional integrasjon, økonomisk vekst, utviklingsøkonomi, interna-
sjonal økonomisk kriminalitet og korrupsjon, samt internasjonal politikk på disse
felter. Studentstipendiatene får kontorplass på NUPI og mottar et månedlig sti-
pend på NOK 2800. Veiledning, tema for oppgaven etc. avklares i dialog med de
som ansettes.

I ti l legg ønsker vi å engasjere vitenskapelige assistenter (eventuelt student-
stipendiater som i deler av perioden arbeider som vit.ass.) i tilknytning til følgende
to prosjekter:

Læring og faste kostnader ved eksport: Nesten all teori om internasjonal han-
del fokuserer på handelsbarrierer av typen toll, det vil si slike som er proporsjo-
nale med salgsvolumet. I praksis står bedriftene overfor faste kostnader eller
learning-by-doing ved eksport, knyttet til etablering av kunnskap om markedene,
salgsfilialer, nettverk, produkttilpasning osv. Slike kostnader har viktige implika-
sjoner for markedsstruktur og virkningen av handelspolitikk. NUPI har et
doktorgradsprosjekt underveis på området, og vil i tilknytning til dette gjennom-
føre en spørreundersøkelse overfor norske fiskeeksportører for å skaffe mikro-
data om slike kostnader.
Markedsstruktur og kunnskapsgrunnlag i IKT-næringen: En betydelig del av norsk
IKT-næring består av software+tjenester, men tilgjengelig statistikk er for be-
grenset til en presis analyse av de næringsøkonomiske særtrekk ved slik pro-
duksjon. Vi ønsker derfor å gjennomføre en spørreundersøkelse overfor norske
IKT-bedrifter for å få mikrodata på området.  Undersøkelsen vil dekke variabler
knyttet til kunnskapsstrømmer, markedsstruktur, handel og investeringer.

Søknadsfrist: 29. oktober. Tiltredelse: Etter avtale, snarest mulig. Søknad inkl.
CV, karakterutskrifter og informasjon om valg av tema for hovedoppgave sendes til
NUPI, Seksjonen for internasjonal økonomi, Postboks 8159 Dep., 0033 Oslo. For
nærmere opplysninger, kontakt seksjonsleder Arne Melchior, tlf. 22056520, eller
Leo Andreas Grünfeld, telefon 22056568.

Annonse
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Studentliv - stud
Samfunns

 universite

Fagutvalget

De poserende er f.v.: Øystein Bieltvedt, Andreas Hedun, Karl Rikard Løvhaug, Karolina Wojdak Dam,
Kerstin Solholm, Guro Bjørnes Ringlund og Øyvind Jøsevold. Leder Atle Fremming Bjørnstad sitter sentralt
bokstavelig talt.

Observator har sett Fagutvalget litt i kortene, og vi
kan avsløre at blant de viktigste punktene finner vi:

- Jobbseminar onsdag 24.oktober
- Faglig innledning på fest arrangert av Fredrik, lignende sist semester.
- Oppdatering av Fagutvalgets hjemmeside
- Se på/ evaluere en bedre verden.
- undersøke interesse for/evt arbeide med studietur.
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Frederik

De smilende er f.v.: Kjetil Stake, Per Øivind Ingevoldstad (leder), Kjersti Winje, Trine Bækkevar, Nils
Olve Gilund, Odd Magnus Teigen Myrstad og Kjartan Kalstad.

Hovedarbeidet til Frederik går ut på å arrangere tre fester i semesteret.
Hittil har vi sett én av disse, og da møtte det opp urovekkende få økonomer.
Kanskje kan vi håpe på flere neste gang?

dentorganisasjoner
søkonomi

tet i Oslo
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Det er naturleg med ei lita oppsumme-
ring no, sidan ei stor gruppe masterstu-
dentar er gjennom nålauga, og ferdig
uteksaminerte. Har det gått etter pla-
nene?

Instituttet visste vel ikke riktig hvordan dette ville
falle ut, men det må bedømmes som en stor
suksess med hensyn til gjennomføring ut fra
erfaringen med de to kull som er ferdige, ikke
minst i sammenlikning med våre øvrige studen-
ter. Det faglige innholdet har gått etter planen
og blitt forbedret etter at alle 3. avdelingskurs
kan tas på engelsk. Opprinnelig måtte alle stu-
dentene ta både miljø- og utviklingsøkonomi, men
det kreves nå bare ett av disse og studentene
sprer seg over svært mange 3.avdelingskurs.

Kven fekk ideen til dette prosjektet, og
kor mange har vore involverte i dette?

Ideen om at det burde være et bedre tilbud
for u-landsstudenter ved instituttet er svært
gammel, de første afrikanske studentene kom
til instituttet i 1960-årene og slet nok veldig med
å gjennomføre et svært ”norsk” studium. Pen-
sum ble etterhvert mer internasjonalt og for en
større del på engelsk, men det var likevel en
stor bøyg å måtte lære norsk. Universitetet sen-
tralt ga også signaler om omlegging og et

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

DeDeDeDeDet fyrt fyrt fyrt fyrt fyrsssssttttte ke ke ke ke kulleulleulleulleullet påt påt påt påt på
MasMasMasMasMasttttter of Economicser of Economicser of Economicser of Economicser of Economics

er uter uter uter uter utekekekekeksaminersaminersaminersaminersaminert!t!t!t!t!

Masterstudiet vart vedteke oppretta i desember 1997. Olav Bjerkholt vart oppnevnd som koordina-
tor og har hatt eit hovudansvar for opptak av studenter og ulike spørsmål som har oppstått under-
vegs. Det fyrste kullet ble uteksaminert i fjor og eit nytt kull i år. Studiet fungerar etter det
Observator kjenner til særs godt, og mastergradssstudentane utgjær eit betydeleg tillegg til 3.
avdelingsstudentane, men det kan reises tvil om studentane har vorte tilstrekkeleg godt integrert i
studenetmiljøet ved instituttet.

mastergradsprogram ble utredet i flere omgan-
ger. Når det kom til stykket viste det seg at insti-
tuttet ikke kunne påregne ressurstilførsel for å
opprette et slikt program. det var derfor djervt
at instituttet i 1997, mens Hilde Bojer var be-
styrer, å opprette programmet basert på egne
ressurser. Dette tvang fram en sterk integre-
ring med 3.avdelingskursene og et press for at
flere av disse måtte gis på engelsk. Jeg tro dette
i ettertid var en heldig løsning.

Korleis har de plukka ut studentane?

Det første opptaket i 1998 omfattet 11 studen-
ter som alle fikk kvotestipend. Vi tilbød plasser
til Fudan University og University of Zimbabwe
som instituttet hadde inngått samarbeid med.
Tilsammen fikk disse 7 plasser, mens de siste
fire var åpne for konkurranse fra alle land som
kunne gis kvotestipend. Året etter ble samar-
beid også inngått med St. Petersburg Univer-
sity. Studentene tas opp med stor vekt på
forhåndskvalifikasjoner særlig i matematikk, der-
nest statistikk og mikroøkonomi. Studenter no-
minert av samarbeidsinstitusjonene tas opp et-
ter samme kriterier. Matematikknivået i master-
gradsprogrammet ligger for øvrig litt høyere enn
det som er obligatorisk i 3. avdeling. I år er det
tatt opp 20 studenter, men antall kvotestudenter
er fortsatt bare 11. De øvrige er selv-fiansierte
studenter og de fleste av disse er fra Kina.
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Kva trur du masterstudentane kan tilføre
dei andre studentane på Økonomisk
institutt?

Jeg tror de har mye å tilføre og kunne være

verdifulle kontakter som de andre studentene
kunne ha glede av under studiet og siden i livet.
De kommer fra land og deler av verden som i
høy grad står i fokus for de som interessert i
det som skjer i verden, som Kina, Russland,
Østeuropa og Afrika. Dessverre tror jeg kontak-
ten mellom mastergradsstudentene og de an-
dre er svært mye mindre enn ønskelig. Samar-
beid gjennom kollokviering, hovedoppgave o.a.
er nok svært lite forekommende. Våre øvrige
studenter kunne også simpelthen invitert noen
av mastergradsstudentene til å snakke om ak-
tuelle problemstillinger i deres eget land.

Er tilbodet breidt nok til at det freistar
dei beste studentane?

Jeg har inntrykk av at mastergardsstudentene
er faglig svært fornøyd. Vårt kurstilbud er jo ikke
så veldig stort i antall kurs, men kvaliteten an-
ses nok som god. En del av mastergrads-
studentene vil gjerne fortsette med doktorgrads-
studier og er meget godt kvalifisert til det. Insti-
tuttet har tatt opp fire doktorgradsstudenter som

er rekruttert gjennom mastergradsprogrammet,
men har dessverre måttet avvise flere andre.
En rekke av de som har fullført mastergraden
har gått videre til doktorgradsstudier bl.a. i Sve-
rige, Nederland,  USA og Canada.

Har det vore sterk søknads-
pågang?

Det har vært flere hundre søkna-
der i bunken hvert år. Av disse er

det ihvertfall godt over hundre som har komme
til seriøs vurdering. Mange av søknadene er van-
skelig å vurdere fordi en ikke har godt kjennskap
til universitetene søkerne kommer fra.

Kva meinar du bør gjerast for å betre
den sosiale integrasjonen?

 Instituttet ble som nevnt ikke tilført noen res-
surser ved opprettelsen av programmet. Det har
derfor skortet på midler for å støtte opp om
programmet utenom selve undervisningen. Per-
sonlig synes jeg det ville vært ønskelig om en del
av hovedoppgavene ble utført omkring prosjek-
ter der flere deltok og gjerne også andre stu-
denter. Det kunne gi grunnlag for mer systema-
tisk forskningsopplæring og være givende på flere
måter. Det kunne også være ønskelig å tilby
mastergradsstudentene litt mer innføring om
norske forhold, f.eks. ved ekskursjoner til sen-
trale norske institusjoner, spesielle forelesnin-
ger/seminarer mv. Endelig burde det være mer
intitiativ for sosial integrering. Her synes jeg våre
vanlige studenter kunne vært mer aktive både
gjennom Frederik, fagutvalg og personlig initiativ.

Fotogene mastergrads-
studenter
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Vi har alle sett, uttallige ganger, Tv-bildene av
kaprede fly som kjører rett inn i WTC. På nyhetene
kaller de det moderne krigføring, og et angrep på
USA og den amerikanske økonomien. Som økono-
mer er det interessant å se på de konsekvensene
dette vil kunne få for verdensøkonomien, men som
mennesker og medmennesker er det andre sider
som berører oss. Observator gir dere begge per-
spektivene; vi har snakket med henholdsvis Arne
Melchior, samfunnsøkonom og nestleder på NUPI,
og Arne Næss, filosof og pasifist.

Verdensøkonomien i krise? Intervju med
Arne Melchior.

Angrepet på WTC tolkes av mange som et angrep
på den amerikanske økonomien. Store ødeleggel-
ser og endra virkelighetsoppfatning rokker ved øko-
nomiske fundamenter. Hvordan vil dette slå ut, og
er verdensøkonomien i krise?

Om man ser på omfanget av denne krisa i historisk
målestokk, er den begrenset. Man kan f.eks. sam-
menlikne med jordskjelvet i Kobe i 1995. Der var
det menneskelige tapet omtrent tilsvarende, men
de materielle ødeleggelsene var mange ganger
større. Denne krisa førte kun til en kortsiktig ned-
gang på børsene, også den japanske, og gav en
relativt kortvarig konjunkturnedgang; man fikk en nor-
malisering  i Japan allerede etter et drøyt år.
Dette skulle lede oss til å tro at terrorangrepet på
USA bare kommer til å føre til et begrenset sjokk i
verdensøkonomien, men to ting skiller denne krisa

TERROREN
MOT USA.

fra de økonomiske krisene på 80- og 90-tallet:
Da dette skjedde var det allerede uro etter en svek-
ket økonomisk vekst i mange land. Som regel har
det vært slik at når det er lavkonjunktur i noen deler
av verden er det høykonjunktur i andre deler, men
denne gangen var det lav vekst og frykt for resesjon
over store deler av verden. Både USA, Europa, Ja-
pan og de såkalte tigrene hadde svakere vekst, og
flere steder hadde man negative prognoser for 3.
kvartal. Verdensøkonomien avventet altså allerede
en mulig global  krise. Den andre  hovedforskjellen
er at terrorangrepet var en politisk handling, og
denne kan ha politiske ettervirkninger som det er
vanskelig å forutsi Terrorhandlingen har også en-
dret bildet av risiko, og nettopp dette kan ha langsik-
tige effekter.Vi har allerede sett et stort fall på ver-
dens børser , og angrepet har tydelig ført til store
tap i form av materielle ødeleggelser, den midlerti-
dige driftsstansen både av New York-børsen og av
flere store internasjonale finansselskaper og gjen-
nom tap av menneskelige ressurser. På toppen av
dette kommer tidenes største forsikringsoppgjør,
antatt å bli på flere titalls milliarder dollar.
Langvarige effekter?
Det alle spør seg er hvor permanente virkningene
av dette angrepet blir.

Prognosene sier at verdensøkonomien kan
være tilbake til normalen allerede i 2002, forutsatt
at det ikke kommer ytterligere sjokk.
Det er klart at noen næringer er hardt rammet.
Dette gjelder i hovedsak forsikringsselskaper, luft-
fart og turisme. Når det gjelder finansnæringen,
antok mange i utgangspunktet at denne ville opp-
leve enorme tap etter kollapsen av WTC, men ta-
pene har vist seg å være mindre enn antatt. De
store bankene og finansselskapene som holdt til i

Av Tonje Lauritzen
tonjel@student.sv.uio.no
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bygget hadde i stor grad godt utbygde backup-
systemer. Et desentralisert datasystem og mange
større filialer andre steder har i stor grad begren-
set tapet, og gjort det mulig for mange bedrifter å
gjenoppta driften omtrent som før etter kort tid.
Ikke alle var like heldige, noen bedrifter ble hardt
rammet. Det er selvfølgelig lett å avskrive konkur-
sen av ett eller få selskaper som relativt uviktig for
økonomien som helhet; da kan det være greit å
minne om f.eks. krisa i LTCM for noen år sida. LTCM
satt på mer enn en trilliard dollar i derivater. Den
amerikanske sentralbanken måtte sette renta ned
for å hjelpe firmaet gjennom krisa, da virkningene
på den amerikanske økonomien av en konkurs ble
antatt å gi massive ringvirkninger
Det samme har man gjort i USA, EU og Japan un-
der denne krisa; renta er satt ned for å stimulere
økonomien. Verden har likevel forandret seg de siste
årene. Et nytt trekk er at store banker og finansinsti-
tusjoner er mindre opptatt av renta, og i større
grad enn før er avhengig av høyt omsetningsvolum
og kommisjoner for å tjene penger. Det er for tidlig
å ha noen klar formening om hvordan omsetningen
i finansmarkedene vil bli påvirket av sjokket, etter at
den første nedturen har gitt seg.
 Forsikringsselskapene er også store finansaktører,
og de rammes derfor av børsnedgangen så vel som
forsikringsoppgjøret. Det er likevel grunn til å tro at
de vil forsøke å ta inn det de kan gjennom prisene,
og risikobildet er endret på en måte som kan ha
nokså langsiktige effekter. Krisa har også ført med
seg en del oppsigelser. I enkelte sektorer, som f.eks.
flytrafikk, kan det ta flere år før etterspørselen blir
normal igjen. Ringvirkningene av dette har også nådd
industrien (f.eks. flyprodusenter). Men krisa har også
skapt vekstnæringer; forsvarsindustrien, som er
vanlig under en konflikt, sikkerhetsfirmaer, m.m.  i
tillegg vil etterspørselen etter investeringer skyte i
været, som følge av gjenoppbygginga ( og eventuelt
ekspansiv politikk).

Langsiktig politikk?
Det er tydelig at vestlige regjeringer gjør alt de kan
for å demme opp for en varig lavkonjunktur. De har
satt ned renta, økt likviditeten, kommet med rednings-
pakker til flyselskapene etc. Det kan være verdt å
spørre seg om det offentlige bør ta på seg ansvaret
på denne måten. Vi ser at de gjør alt de kan for å
stimulere til aktivitet gjennom ekspansiv penge- og
finanspolitikk. Det kan være verdt å spørre seg om

disse utgiftene vil komme på bekostning av andre
offentlige utgifter, eller i tillegg,? Og hvis det siste er
tilfellet, hva vil i såfall skje med renta? Ting som
dette kan det ta tid å oppdage. Det er mulig at vi i
for stor grad tar over oss de kortsiktige konsekven-
sene, og glemmer de langsiktige effektene.
Det er også viktig å huske at mange bedrifter eller
næringer hadde problemer før dette, og det er der-
for grunn til å skille mellom de problemer som skyl-
des terroren, og de som skyldes strukturproblemer
som var der fra før angrepet.
Det er en mulighet at vi i kaoset redder bedrifter
som i utgangspunktet ikke er ”levedyktige”

Sikkerhet og geopolitikk?
Noen av de langsiktige konsekvensene vil komme
som en konsekvens av klart endret oppfatning av
risiko. Den økte satsinga på sikkerhet i USA og store
deler av verden, vil medføre økte transaksjons-
kostnader. Økt kontroll koster både tid og penger.
En liknende avveining mellom fri flyt og kontroll gjel-
der hvitvasking av penger. Bush-administrasjonen
var tidligere lunken til  kampanjen som OECD og
FATF fører mot hvitvasking av penger, men krever
nå innsyn i finanstransaksjoner verden over.  Tidli-
gere hevdet de at slik kontroll kunne bety for høye
kostnader for bedriftene.

Dersom økt kontroll fører til at reiser blir
dyrere enn før, og ”sand i maskineriet” i finans-
næringen, vil det bety en brems på globaliseringen.
Spørsmålet nå er hvor mye denne kontrollen vil koste,
og myndighetene blir nødt til å foreta en avveining
mellom frihet og kostnadene ved økt kontroll.

Norge har ikke tatt inn over seg en så stor
endring i risiko som de store metropolene. Men
den økte kontrollen av økonomiske transaksjoner vil

Melchior er nestleder på NUPI
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føre til en stor jakt på “smutthull”. Da er det mulig
Norge får føle dette mer på kroppen, da Norge i
utlandet har rykte på seg for å være et sted der det
er relativt enkelt å hvitvaske penger. Det betyr at
Norge, som vi har sett, også må øke all kontroll av
de transaksjonene som går via landet

De rent geopolitiske virkningene er derimot
mer graverende og kan gi langsiktige økonomiske
virkninger for mange ikke-vestlige land. Det knyttes
som regel nye allianseforhold under en konflikt. Land
som Pakistan har på ny blitt tatt inn i varmen av
vesten, og har fått økonomisk støtte fra USA med
flere. Andre land blir møtt med sanksjoner, både
økonomisk og politisk. For et fattig tørkerammet land
som Afghanistan kan dette få fatale konsekvenser.

Når USA og allierte nå går til angrep på Taliban, er
det beste å avvente situasjonen. Vi så under Golf-
krigen at fallet i økonomien tok seg opp svært raskt,
etter at USA gikk til angrep på Irak. Patriotisme kan
også være en faktor som vil virke inn.
Det er for tidlig å gi noe endelig svar på hvordan
dette vil virke inn på verdensøkonomien og på van-
lige folks hverdag. Hvor langsiktige virkningene blir
vil avhenge av om det kommer nye terrorangrep.
Nå tror økonomene at folk ”kommer tilbake til butik-
kene” i USA, men dette vil være avhengig av at det
ikke skjer noen nye katastrofer

Arne Næss om hevn og forebygging:

Angrepet på USA er et faktum. Bush og hans regje-
ring er flinke til å gjøre et stort poeng av hvordan de
skal luke ut og straffe de skyldige og alle som kan
oppfattes som medskyldige. Arne Næss er skuffet
over den mangel på langsiktig tenkning som ligger i
den politikken USA, og til stor del den vestlige ver-
den, nå fører. –Det viktigste må være å få terroris-
men inn i undervisninga. Forebygging er viktigere
enn hevn og rettferdighet.

Rettferdig hevn?
USA er etter den kalde krigen verdens eneste

supermakt, både militært og økonomisk.  –USA må,
i egenskap av supermakt, regne med å føle seg
hatet av de land, regimer eller organisasjoner som
føler seg presset, krenket eller truet av landet og
den makten det utøver. Mange oppfatter det hatet

som ligger bak angrepet som ekstremt og uforstå-
elig. Dette er ikke helt riktig. Hatet er ikke mer in-
tenst eller ekstremt enn det hatet en annen person
føler ved vanlig urett, men det oppstår i store
menneskemengder. Den suggesjonen som oppstår
i en mengde kan lett kreve et mer ekstremt uttrykk,
og møter mindre lokal fordømmelse.
Det er viktig at USA nå, som supermakt, og overle-
gen militærmakt, innser at et massivt motangrep
ikke er den beste løsningen. At de skulle bombe
Afghanistan var for Arne Næss utenkelig. –Vi må
nå ha lært at bombing fra lufta gjør folk rasende. Vi
så for eksempel at når de allierte bestemte seg for
å bombe Tyskland til Hitler ba om fred, så førte det
til at Goebbels fikk flere tilhengere. Bombing fra lufta
fører oftest til store sivile tap og massive ødeleggel-
ser, og historien har vist oss at dette lett fører til økt
sympati med diktatorer eller andre personligheter
med tilsvarende usympatiske trekk. Deres prat om
hvordan fienden er den onde, vil få økt troverdighet
som følge av den skrekken eller frykten vanlige folk
opplever.

På spørsmål om hvorvidt omfanget av an-
grepet bør endre vår oppfatning av terrorisme, av-
viser Arne Næss dette. –Filosofisk sett er størrel-
sen på aksjonene høyst uviktig. Det er selve feno-
menet som er det interessante, hvordan og hvorfor
det oppstår, og hvordan det rettferdiggjøres, dessu-
ten hvilke reaksjoner det møter. Terrorisme har tra-
disjonelt vært de fattiges krigføring. Det blir benytta
av folk som ikke er i besittelse av noe militært eller
politisk apparat, og blir oftest brukt for å gjøre ver-
den oppmerksom på at det eksisterer en dyp kon-
flikt i terroristenes hjemland, og skal rette fokus mot
den urett de føler blir gjort mot dem selv.
All historie tilsier at underkuelse, eller følelsen av
underkuelse, lett fører til terror.

Har vi en iboende trang til vold?
Barn, særlig gutter, lærer seg fort å ty til
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vold. Selv har Arne Næss aldri vært i en ordentlig
slåsskamp. –Jeg har aldri slått til noen av rent sinne,
og jeg forstår ikke hvorfor det ofte er folks instinktive
reaksjon. Jeg slåss mye som barn, men det var
alltid på lek. Jeg må innrømme at å lekeslåss var
kjempemoro, men vi ønsket aldri å skade hveran-
dre. Hvis man traff forkjært, og noen fikk ordentlig
vondt, fikk vi alltid dårlig samvittighet. Jeg er en stor
tilhenger av slåssing og “gandhistisk boksing”. Barn
må læres opp til å slåss på gøy, helst uten smerte-
fulle konsekvenser. Det finnes ikke tvil om at barn
har en iboende trang til å slåss, men de må lære å
få utløp for denne gjennom lekende slåssing.

Det finnes mange ulike reaksjoner på kren-
kelse. Men selv den , normalt sett, mest sympa-
tiske person, kan fort reagere med vold og voldsom
aggresjon. Men for de fleste, selv i sterk affeksjon,
finnes det normer: -man sparker ikke en som ligger.
En gang jeg og en kamerat var ute og gikk i byen,
gav vi en morsom kommentar til noen gutter. De-
res umiddelbare reaksjon var å slå oss rett ned,
men når vi lå nede sluttet de og gikk. De fortsatte
ikke å sparke oss, selv om de var sinte. Sånt gjør
folk ikke.

Forebygging gjennom forståelse.
Historiefaget burde omfatte og sette fokus

på all form for systematisk vold. Det viktigste vi kan
gjøre for å bekjempe terrorisme er å lære å sette
oss inn i de samfunnsforhold som kan føre i retning
av grupperinger med terroristiske tanker og ten-
denser. På den måten kan vi kanskje klare å foran-
dre utviklinga, eller stoppe slike planer i det de spi-
rer, og før de rekker å utvikle seg til terroristiske
handlinger.

Et nærliggende eksempel på at forebygging
kan være effektivt, vil være Norge ved våpenstill-
standen i 1945. Myndighetene fryktet utstrakt ter-
rorisme mot folk og grupperinger som hadde
sympatisert med okkupasjonsmakta. Parallelt var
ekstreme antikommunister innstilt på å bruke like
ekstreme virkemiddel. Mange undervurderte det ha-
tet som hadde oppstått mellom de ulike grupperin-
gene. Likevel var det, på grunn av arbeid mot disse
ekstreme uttrykksformene, bare en håndfull situa-
sjoner i krigens etterspill som kan karakteriseres
som terroristiske, og det kom aldri til utstrakt terro-
risme.

Hva og hvor mye vi tåler blir til stor grad
bestemt av vår motivasjon. Er vi innstilt på at slåss-

kampen er en lek, er vår toleransegrense eller
smerteterskel mye høyere enn om noen hadde slått
oss med ønske om å skade.
På samme måte er motivasjonen viktig i en lære-
prosess. Når folk nå er opptatt av det som har
skjedd i USA, må skolen ta inn over seg dette. Un-
dervisningen må utvides til å lære unge hva som
skaper terrorisme. De må lære om samfunnsforhold-
ene i de landene som har sterke grupper med
terroristiske tanker og tendenser, og om hvordan
resten av verden kan ha vært med på å skape denne
situasjonen. De må lære om historiens religiøse kri-
ger, og den nedslakting av folk som fulgte med disse.
Det eneste gode som kan komme ut av en situasjon
som denne, er å la hendelsen påvirke den samtids-
historie våre barn og unge lærer. Det må gi oss
innblikk i de langsiktige virkningene storpolitikk har.
Vi må bruke anledningen vi nå har til å rette fokus
mot langsiktige løsninger.  Du kan ikke eliminere fe-
nomenet terrorisme gjennom vold, ved å kvitte deg
med alle du mistenker for å være eller forsvare ter-
rorisme. Vold avler vold.
Vi må se på hva som kan gjøres for å løse proble-
mene i verdens typiske konfliktområder, og vi må
velge virkemiddel med langsiktige virkninger. Vi må
se på hva som kan gjøres for å lette situasjonen i
sultrammede, konfliktfylte og/eller krigende land, og
hjelpe dem med å skape sin egen framtid.

Barneoppdragelse og undervisning er de vik-
tigste elementene i en utvikling mot en fredeligere
verden.
Vi må innse at barna er framtida, og satse på å gi
dem en bedre oppvekst. Barn som har vokst opp
med frykt, må møtes med forståelse for deres noen
ganger avvikende eller aggressive atferd, ikke med
frykt og fordommer.
Vi må få en mer gandhistisk virkelighetsoppfatning,
der evnen til å forstå motpartens argumentasjon
på hennes premisser , og å møte folk med innsikt
og forståelse, ikke fordømmelse, står sentralt.

Framtida
Arne Næss tegner bilde av en lysere framtid: -Krig-
føring, rasisme og terrorisme er bare en fase i men-
neskehetens historie, og noe vi vil komme over. Men
det er snakk om minst et par hundre år.
Det beste vi kan gjøre nå er å forebygge frykt og hat
gjennom å lære våre barn toleranse og empati. Moti-
vasjonen  til å lære om vår egen samtids historie
må brukes til noe langsiktig verdifullt.
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Oppgave 1

A) Standard CAPM antar en risikofri rente som
man kan låne og spare ubegrenset til, Rf.
Videre kan det vises at frontprotefølje meng-
den er en hyperbel i et (µ,σ) diagram (forvent-
ning, (varians)1/2).

Figur 1

Strålen fra Rf
 med positiv helning og som tangerer

frontportefølje mengden, i punkt (µm,σm) fra CAPM,
kalles Kapitalmarkedslinjen. Denne utgjør den
effisiente mengden i standard CAPM, siden den er
beskrevet av problemet: Max µ gitt σ=K. Det er

Eksamens-
opppgaven

Gjengitt av Geir Soland
geiras@student.sv.uio.no

karakter: 1,7
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umulig å få høyere avkastning for en gitt σ andre steder enn på denne linjen. For ethvert annet punkt, kan man få
høyere forventet avkastning ved å tilpasse seg på Kapitalmarkedslinjen uten å øke risikoen. Siden standard CAPM
forutsetter risiko averse forventet nytte maksimerende individer, tilpasser alle seg langs denne Kapitalmarkedlinjen.

Helningen på linjen er (µm-Rf)/σm (kan f.eks. sees ved en geometrisk betraktning). Linjen er derfor gitt ved

E(Rp) = Rf + (Var(Rp))1/2(E(Rm)-Rf)/(Var(Rm))1/2

↔ µp =  Rf + σp(µm-Rf)/σm

µi er forventet avkastning til en portefølje i, σi er standardavviket til en portefølje i.

Langs linjen ligger ulike kombinasjoner av det risiko frie papiret og markedsporteføljen. I standard CAPM er det kun
disse to “porteføljene” som holdes, men i ulike kombinasjoner.

La a være andelen av porteføljen holdt i det risikofri papiret og (1-a) i markedsporteføljen. Kall porteføljen p.

E(Rp) = aE(Rf) + (1-a)E(Rm)
= aRf + (1-a)E(Rm)

Var(Rp)= (1-a)2Var (Rm) (Fra: Rp = aRf + (1-a)E(Rm))

Dersom a = 1 ⇒  E(Rp) = Rf (se figur)
Dersom a = 0 ⇒  E(Rp) = µm (se figur)

Det viktige her, er at når individene skal velge mellom ulike porteføljer i sin tilpasning, er det punkter langs denne
linjen som blir sammenlignet.

Ingen objekter / punkter ligger over linjen.
Som tidligere nevnt, Kapitalmarkedslinjen
er den effisiente mengden. Det er umulig å
kombinere risikopapirer og / eller det
risikofri papiret i en portefølje som gir en
kombinasjon av forventning og standard-
avvik som vil ligge over Kapitalmarkeds-
linjen.

Det ligger mange objekter under linjen.
Dette er objekt som gir en avkastningsrate
og standardavvik som gjør at ingen vil kun
holde dette objektet. Alle objekter er med i
markedsporteføljen per definisjon. Så alle
aktiva blir holdt i likevekt, men ingen holder
kun en portefølje eller et papir som ligger
under linjen.

Matematisk:

For en portefølje / et papir j som ligger under Kapitalmarkedslinjen med forventet avkastningsrate og standard-
avviket til denne raten (µj,σj) er

µj < µj* = Rf + σj(µm-Rf)/σm
der µj* er den forventede avkastningsraten papiret måtte ha hatt gitt risikonivået for å ligge på linjen.

Punkter langt til høyre på linjen, mulig tilpasninspunkter for mindre risikoaverse individer, er karakterisert med en
liten andel av porteføljen i det risikofri papiret (kan være negativ da kort salg er tillatt i følge standard CAPM).

Punkter langt til venstre på linjen, mulige tilpasningspunkter for mer risikoaverse individer, er karakterisert med en
stor andel av porteføljen i det risikofri papiret (men ikke en andel større enn en, ikke lønnsomt å investere mer enn
formuen i risiko fritt papir (må da kortselge aksjer med høy “rente” for å spare i lav)).
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En naturlig inndeling kan være:

Punkter til høyre for (mm,sm) er karakterisert med a < 0. Punkter til venstre for (mm,sm) er karakterisert med 0 < a < 1,
se figur 2.

a < 0 er altså kortsalg av det risikofri papiret, og investering av mer enn formuen i markedsporteføljen.

B) Verdipapirmarkedslinjen er gitt ved:
E(Rj) = Rf + βj[E(Rm)-Rf] der βj = Cov( Rj , Rm)/σm

2

Cov(Rf , Rm) = 0 ⇒  βf = 0 ; Cov (Rm , Rm) = Var(Rm) ⇒  βm = 1

Verdipapirmarkedslinjen sier at det eneste karakteristiske ved et aktivum som betyr noe for forventet avkastnings-
rate for dette aktivumet er aktivumets β. Altså, avkastninsratens kovarians med markedsportejøljen. Den sier videre
at forventet “overskudds” avkastning : [E(Rj) – Rf] er i en lineær sammenheng med βj. βj er et risikomål, mens [E(Rj) –
Rf] er et mål på prisen til risiko. Verdipapirmarkedslinjen gir den forventede avkastningsraten et aktivum må ha for at
det skal holdes i likevekt.

Alle aktiva som handles ligger på
denne linjen. Det følger fra CAPM, og
siden, i følge CAPM, alle aktiva
handles, ligger alle aktiva på denne
linjen. Dersom man benytter unik
teknologi eller kunnskap for å gjen-
nomføre et prosjekt, er det ikke noe i
veien for at dette prosjektet kan ha en
forventet avkastningsrate som er
høyere enn hva CAPM skulle tilsi.
Altså, som ligger over verdipapirlinjen.
Dette er imidlertid før det omsettes i
markedet, markedsporteføljen holdes
konstant. Under verdipapirmarkes-
linjen kan det ligge objekter som man
ikke holder kun for prisstigningens
skyld, men også for konsum. F.eks.
kunst kan holdes for å tjene penger,
men det har også en konsumverdi
mens man eier kunsten. Her beveger

jeg meg litt fram og tilbake fra hva modellen strengt tatt sier, men det er ofte slik CAPM benyttes. Mer presist er
det slik at alle aktiva som er med i markedsporteføljen vil ligge på verdipapirlinjen, men markedspprteføljen blir ofte
estimert uten at for eksempel kunst er med som et aktivum. Derfor denne frem og tilbake forklaringen.

Et naturlig skille mellom høyre og venstre på verdipapirmarkedslinjen er ved βp = 1. De objektene som befinner seg
langt til høyre , altså βp > 1, har høy risiko, altså høy korrelasjon med markedsporteføljen. Det er kun denne typen
risiko, kalt systematisk risiko, som er avgjørende for hvilken avkastningsrate (forventet) markedet krever for å holde
objektet. Usystematisk risiko kan diversifiseres bort. Risiko som er knyttet til resten av økonomien slipper man ikke
unna. For βp < 1 (kan også være negativ) har lavere systematisk risiko, forventet avkasningsrate kan være lavere i
likevekt.

C) Antar at standard CAPM betingelsene gjelder. Da vil alle tilpasse seg på Kapitalmarkedslinjen gitt ved:
(1) µp = Rf + σp(µm-Rf)/σm

Belønning for å ta risiko tolker jeg som hvor mye høyere forventet avkastningsrate man får ved å øke risikoen på sin
avkastningsrate på porteføljen marginalt, altså:

dµp / dσp fra (1) :
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dµp / dσp = (µm-Rf)/σm = helningen
på Kapitalmarkedslinjen.

Så utsagnet er korrekt med min
tolkning av belønning for å ta risiko
og antagelsen om en standard
CAPM verden. I tillegg så vi kun på
total risiko, men det er den individer
er interessert i, gitt forutsetningen
fra standard CAPM.

Belønning høy ↔ dµp / dσp høy ↔
helningen på Kapitalmarkedslinjen
bratt.

D) Med samme definisjon av
belønning og antagelser om stan-
dard CAPM som i C).

Belønning : dµp / dσp = (µm-Rf)/σm

Helningen på Verdipapirmarkedslinjen
er gitt ved : µm-Rf.

(µm-Rf) høy ⇒  dµp / dσp = (µm-
Rf)/σm høy for gitt σm.

dµp / dσp høy ⇒  (µm-Rf)/σm
høy ⇒  enten (µm-Rf) høy og eller σm
lav.

Utsagnet er ikke korrekt under mine
tolkninger og antagelser. En brattere
verdipapirmarkedslinje gir en høyere
belønning for å ta risiko for en gitt
σm, men en bratt verdipapirmarkeds-
linje kan eksistere med en slak
Kapitalmarkedslinje likevekt dersom
σm er høy. Dessuten kan en slak
verdipapirmarkeslinje eksistere
sammen med en bratt Kapital-
markeslinje, dersom σm er lav. Det er

altså ikke nok å vite at verdipapirmarkedslinjen er bratt for å konkludere noe om risiko belønning, man må også vite
hvordan volatiliteten til markedsporteføljen er.

E) Det bli for omfattende å utlede null-beta CAPM her, men i korte trekk finner man den på følgende måte:

Samme antagelser som i standard
CAPM, bortsett fra at det ikke eksiste-
rer noen risikofri rente.

Får det samme mulighetsområde av
risikopapirer som før, den effisiente
mengden blir imidlertid den delen av
hyperbelen som har positiv helning:
løsningen på problemet

Max µp  gitt σp = K

Alle tilpasser seg på den effisiente

Effisient mengde

µp

σp
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mengden. Markedsporteføljen er
dermed en konveks kombinasjon av
effisiente porteføljer og er dermed selv
effisient.

Tangenten til hyperbelen i punktet som
utgjør (µm og σm) markedsporteføljen
skjærer µp aksen i rz, som er lik
avkastningsraten til den unike porteføljen
på frontporteføljemengden med
kovarianse lik null og dermed β lik null
med markedsporteføljen:

Helningen på tangenten er gitt ved : (µm-
Rz)/σm.

Konstruer en portefølje bestående av en andel a i et papir j og en andel (1-a) i markedsporteføljen.

Rp = aRj + (1-a)Rm

E(Rp) = aE(Rj) + (1-a)E(Rp)

Var(Rp) = a2Var(Rj) + (1-a)2Var(Rm) +2a(1-a)Cov(Rj , Rm)
σp = (Var(Rp))

1/2

Helningen på den lille hyperbelen er gitt ved i punkt µ

dµm/da 
         dσp/da  a=0

Setter man helningen lik hverandre

(µm-Rz)/σm = dµm/da 
dσp/da  a=0

Kommer man frem til null-beta CAPM:
E(Rj) = E(Rz) - βj[E(Rm)-E(Rz)] der cov(Rz , Rm) = 0

Null-beta CAPM er altså identisk med CAPM bortsett fra at Rf er erstattet med E(Rz).
E(Rj) = E(Rz) - βj[E(Rm)-E(Rz)] har nøyaktig samme tolkning som i B) bare at E(Rz) erstatter Rf også i tolkningen.
Verdipapirmarkedslinjen gir altså fortsatt mening.

“Kapitalmarkedslinjen” gir ingen meningsfylt begrep lenger. “Den” er ikke lenger den effisiente mengden og benyttes
derfor ikke til å finne beste tilpasning. Det hadde også vært problematisk å diskutere utsagnene i C) og D) på
samme måte i null-beta tilfellet.

Oppgave 2

A) Det er særlig to restriksjoner som vanligvis pålegges de ansatte i forbindelse med opsjoner:

(1) De ansatte har ikke lov til å selge opsjonene videre.
(2) De ansatte eier opsjoner kun hvis de fortsetter å arbeide for firmaet.

Restriksjon (1) fører altså til at de ansatte kun har valget mellom å utøve opsjonen eller ikke.

B) For den ansatte kan en slik ordning være kostbar, relativt til kontante lønninger, på flere måter. De viktigste er
nok:

(i) Dersom restriksjon (1) gjelder, vil, først på bortfallsdato, en slik ordning gi muligheter til høyere konsum. Kontant
lønninger gir mulighet til høyere konsum når utbetalingen finner sted. Dersom den ansatte ønsker høyere konsum nå



side 36

fremfor muligheten til høyere konsum ved fortfallsdato, kan en opsjonsordning påføre den ansatte en relativ kostnad.
Det er vanskelig å benytte kapitalmarkedet til å øke konsumet nå ved å ta opp lån med opsjonen som sikkerhet. Her
er det sterke reguleringer. Årsaken til disse reguleringene, henger sammen med risikoen rundt opsjonene. Mer om
dette i punkt (ii). Det er viktig å påpeke at den omtalte kostnaden vil variere fra ansatt til ansatt. Størrelsen på de
subjektive diskonteringsfaktoren og initial formue, vil være viktige faktorer i bestemmelsen av kostnaden.

(ii) Anta at restriksjon (1) gjelder. Opsjoner har risiko. Dersom aktørene er risikoaverse, vil den økte risikoen opsjo-
nene medfører være en slags kostnad. Det er / kan være vanskelig for de ansatte å diversifisere seg bort fra denne
risikoen. Opsjonens verdi varierer med verdien av aksjen til firmaet. Muligens har de ansatte aksjer i firmaet fra før,
bonusordninger og kontant lønn som også i mer eller mindre grad avhenger av firmaets aksjekurs. Opsjoner gjør
derfor at de ansattes stokastiske fremtidige formue avhenger enda sterkere av firmaets aksjekurs. Dersom de
ansatte istedenfor opsjoner hadde fått kontanter, kunne disse plasseres slik at den stokastiske fremtidige formuen
ble mindre avhengig av firmaets aksjekurs (for eksempel i verdipapirer som er negativt korrelert med firmaets
aksjekurs, eller i aksjer / obligasjoner med lavere risiko). Risikoen til opsjoner kan derfor være en kostnad for den
ansatte. Hvor stor denne relative kostnaden er vil avhenge av bl.a. den ansattes grad av risikoaversjon, hvor
diversifisert den ansattes verdier er fra før og hvor diversifisert den ansatte kan bli etter opsjonen er gitt.

(iii) Anta at restriksjon (1) gjelder. Opsjonsordninger kan da medføre en kostnad for den ansatte i form av mindre
fleksibilitet i arbeidsmarkedet. Opsjonsordning under disse forutsetninger kan medføre en stor kostnad for den
ansatte ved å slutte i firmaet, muligen for å arbeide i et annet. Ved en lønn i kontanter nå, kan den ansatte bytte
jobb uten disse ekstra kostnadene. Den enkelte ansattes verdsetting av en slik fleksibilitet, som antageligvis øker
med ønsket om en ny jobb og sannsynligheten for å få jobbtilbud, vil være med på bestemmelsen av denne kostna-
den.

Det er nærliggende å tro at de ansatte verdsetter en opsjon lavere enn markedsverdien. Grunnen til dette er i
hovedsak restriksjon (1) og de kostnadene som en opsjon påfører de ansatte. Andre markedsaktører må ikke
forholde seg til restriksjon (1), og blir heller ikke påført de nevnte kostnadene.
Denne betraktningen fører til at vi innser at da firmaet gir opsjoner til ansatte verdsettes de lavere enn hvis de
hadde blitt solgt i markedet. Anta at en ansatt er indifferent mellom å motta en opsjon eller et kontant beløp V
(dette blir formalisert i neste oppgave). La C være markedsprisen på en opsjon. Fra diskusjonen ovenfor følger det
at det er nærliggende å tro at C > V. Dersom firmaet gir en opsjon fremfor kontant lønn, påfører dette firmaet en
kostnad C – V > 0. Firmaet kan også bli påført kostnader gjennom mulige uheldige insentiv effekter som et resultat
av opsjoner, men mer om dette i oppgave (F).

Anta at firmaet har som mål å maksimere verdien av firmaets aksjer. Dersom de gir opsjoner, har vi sett at de
ansattes stokastiske fremtidige inntekt avhenger sterkere av aksjekursen enn ved kontante lønninger. Opsjonene vil
derfor gi de ansatte insentiver til å arbeide for en høyere aksjekurs, som samsvarer med firmaets mål. Opsjoner kan
også bli brukt for å holde på de ansatte, gjennom en restriksjon av type (2). Det blir da “dyrere” for de ansatte å
slutte i firmaet som diskutert i punkt (iii). Et mye omtalt formål med opsjoner, er å utsette betalingen / lønnen til de
ansatte. En ny oppstartet bedrift har muligens ikke råd til å utbetale kontant lønninger, men kan gi opsjoner. Dette
synes å stride mot hva vi tidligere har diskutert. Firmaet kunne solgt opsjonen til pris C i markedet og betalt V til de
ansatte, C > V. Asymmetrisk informasjon kan imidlertid gjøre at de ansatte verdsetter opsjonen mer enn markedet
og dermed strider det ikke med tidligere konklusjoner.

C) Anta at den ansatte har akser i firmaet fra før og et kontantbeløp i risikofri papirer. Ønsker å regne ut
sikkerhetsekvivalensen til en opsjon, altså et kontantbeløp som gjør at den ansatte er indifferent mellom å motta
dette beløpet med sikkerhet nå og opsjonen.

Notasjon:

W0 – verdien av formuen periode T med opsjonsordning
WV – verdien av formuen periode T med kontantlønning
ω - verdien av verdipapirene uten risiko i dag
PT – prisen på aksen i periode T

S - antall aksjer
T – bortfallsdato, perioder til –

R – rentesatsen (eksogent gitt, konstant)

W0 = ω(1+R)T + S PT  + max [O, PT – K] ;
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WV = (ω+V)(1+R)T + S PT

der max [O, PT – K] er verdien av opsjonen; K er utøvingsprisen, eksogent gitt, og V er et kontantbeløp som antas
brukt til å kjøpe risikofri papirer.

Definer V gjennom ligningen:

(*) E(U(W0)) = E(U(WV))

V er da sikkerhetsevivalensen til opsjonen. Har her antatt at den ansatte er en forventet (von Neuman,
Morgenstern) nyttemaksimerende person.
Jo høyere V, jo høyere verdi har opsjonen for den ansatte, siden V er verdsettingen av opsjonen i dag.

Anta følgende:
(1) Det eksisterer ingen risikofri arbitrasjemuligheter.
(2) Det er ingen imperfeksjoner; transaksjonskostnader, reguleringer, skatter eller restriksjoner på

kortsalg. All informasjon er tilgjengelig for alle og gratis.
(3) Det eksisterer en risikofri rente, alle kan låne / spare ubegrenset.
(4) De aktiva vi betrakter betaler ikke utbytte i den betraktende perioden.
(5) De aktiva som handles er perfekt delbare.
(6) Individene foretrekker mer formue fremfor mindre.
(7)  Pt+1/Pt er stokastisk uavhengig av Pt og historien før t.
(8a) Handel finner sted kontinuerlig.
(9a) Enhver tidsbane {Pt}t=0

T er kontinuerlig.
(10a) Var [ ln (Pt+s/Pt) ] = σ2s, alle er enige om dette.
(11a) ln (Pt+s) er normalfordelt.

Verdien av en opsjon i markedet er da gitt ved Black & Scholes formel:

C = PN(x) – (1+R)TKN(x-σ(T)1/2) ; der x ≡ ln (P / (1+R)-TK)   + 1/2σ(T)1/2

σ(T)1/2

Der C er verdien av opsjonen i markedet, N(.) er kumulative fordelingsfunksjoner for en normalfordelt variabel, σ er
standard avviket til  ln (Pt+s/Pt). De andre variablene er definert fra før.

C er altså verdien firmaet kunne ha fått for opsjonen i markedet, de gir den til en ansatt som verdsetter det til V fra
(*).
C – V er derfor en kostnad for firmaet, siden dette er “tapet” ved å ikke gå veien om markedet: Selge opsjonen, få
C, gi V til den ansatte, sitter igjen med C – V.

V i (*) vil variere fra individ til individ, siden nyttefunksjonene varierer. Nyttefunksjoner må derfor spesifiseres.
Antagelsene som er gitt tidligere i (C) må være oppfylt.

En numerisk undersøkelse er nok lagt lettere hvis man antar den binomiske modellen for prising av opsjoner. Anta-
gelse (1-7) holder fortsatt, men vi må bytte ut (8a-11a) med:

(8b) Handel finner sted en gang per periode.
(9b) St+1/St har to mulige utfall, u og d, alle er enige om dette.
(10b) Pr (St+1/St) = q « t.
(11b) St+s er binomisk fordelt.

Ikke S, men P ovenfor

Et eksempel hadde her vært på sin plass, men tiden rekker ikke til. Det hadde vært relativt enkelt å regne seg frem
til en verdi av V, f.eks. ved å kun s på en periode, anta nyttefunksjonen U(x) = -x-1, og forholdet mellom K, uP0, dP0
bestemt eksogent.

D) Anta at budsetter er fremkommet ved å benytte Black & Scholes formelen. La den totale verdien (målt ved B&S)
være M. Altså, firmaet har budsjettbetingelsen nC = M. Mer bestemt nC(t,K) = M. Verdien av n kjøpsopsjoner med
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varighet t og utøvingspris K, målt ved B&S, skal være lik M. Har her antatt at bedriften gir identiske opsjoner, ikke
nødvendig.
Selv om M er gitt, kan firmaet variere n – antall opsjoner, t, K og hva slags kombinasjoner av opsjoner som skal gis.
Antar at t er gitt og at alle opsjonene er identiske. Budsjettbetingelsen blir da: nC(K) = M.

La δV/δPT være et mål på hvor mye den ansattes verdsetting av opsjonen øker med aksjekursen. Dette kan da
benyttes som et mål på hvor sterkt et insentiv til å jobbe for høyere aksjekurs en opsjon gir. Et tilsvarende mål for n
opsjoner er δVn/δPT.
Firmaet ønsker så høy δVn/δPT som mulig gitt budsjettbetingelsen.

Firmaets problem:

Max K δVn/δPT gitt nC = M

der V er gitt fra (*) i oppgave (C) og C er gitt fra B&S – formelen.

Deretter må firmaet finne den optimale M.

E) Hovedresultatet var at K = P0 (aksjekursen i dag) som er vanlig praksis var svært vær maksimumspunktet.
Maksimumsverdien var lite sensitiv for endringer i K nær P0. Altså, insentivene blir maksimert ved å sette en
utøvingspris nær dagens aksekurs.
Hall & Murphy diskuterer også at det å endre utøvingsprisen etter hvert ikke er bra for insentivene (for eksempel
senke K, dersom K > St i en periode t).

Andre resultater:

δV/δS < 0 , δV/δρ < 0 , δV/δω > 0 der ρ er relativ risikoaversjon.

F) Slik jeg har presentert analysen, er det fokusert på insentiver for å jobbe for en høyere aksjekurs. Jeg har kort
vært innom en diskusjon om at opsjoner kan gi insentiver for å bli lenge i et firma. Dette inngår ikke i den videre
analysen (spesielt maksimeringsproblemet). Videre kan opsjoner gi insentiver til å ta høyere risiko i sine beslutninger
i arbeidet og arbeide mot at firmaet skal betale utbytte.
Høyere risiko generelt øker verdien av en opsjon: δC/δσ > 0 ( B&S). Utbytte utvanner aksjen som en opsjon gir en
mulighet til å kjøpe, derfor lavere verdi.
De to siste insentivene vil naturligvis variere fra individ til individ de også. I tillegg  er det ikke sikkert at firmaet
betrakter disse insentiveffektene som gunstige (jfr. Diskusjonen i B)).

Kommentarer til
oppgaven

Av Diderik Lund
diderik.lund@econ.uio.no
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Oppgave 1

Det er viktig å lese gjennom hele teksten til oppgave 1 før man begynner å svare.  Det blir da åpenbart at man må få
klart fram forskjellene mellom de to linjene som er nevnt i (a) og (b).

Kurset inneholder omfattende utledninger av noen modeller, og det fører for langt om kandidatene skal gjengi disse
utledningene på alle eksamener som bruker modellene.  Derfor vil det ofte være en slik avgrensning som i begynnelsen
av denne oppgaveteksten.  Det er kanskje ikke så klart hva som bør være utgangspunktet når man ikke skal ta alt fra
begynnelsen.  Dette blir opp til den enkelte, og denne kandidaten har begynt på en fornuftig måte, med å fastslå en av
forutsetningene (risikofri rente, som ikke eksisterer i del (e)) og en viktig kurve i den grafiske framstillingen av modellen.
Denne kurven er trinnet før innføringen av Kapitalmarkedslinjen, som det spørres etter.

Definisjonen av denne linjen er riktig.  “Forklar i matematisk forstand” dreier seg nettopp om  , selv om det kunne ha
stått mer utfyllende om at det dreier seg om valg av porteføljer, og hva k er.  Det burde også ha vært presisert hvordan
dette maksimeringsproblemet skiller seg fra det minimeringsproblemet som står skrevet inne i figuren, nemlig, slik
dette er framstilt her, at minimeringsproblemet forutsetter at det risikofrie objektet ikke er tilgjengelig.  Helning og
formel for linjen er riktig gjengitt, og det er riktig forklart “i praktisk forstand” at objektene på linjen er porteføljer som
kombinerer det risikofrie objektet og markedsporteføljen.

Det er riktig at ingen objekter befinner seg over linjen, men det kunne kanskje ha vært tilføyd “i likevekt, når modellen
holder.”  Det som står om objekter under, langt til høyre og langt til venstre er også riktig.

Del (b) er også godt forklart.  Mange kandidater blander sammen de to linjene, for eksempel ved å prøve å framstille
den andre i et diagram med sigma langs horisontal akse (og kanskje til og med med frontporteføljemengden inntegnet),
eller den første i et diagram med beta langs horisontal akse.  Det som blir skrevet om objekter over og under
Verdipapirmarkedslinjen, er også bra, spesielt skillet mellom hva modellen sier, og hvordan vi av og til resonnerer
utenfor modellen.  Potensielle investeringsprosjekter kunne også ligge under linjen, noe som ikke er nevnt.  Det er riktig
at resonnementet om potensielle prosjekter gjelder avkastning i forhold til den påkrevde realinvesteringen, altså “før”
prosjektet er omsatt til markedspris.  Det som står om “langt til høyre” og venstre er også riktig, og spesielt bra er det
å ha med at beta i teorien gjerne kan være negativ.

For del (c) og (d) er det viktig å få fram at det er Kapitalmarkedslinjen som utgjør den mengden av porteføljer som
aktørene i modellen velger blant.  Dermed er det denne som avgjør hva slags belønning aktørene får for å ta risiko, noe
som helt riktig er tolket som tillegget i forventet avkastning ved å øke porteføljens standardavvik (langs linjen).  Det er
også riktig at helningen på Verdipapirmarkedslinjen har noe med dette å gjøre, men at den ikke gir det nøyaktige svaret
på hva slags belønning en får.

Under del (e) gjør kandidaten riktig rede for noen hovedtrekk i null-beta CAPM, og får fram at Kapitalmarkedslinjen ikke
lenger er noen aktuell valgmengde for aktørene, mens en variant av Verdipapirmarkedslinjen fortsatt har mening.  (De
som ikke kjenner igjen uttrykket “null-beta CAPM,” har kanskje hjelp av den engelske oppgaveteksten, som også blir
utlevert.)

Oppgave 2

Under del (a) er de to viktigste restriksjonene nevnt.  Det hender også at det er en restriksjon om at hvis opsjonen
utøves, må den ansatte beholde de aksjene som kjøpes, i en viss periode.  Dette er ikke nevnt.

I del (b) er det viktig å skille mellom hva som er dyrt ex ante og ex post.  Siden verdien av en opsjon er knyttet til den
underliggende aksjen, kan verdien vise seg å bli høy eller lav ex post.  Men det viktige her er hva verdiene er ex ante,
d.v.s. når opsjonen utstedes.  Dette har med diversifisering å gjøre og er behandlet i pensum, og kandidaten gjengir
poenget bra i sitt moment (ii).  Moment (i) handler om kredittrasjonering for ansatte, og har ikke så mye med opsjoner
å gjøre.  Moment (iii) om fleksibilitet i arbeidsforhold er relevant.  At et lite selskap kan være kredittrasjonert, og dette
kan delvis løses med opsjoner, er også relevant.

I del (c) gjengis pensum-modellen om verdsetting uten diversifisering (hos en ansatt som maksimerer forventet nytte)
og verdsetting i markedet.  Del (d) og (e) gjengir modell og hovedresultat hos Hall og Murphy.  Dette er bra.

Del (f) er også bra besvart, med tre relevante momenter.

Alt i alt er dette en meget god besvarelse, som åpenbart fortjener den gode karakteren.
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