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Hvor jeg forsøker å få noe til å handle om kvinner, men ikke helt klarer det...

Det e’kkje greit å va fåggel i da’, gikk en strofe i et stavangerdikt jeg leste en
gang. Det er vel mye mulig, og for tiden er det tydeligvis ikke så lett verken for
den ene eller andre. Det er ikke bare de middels gamle (les: senior) eller
middels dumme det er synd på i våre dager. Det er også kvinner. Kvinner har
i mange år blitt undertrykt av menn. Det er noe alle vet, eller....? Kan det hele
forklares av kommunikasjonsproblemer?
I en BI –avis som kom ut i september leste jeg på og mellom linjene i de blå
sidene, at årsaken til at kvinner er underrepresentert i forskermiljøer, styrer,
lederstillinger og i grunnen alt annet som er gøy, er fordi  kvinner har ”språk-
senteret sitt lokalisert to steder i hjernen”. Dette gjør dem dyktige til å kommu-
nisere og å være snille, men gir dem dessverre et ”vegrende språk”. Menn
derimot har ”spesielle områder i hjernen for ordforråd som er sterkere utviklet
enn hos kvinner” og de velger derfor de riktige ordene i en samtale. Dette gjør
dem mer taktiske og kapable til å ”ordlegge seg slik at alle vet hva de snakker
om” og de blir mer attraktive i jobbsammenhenger. Jommen sa jeg smør! Jeg
vet ikke om artikkelen var ment alvorlig eller som en spøk, for siden den var
skrevet av en kvinne så er det jo ikke godt å forstå hva hun mener (men hun er
sikkert snill skal jeg vedde på). Jeg vil allikevel ikke klage, fordi jeg av denne
artikkelen ble ledet til å tenke på at det med kommunikasjonsproblemer i
grunnen er ganske interessant, ja særlig hvis man skal nettopp klage. Nå for
tiden er jo det blitt så populært. Vanskeligere enn man kunne ane er det dog
å gjøre det på en måte slik at folk sympatiserer. En viktig forutsetning for det
siste er jo selvfølgelig at man blir hørt og deretter forstått. Noen blir lettere hørt
enn andre, Jan Otto Johansen og Rolf Wesenlund for eksempel (og de er jo
ikke engang kvinner). Hvorvidt de blir forstått kan jo diskuteres. Når slike
menn med y-kromosomet i behold og liksom evnen til å forklare ting så folk
forstår, ikke lenger kan kommunisere sitt budskap slik at de får sympati, hva
da med resten av verden  - og kvinnene ikke minst? Nei, det e’kkje greit å va
fåggel i da’. Jeg kom også til å tenke på hvor vanskelig det da må være, ikke
bare å være fåggel, men også hund. Hunder blir sjelden hørt og da tenker jeg
ikke på at de har et volumproblem, men at de strever med kommunikasjonen.
De har kanskje et språksenter i hjernen som gjør at de dessverre ikke har så
lett for å bli forstått, eller er det kanskje tungen det er noe galt med (den
henger jo alltid ut av munnen, er det normalt?). Tenk deg så at du i tillegg til
dine vansker som kjøter, også er en hunn-hund (med andre ord ei tispe) med
to språksentre som er feillokalisert og ujustert, definitivt ubalansert og kan-
skje demontert. Da sitter du så absolutt i klemma. I tillegg er du kanskje ikke
kjendis og har ikke trebein eller rullestol eller noe slikt og det gjør jo ikke
klagesaken lettere. Ditt skrik mot verden og all dens urettferdighet (særlig mot
kvinner) blir kun hyl mot klar himmel. Ingen forstår deg og du forstår ingen.
Hva skal dagens hunder gjøre, og hva med Wesenlund, for ikke å glemme
kvinnene?
Nåvel, det er definitivt avgjort at det verken er lett å være hund, kvinne eller
senior i dag. Hvis du derimot plusser på en stasjonsvogn og 1.85 barn har du
en kjernefamilie så da blir alt bra igjen. Mens vi kvinner venter på bedre tider
(og stasjonsvogn), må vi fortsette vår snikende kamp for verdensherredømme
med de begrensede muligheter vi har. Dersom vi ikke får det bedre er det  på
tide at noen andre får det verre (vi sosøkere vet jo at det er bare relative
størrelser som teller). Jeg ser ihvertfall lyst på fremtiden og konkluderer med
at kvinner nå har det bedre enn både hunder med hengende tunger og menn
i midtlivskrise og det er da noe (?).

Hege

Et hunneliv
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I løpet av høstsemesteret har det blitt debattert på universitetet at ex.phil-pensum er for
mannsdominert. Flere kvinnelige filosofer burde vært representert. Denne selv-
ransakende holdningen burde det kanskje vært mer av på vårt fag også. For hvorfor
finnes det ingen økonomiske modeller som er laget av damer? Iallefall er de ikke på
pensum. Spiller det egentlig noen rolle at alle teoriene er lagd av menn? Ville de blitt
annerledes hvis de var lagd av jenter: Ingen rasjonelle aktører, mye kvinnelig intuisjon
og naturligvis ingen matte....? Forhåpentligvis ikke.

Er det sånn at når kvinner skal forske på noe, så er det mindre viktige temaer som har
med barn, barnehager, omsorgsarbeid og husarbeid å gjøre? Eller overser mannlige
forskere temaer som er viktige (viktigere?) for halve verdens befolkning? Hvis en dame-
forsker både skal være kjønnskvotert og krangle for å få fram utradisjonelle temaer, så
er det kanskje ikke så rart hvis hun gir opp hele karrieren istedet.

Blar man bakover i Observators laaaange historie, så er det iallefall to temaer som
dukker opp stadig vekk, og som studentene tydeligvis har vært engasjert i over tid: Det
ene er at kvaliteten på undervisningen er for dårlig (det lar vi ligge denne gangen). Det
andre er mangelen på kvinnelige studenter. Her har det jo faktisk skjedd en endring.
Det burde antageligvis bekymre oss nåværende studenter at jentene kan være iferd
med å ta over faget. Med deres effekt på arbeidsmarkedet vil kanskje økonomi på lang
sikt stå i fare for å bli et lavtlønnet omsorgsyrke? Underliggende: jenter betyr urtete,
hekling og kos, men lav produktivitet. Bruk i begrensede mengder.

Debatter om kvinner og fag blir fort slagordpreget, og ender med at alle er enige om at
likestilling er litt ut, men damer er jo bra å ha også. Et lite men: det er faktisk litt pussig
å være student på vårt mannsdominerte institutt, når resten av vår verden er så preget
av at kvinner skal være representert på alle arenaer. Ja, vi vil ha flere kvinnelige forele-
sere. Er problemet at de ikke vil ha oss?

Guro

Kvinner i likevekt

OOOOO
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En del har kanskje reflektert over hvorfor ingen av
bøkene på pensumlisten er skrevet av kvinner og at
Økonomisk institutt faktisk ikke har en eneste kvin-
nelig professor. For å finne ut mer om kvinners situa-
sjon innenfor økonomien bestemte Observator seg
for å besøke to tidligere stipendiater.

Både Ylva Søvik og Astrid Mathiassen disputerte i au-
gust i år og er med andre ord akkurat ferdig med sine
doktorgradsstudier. Begge er enige om at det etter
doktorgradsstudiene vil være spennende å komme ut
i en jobb der man får mer praktisk bruk av økonomien.
Søvik jobber for tiden i Nærings- og Handelsdeparte-
mentet (NHD), mens Mathiassen har tatt seg en vel-
fortjent ferie etter endte studier. ”Kvinneandelen i NHD
er langt større enn på instituttet og det er i tillegg mange
unge kvinner i NHD, noe som gjør at man har samme
referanserammer både med hensyn på det faglige og
livet utenfor jobben”, sier Søvik. Begge understreker
likevel at de ble tatt godt vare på på instituttet, selv om
miljøet der er mannsdominert .  De har også observert
en endring de siste årene innenfor fagmiljøet både
hjemme og i utlandet der vi ser at det er stadig flere
kvinner som gjør karriere innenfor økonomien. Ten-
densen er at man finner flere kvinner i ledende stillin-
ger og at kvinner gjør seg stadig mer bemerket innefor
den økonomiske forskningen. Ingen av de to har følt at
det er vanskelig å nå fram med sine tanker, verken på
instituttet eller på konferanser i utlandet, fordi de er
kvinner

I følge Mathiassen ville faget hatt en fordel av å ha flere
kvinner. ”Hvordan det ville endret seg er det derimot
vanskelig å si. Man vil antakeligvis se endringer både
i bredden på problemstillingene det blir jobbet med og
i måten det blir arbeidet på. Vi ville nok på mange om-

råder også fatt en annen vinkling på problemstilling-
ene, med flere kvinnelige forskere. Dette skyldes blant
annet at kvinner har et annet verdigrunnlag å ta med
seg inn i faget. Dette vil endre noe av den vinklingen
faget har i dag. Kvinner er ofte veldig grundige i både
måten og jobbe på og i hvordan de presenterer sine
resultater.” Innenfor feltet eksperimentell økonomi der
Søvik har jobbet ser man at kvinner er opptatt av andre
emner enn mennene. En langt større andel av de ek-
sperimentene kvinner gjør dreier seg om barn og fami-
lie. Både innenfor problemstillinger og fagområder er
det langt vanligere at kvinner tar opp kvinne-mann pro-
blemstillinger. De er også interessert i om atferd endrer
seg dersom man lar barn delta i eksperimentene kon-
tra voksne. Det kan se ut som at kvinner er mer interes-
sert i barn, oppdragelse og oppvekstvilkårs betydning
for den økonomiske atferden enn menn. Vi ser også en
dreining i forskningen innenfor arbeidsmarkeds-
økonomi. På dette området har det vært en tendens til at
teoriene passer godt i bransjer som er svært mannsdo-
minerte, men at de passer dårligere innenfor kvinne-
dominerte yrker. Dette kan skyldes at teoriene er bereg-
net på en annen type produksjon enn den vi ser i mange
typiske kvinneyrker. Yrkesdeltakelsen blant kvinner i dag
er langt høyere enn tidligere og dette fører til at det er
flere faktorer i arbeidstilpasningen det nå må tas hen-
syn til. Det er for tiden flere kvinner som jobber nettopp
med å forbedre disse teoriene, slik at de også kan for-
klare sammenhenger vi ser i kvinnedominerte sektorer.

Kvinner i økonomien

Marius Holm Rennesund                   mhrennesund@hotmail.com
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Mye av dette arbeidet går ut på å løse opp på forutset-
ningen om den rasjonelle aktøren slik at man også tar
hensyn til normer og sosiale preferanser.

Det vil fort bli en del medieoppmerksomhet rundt den
første kvinnelige professoren i økonomi. Da statsviten-
skap fikk sin første kvinnelige professor for kort tid si-
den ble det fulgt av en periode med personfokuseringen
i media. De to er ikke redd for at dette skal skremme
bort kvinner fra å ønske å bli professorer. ”Medias inter-
esse for økonomiprofessorer er liten i utgangspunktet,
og den oppmerksomheten den første kvinnelige pro-
fessor på Økonomisk institutt vil få vil nok bli kortvarig.
Det er også mye opp til en selv hvordan man forholder
seg til media, slik at dette neppe vil bli noe problem
dersom man ikke ønsker personfokuseringen. Det er
på den annen side også viktig at kvinner gjør seg hørt i
media for å gi et positivt bilde av kvinner innenfor øko-
nomien.” sier Søvik. Dette er et område der instituttet
iover lengre tid ikke har vært flinke. Mange vet hva
samfunnsøkonomi går ut på, men de ansatte er sjel-
den ute i media og viser hva faget står for og personifi-
serer faget. Mange andre institutter har en mye ster-
kere tradisjon for å markere seg i media på godt og
vondt. Dette er viktig for å tiltrekke seg studenter til fa-
get. De to er også enige om at akademia generelt ikke
er spesielt diskriminerende. De trekker fram historien
som en viktigere forklaring for at det er så få kvinner i
vitenskapelige stillinger i dag. Det er ikke før de siste
årene at man har hatt kvinnelige akademikere å identi-
fisere seg med. Hvem man identifiserer seg med har
mye å si for hva slags ambisjoner man danner seg. At
kvinner synes blir derfor viktig for å rekruttere kvinner. Å
øke antallet kvinner i vitenskapelige posisjoner er der-
for en langsiktig prosess. Før man får en bredde av kvin-
ner, og også profilerte kvinner, innenfor et yrke vil rekrut-
teringen av kvinner i denne typen stillinger være lav.
Ingen av de to ser for seg en stilling på Økonomisk
institutt med det første. Det er viktig å også se den

praktiske bruken av økonomien. Søvik mener at det å
jobbe praktisk med økonomi i en periode er viktig for å
bli en god forsker og at også undervisningen vil bære
frukter av at de vitenskapelige ansatte har tilbrakt noen
år utenfor utdanningsinstitusjonene. ”Det er en svak-
het med det norske systemet at man ikke får sirkulert
de vitenskapelige ansatte. Man bør ha kortere kontrak-
ter der man har mulighet for å sirkulere mer. I utlandet
har man ofte 4-5 års lange kontrakter som gjør at man
må flytte på seg av og til og dette bidrar nok til å heve
både forsknings- og undervisningskvaliteten. Dette vil
riktignok gjøre at det blir vanskeligere for å kvinner med
familie å henge med i et slikt løp. Det er også ganske
sterk tendens til at de kvinnene som gjør det sterk inter-
nasjonalt ikke har familie”, sier Søvik

Ettersom andelen kvinner på studiet nå er rundt 50%,
kan vi også regne med en økning av kvinnelige ansatte
på instituttet de kommende årene. Forhåpentligvis vil
også arbeider skrevet av kvinner gjøre seg mer gjel-
dende på pensumlistene i årene framover. Som vi har
hørt føler de to tidligere stipendiatene ikke at akademia
er diskriminerende. Spørsmålet er derfor heller om
forskerstillinger innenfor utdanningsinstitusjonene
appellerer til kvinner. Kanskje bærer miljøet preg av
mangel på samarbeid og interaksjon. Forhåpentligvis
vil noen gå foran og bane vei, for som de selv sier: ” Før
man får en bredde av kvinner og også profilerte kvinner
innenfor et yrke vil rekrutteringen av kvinner i denne
typen stillinger være lav”. Mange av de som er uteksa-
minert ønsker seg heller inn jobber der de kan bruke
økonomien mer praktisk. I denne typen stillinger er også
kvinneandelen større og man har et mer sammensatt
miljø å forholde seg til.
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Marked for
små barn

Utviklingen i skolen i USA har vært alarmerende. Ved
å måle sammenhengen mellom nasjonale standard-
tester og penger investert i skolen over tid har man
funnet at produktiviteten var ca. 65% høyere i skoleå-
ret 1970-71 enn i 1988-89 1 . Dette har fått mange til å
mene mye om hvordan man i det minste kan restau-
rere skolen til å produsere de samme resultatene nå
som de gjorde før. Dersom produktiviteten løftes til
samme nivå som på sytti-tallet, betyr det at snitt-
eleven vil ligge på nivå med dagens topp 10% elever.

Enter The Economist

Økonomer har begynt å interessere seg for organise-
ringen av skolen, og blant de toneangivende finner
man, for en gangs skyld, en ung kvinne. Caroline Min-
ter Hoxby (Harvard) har jobbet systematisk med å utvi-
kle og anvende økonomisk teori på området. Forsknin-
gen har handlet om å redegjøre for konsekvenser av å
innføre kvalitetsforbedrende tiltak i skoleverket, dvs.
incentiver. Hun har opparbeidet seg respekt for med
oppfinnsomme og grundige empiriske metoder be-
svare vanskelige spørsmål som har dukket opp i de-
batten om skolen.

Av alle som syslet med produktivitetsproblemet, skulle
økonomer vise seg å være mest konstruktive, eller mer
presist, økonomiske metoder vise seg å være mest
velegnede, av flere årsaker. Økonomer er kjent med
problemene som oppstår i forbindelse med naturlige
eksperimenter. Naturlige eksperimenter er viktige fordi
det er ansett som uetisk å eksperimentere med barn
og fordi en del av teoriene som dukket opp ikke kunne
blindtestes. Økonomer er også villige til å være med på
tanken om at incentiver virker, og at skoler reagerer på
endringer i markedsstruktur. De har heller ikke umid-
delbart de samme refleksene andre gjerne får når de
hører barn og markedsmekanismer i samme setning.
Effektivitetsspørsmål er dessuten økonomens hjem-
mebane.

USA har komparative fortrinn i kunnskaps-intensive
sektorer fordi de har produsert utdannelse og kunn-
skap relativt billig. Så hvis du har fått på deg den makro-
økonomiske hatten og ikke synes problemstillingen er
interessant nok i seg selv, tenk f.eks. på at fallende
produktivitet i skolen får makroøkonomiske implikasjo-
ner gjennom et minskende komparativt fortrinn. Hvis
du må bruke vekstteori, se på human-kapital parame-
terene og tenk på hva som er med og bestemmer dem.

Hvis man er villig til å forstå utdanningssektoren som
sammensatt av aktører (skolene, lærerene, elevene og
deres familier...) og de i tillegg foretar beslutninger un-
der gitte betingelser, begynner det å ligne på noe øko-
nomen har sett før. Man stilte seg spørsmålet om det er
mulig å øke produktiviteten i skolen ved å innføre

markedsmekanismer. Hvis elever kan velge skole selv,
og skolens bevilgninger er knyttet til elevene, kunne
man se muligheten for at skolene ville øke produktivite-
ten for å tiltrekke seg elever og ressurser.

Økonomisk analyse av skoleverket har gitt gode resul-
tater, men teoriene var i utgangspunktet utviklet for an-
dre områder. De har ikke umiddelbart latt seg over-
sette. Skolevalgsproblematikk henter noe fra arbeids-
økonomi, noe fra offentlig økonomi og noe fra industri-
ell-organisasjon (prinsipal-agent teori og spill-teori),
og bruker gjerne generell-likevekts metoder.
Utdanningsøkonomene har derfor funnet det nødven-
dig underveis å  modifisere eksisterende teori. De har
også måttet sette seg inn i en del materie som ikke
befinner seg i det økonomiske standardskrinet. Skal
man uttale seg med tyngde om skole, må man også
vite noe om institusjonsstrukturen, lovgivning o.s.v.

Det har vært gjort forsøk på å estimere skoleprodukt-
funksjoner. Det betyr at man forstår skolene som  be-
drifter og produktet er utdannede elever. I tradisjonelle
produktfunksjoner maksimeres produktet gitt et
produksjonsmulighetsområde. I skolen er det derimot
ikke gitt hva som maksimeres, poengterer Hoxby. De
fleste vil være enige om hva som burde maksimeres,
nemlig elevenes kunnskapsnivå. Innsatsfaktorene kan
brukes til en mengde andre formål enn å gi barna be-
dre undervisning. F. eks. kan en reduksjon av antall
elever per lærer resultere i mindre arbeid for læreren
dersom læreren ikke har noe incentiv til å bruke mulig-
heten færre elever i klassen gir til for lik innsats å forbe-
dre undervisningen. Læreren kan simpelthen ta ut mer
fri, som Hoxby også viser at han gjør. Effekten av end-
ringer i innsatsfaktorene er avhengig av hvilke incentiver
skolene står ovenfor.

Incentiver

Forskjellige former for valgfrihet eksisterer allerede i
USA. Noen byer har flere skoledistrikt og noen har bare
ett2 . Foreldre kan indirekte velge skole ved å flytte til et
ønsket skoledistrikt. Slike valg kalles Tiebout-valg og
de lover godt for økonometrisk analyse. Skolene er og
har tradisjonelt vært finansiert gjennom det enkelte
skoledistriktets eiendomsskatter. Et område med en
god skole vil oppleve økende eiendomsetterspørsel3 .
Økte eiendomspriser gir økte eiendomsskatter som
igjen gir økte skoleinntekter. Skolene vet altså at høy
undervisningskvalitet gir høye inntekter. Tilsvarende vil
skolene i et distrikt som opplever fallende eiendoms-
priser ha et incentiv til å øke produktiviteten.

Tiebout-valg gir likevel ikke sterke nok incentiver til å
gjenopprette produktiviteten. Ved å åpne for at foreldre
friere kan velge  skole og samtidig knytte bevilgnin-
gene til elevene, vil elevfordelingen endre seg og, hå-
per markedsoptimistene, produktiviteten stige. Hvor-
for? En skole som opplever at elevene, og dermed inn-
tektene, forsvinner til andre skoler har sterke incentiver
til å forbedre egne prestasjoner. Slik kan skolevalg på-
virke produktiviteten positivt. For å si noe fornuftig om
hvordan slike incentiver vil påvirke allokeringen av elever
har økonomene brukt generell likevektsteori. De løser
for tre likevekter, i boligmarkedet, skolemarkedet og
arbeidsmarkedet simultant. Det har naturligvis økono-
mer gode forutsetninger for å gjøre.

Øystein Børnes Daljord
oystein@suverent.no
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Det er selvfølgelig andre faktorer enn bare penger in-
vestert som har betydning for produktiviteten, f.eks
demografiske endringer. USA har hatt en økning i an-
delen av vanskeligerestilte minoritetsgrupper. Hoxby vi-
ser at når man kontrollerer for disse effektene, blir re-
sultatene faktisk noe verre, mest fordi foreldrenes ut-
dannelsesnivå er høyere nå enn for tredve år siden og
det har en positiv effekt på læringen.

Kvinner, som tradisjonelt har vært ansatt i skolevese-
net, har over perioden blitt dyrere å ansette for like kva-
lifikasjoner. Det gjelder særlig kvinner med gode kunn-
skaper på felt som skolen trenger4 . Det private næ-
ringslivet har i samme periode åpnet for flinke kvinner
med disse kunnskapene. Kvinner velger slike jobber i
stedet for læreryrket, kanskje nettopp fordi de belønner
gode kunnskaper. Selv når Hoxby kontrollerer for ut-
dannede kvinners relative lønnsøkning finner hun et
betydelig produktivitetsfall5 .

Flere økonomiske studier har forsøkt å finne sammen-
hengen mellom innsatsfaktorer og produksjon i sko-
len i USA. Det har endt med et spørsmål om det er
noen sammenheng i det hele tatt6 . Produktiviteten av
innsatsfaktorene er påfallende lav. Hverken kvalitative
endringer i  elev-og/eller lærermassen kan forklare fal-
let. Det tyder på at noe har skjedd med selve skolever-
ket. Hoxby peker på mangelen av markedskrefter som
den mest lovende forklaringen.

Empirisk grunnlag

To stater, Arizona og Michigan, og én by, Milwaukee, har
innført skolereformer og laget et marked for skolegang
som har fungert over flere år. De har vært liberale på
konsesjoner til private skoler og latt finansieringen følge
elevene. De offentlige skolene i begge statene og i
Milwaukee har mistet vesentlige andeler av elev-
massen til private skoler som følge av konkurransen
med privatskolene. Arizona, Michigan og Milwaukee har
derfor vært spesielt interessante å følge, men de er
strengt tatt bare mer utviklede varianter av de marke-
dene som allerede eksisterer. Resultatene fra disse
stedene gir allikevel innsikt i hva slags reaksjoner man
kan forvente av skoler som utsettes for konkurranse.

Arbeidsmarkedet

Motstandere av valgfrihet av skole (skolevalg) mener at
det ikke finnes vilje til å betale lærere høye nok lønnin-
ger, at arbeidsmarkedet ikke tilbyr flinke lærere eller at
fagforeningene ikke tillater nødvendige arbeidsvilkår-
sendringer. Hoxby peker på at dersom man åpner for
skolevalg, vil man påvirke arbeidsmarkedet for lærere.
Dette arbeidsmarkedet er et oppstrøms-marked7  for
skolemarkedet. Strukturelle endringer i skolemarkedet
kan ha stor påvirkningskraft på lærerarbeidsmarkedet.
Å analysere hvordan en strukturell endring av et
nedstrøms-marked påvirker et oppstrøms-marked er
et kjent økonomisk problem. Med egnet modellverktøy
for hånden forsøkte hun å se hvilke endringer man
kunne vente.

Kvalitetene skolene etterspør hos lærere endrer seg
når man introduserer valgmuligheter. Skoler i slike re-
gimer etterspør mer naturfaglig kunnskap, de verdset-
ter innsatsvilje og ansvarsfølelse og er villige til å be-
tale for det. Etterspørselen etter lærere med master-

grader i pedagogikk, som er vanlig blant amerikanske
lærere, faller. Valgskolene differensierer lønningene,
og er mer opptatt av innholdet i enn tittelen på en lærers
utdannelse. I de lokale lærerlønnsforhandlingene blir
ikke en mastergrad lenger en mastergrad, skolene
begynner å se på hvilken kompetanse de har behov for.
Valgskolene verdsetter kvaliteteter som også verdsettes
av det generelle arbeidsmarkedet, og reduserer etter-
spørselen etter kunnskap som ikke verdsettes av det
generelle arbeidsmarkedet, som f. eks. pedagogikk.

Skoler som finner at enkelte læreregenskaper er gun-
stige for deres egen inntekt, vil etterspørre mer av dem.
Valg vil dermed skape tapere og vinnere blant den nå-
værende lærerstanden. Noen lærere vil oppleve økende
og noen vil oppleve avtagende etterspørsel etter sine
kunnskaper. Det er ikke bare interessant hvordan
strukturendringer i skolen påvirker den nåværende
lærerstanden, men også potensielle lærere. For når alt
kommer til alt, argumenterer Hoxby, er det utdannelsen
elevene får som er interessant. Den er avhengig av
hvem som blir lærere, hva de blir betalt og hvordan
arbeidsmarkedet ser ut.

Konkurranse og effektivitet

Markedstilhengere håper at økt valgfrihet mellom sko-
ler, og skoledistrikt (et distrikt fører samme utdannings-
regime) vil utløse kompetitiv adferd hos offentlige sko-
ler og øke produktiviteten. Motstanderne mener at valg-
frihet vil føre til økt forskjell, med private eliteskoler og
offentlige taperskoler. F.eks. vil private valgskoler til-
trekke seg de flinkeste elvene og de mest aktive forel-
drene ut av offentlige skoler, slik at de elevene som blir
igjen kommer uheldig ut. Elevene som skifter skole tar
med seg bevilgningene slik at de offentlige skolene
tappes for både de nødvendige menneskelige og fi-
nansielle ressursene til å svare på konkurransen. Slik
går hvertfall argumentasjonen og fenomenet kalles
fløteskumming8 .

Erfaringer fra andre markeder viser at dette ikke tren-
ger å være tilfelle. Det amerikanske postvesenet, UPS,
svarte kompetetivt på konkurranse fra DHL og FedEx
og klarte til mange analytikeres forbauselse å tilby kon-
kurransedyktige tjenester ved å redusere kostnadene
og effektivisere driften. Hoxby argumenterer med at hvis
de offentlige skolene blir mer effektive, som er den nor-
male reaksjonen for organsiasjoner som møter økt
konkurranse, så kan det hende at effektivitetsøkningen
oppveier for en mulig fløteskums-effekt. Fløteskums-
effekten er bare en av mange mulige utfall som teorien
åpner for. Teoriene måtte testes.

En intuitiv strategi ville være å sammenligne resultater
til elever i offentlige skoler i områder med og uten kon-
kurranse fra privatskoler. Men andelen av elever i pri-
vate skoler er avhengig av kvaliteten i den offentlige
skolen. Denne endogeniteten leder til misvisende re-
sultater; et område med høy andel elever i private sko-
ler har antagelig en offentlig skole av lav kvalitet. Reli-
giøse grupper i USA står for flesteparten av de nåvæ-
rende private skolene9 . Naturlig nok har f.eks. en ka-
tolsk skole høyere andel elever i et område med høy
andel katolikker. De subsidierer sine egne skoler gjen-
nom donasjoner og innsamlinger. Religiøs konsentra-
sjon i et område er i høy grad en historisk tilfeldighet og
er sannsynligvis upåvirket av kvaliteten i skolen. Der-
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med er andelen av katolikker i en populasjon en god
instrumentvariabel10 , fordi den er positivt korrelert med
antall katolske skoler i et område og sannsynligvis ikke
korrelert med kvaliteten i offentlig skole

I tilfellet med konkurranse mellom offentlige skoler
valgte hun å se på eksogen variasjon i konsentrasjo-
nen av skoledistrikter i byområder, siden konkurran-
sen står mellom skoledistriktene. Flere distrikter i et
område gir mer konkurranse. For å finne kilder til ulik
grad av konkurranse som ikke var påvirket av kvalite-
ten, brukte hun kart over byområder. Forskjeller i valgfri-
het mellom skoledistrikter som hadde vart over lang tid
var forårsaket av konsentrasjonen av skoledistrikter i
urbane områder. Muligheten til å velge skole er en funk-
sjon av både antall distrikter og hvor jevnt elevene er
distribuert utover disse distriktene. Mange distrikter med
jevn distribusjon gjør det lettere å velge enn mange
distrikter med ujevn distribusjon. Ett distrikt gjør det
selvsagt umulig å velge.

Hoxby mistenkte, og fikk i høy grad bekreftet, at distrikts-
konsentrasjonen i høy grad er et resultat av geografisk
topologi og historiske tilfeldigheter, men det finnes noen
potensielle kilder til endogen konsentrasjon, og de
måtte hun kontrollere for. Det hender at et distrikt som
følge av fallende befolkning får fallende inntekter. Dis-
triktet opplever da at de faste kostnadene per elev sti-
ger samtidig som de presses til å redusere kostna-
dene i takt med at inntektene faller. Distrikter konsoli-
derer for å spare faste kostnader. Områder med denne
typen konsolideringer får ikke-representativt lav produk-
tivitet. På den annen side vil det i grenseområder av
byene, der urbane distrikter ekspanderer over rurale
distrikter dukke opp muligheter for å konsolidere det
rurale og det urbane område. Hvis det urbane område
har historie for å tilby offentlige goder av høy kvalitet,
kan områdene tenkes å konsolidere. Slike områder får
unormalt god skoleproduktivitet. For å kontrollere for
denne usikkerheten brukte hun antall elver (!) i områ-
det som instrumentvariabel. Distrikter er som regel his-
torisk begrenset av elver og rette linjer. Som naturlige
grenser økte de reisetiden for elevene og bestemte
derfor distriktets grenser.

Hun fant at lav grad av valgfrihet gav:

- høyere kostnader per elev. Noe av de økte kostna-
  dene taes ut i lærerlønninger og noe i lavere elev-per-
  lærer rate (E/L-rate).
- høy andel elever på private skoler.
- økte sannsynligheten for at elevene avsluttet
   videregående
- senket lærerlønningene i snitt
- senket resultatene på standardtester

og at:

- høy grad av valgfrihet økte elevenes prestasjoner, målt
   ved høyeste oppnådde grad ved 24 års alder

Hun fant også forskjeller mellom forskjellige sosio-
demografiske grupper som følge av økt valgfrihet : Afro-
amerikanske og latinske elever viste sterkest økning i
andel som avsluttet vidergående. Hvite viste sterkest
økning i høyeste oppnåde grad ved 24 års alder.

Skoleproduktiviteten var positivt avhengig av graden av
konkurranse, og skoleverket svarte strategisk på end-
ringer i markedsstrukturen. Heldigstilte elever så ut til
å tjene mest på valgfrihet, men ikke på bekostning av
dårligerestilte elver. Og til sist, mer konkurranse økte
studentmassen i den offentlige skolen på bekostning
av de private skolene, stikk i strid med hva en rekke
analytikere hadde forutsagt. Offentlige skoler som ble
utsatt for intens konkurranse så sine dårligste elever
forsvinne. Det er kanskje ikke så unaturlig; de dårligste
elvene har gjerne misfornøyde foreldre som er ivrige
på å forsøke nye løsninger. Man så såvidt skyggen av
den forventede fløteskums-effekten, men med negativt
fortegn. Elever fra fattige familier og med minoritets-
bakgrunn opplevde f. eks. en positiv resultatutvikling. I
områder med høy grad av konkurranse brukte skolene
mindre innsatsfaktorer og produserte bedre resultater.

I Milwaukee forbedret de skolene som var utsatt for
sterkest konkurranse med raskere vekstrater enn de
som var utsatt for lite eller ingen konkurranse. Skoler i
Arizona og Michigan som mistet betydelige elevandeler
til private skoler viste økte resultatsvekstrater. Konkur-
ranse synes å være bra for de offentlige skolene.

Valgfrihet gir størst endringer for de elevene som fra før
har beskrankninger som er bindende, dvs. de elevene
som fortsetter å være i en skole som andre
ubeskrankede forlater, og den største gruppen av disse
er elever med foreldre som enten er for fattige til å kunne
flytte til et bedre skoleområde eller betale penger for
privatskole. De elevene som allerede er ved privat-
skoler, eller som har flyttet til et område med gode sko-
ler er ikke bundet, og vil derfor ikke i så stor grad endre
adferd.

Fagforeninger

Det viste seg underveis at områder med høy konsen-
trasjon av offentlige skoler hadde en lei tendens til å
forbruke høyere mengde innsatsfaktorer. Lærerne fikk
høyere lønninger, og de hadde lavere E/L-rate. Allikevel
var resultatene dårligere. Lav grad av konkurranse
sammenfalt med høy grad av organisering. Innflytel-
sesrike lærerforbund klarte å omgjøre innsatsfaktorer
til gunstigere lønn og arbeidsforhold for lærerene og
det senket produktiviteten. Myndigheter, lærere og for-
eldre er svært samstemte i ønsket om å redusere
klassestørrelsene. Foreldre mener at reduserte klas-
ser øker undervisningskvaliteten, siden læreren får mer
tid per elev. Lærerene er enige, om ikke av andre årsa-
ker, så fordi det er komfortabelt med små klasser. Ef-
fekten på undervisningen av reduserte klasser finner
Hoxby at er lik null, hovedsaklig fordi skolene ikke har

Caroline Hoxby
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incentiver til å transformere denne innsatsfaktoren til
bedre undervisning.Det sier seg selv at dette er kontro-
versielt stoff, og det er særlig lærerorganisasjonene
som har vært mest i mot endringer i markedsstrukturen.

Hoxby måtte først skille ut eksogene kilder til variasjon
i graden av unionisering. Hun kunne ellers risikere å
blande sammen effekten av lærerorganisering på pro-
duktiviteten med ikke-observerte egenskaper ved sko-
lene som oppfordrer til lærerorganisering.
Igjen ble løsningen instrumentvariable. Hun fant en
sammenheng mellom de lokale lovene og organise-
ringen i privat sektor. Dersom disse var sterkt korre-
lerte med fagforeningenes innflytelse, hadde hun gode
instrument-variable. Lokal lovgivning på føderasjons-
statlig nivå er i høy grad uavhengig av individuell adferd
på skolenivå. Strategien skulle vise seg å virke.

Hun fant at lærerorganisasjoner økte:

- utgiftene per elev
- læreres erfaring og sannsynligheten for at lærerene
  ble værende i samme jobb over tid
- sykefraværet blant lærerene
- rektorers subjektive oppfatning av andel av egne læ-
  rere som han kategoriserte som ”dårlige lærere” (”poor
  teachers”)

Hun fant også at lærerorganisasjoner senket:

- E/L-raten
- antall undervisningstimer per lærer
- sjansen for å innføre et incentivsystem i skolen
- utdannelsesnivået blant lærerene
- foreldreengasjementet
- tiden lærerene selv rapporterte at de brukte på å for-
  berede seg til timene

Produktiviteten av innsatsfaktorene var høyere i ikke-
organiserte skoler enn i organiserte. Mange innsats-
faktorer har lav (og nær null) effekt på elevenes presta-
sjoner. Høy grad av organisering var sammenfallende
med at lavere E/L-rate ikke ble tatt ut i forbedrede re-
sultater hos elevene. Det skjedde derimot ved lav grad
organisering. Lærerorganisasjonene stod sterkere i
områder med lav grad av valgfrihet mellom offentlige
og private skoler. Lærerorganisasjonene øker stykkpris-
utgiftene for elevene og øker utgiftene på områder som
tjener lærerene (slik som lavere E/L-rate, høyere løn-
ninger, mindre undervisningstimer), og senker produk-
tiviteten av disse faktorene. Faktorproduktiviten av disse
faktorene var signifikant høyere hos ikke-organiserte
skoler enn hos organiserte skoler.

Resultatene Hoxby kom til støttet oppfatningen om at
valgfrihet mellom private og offentlige skoler øker pro-
duktiviteten (elevenes prestasjoner for en gitt utgift).
Skolene kunne forbedres direkte ved økt konkurranse
og indirekte ved økt faktorproduktivitet.

Noe for Kristin Clemet?

Er dette et eneste stort hurra for privatisering? Ja, og
nei. Mange av resultatene fra USA er spesielle for USA.
Hoxby advarer selv mot å tro at man kan overføre resul-
tatene direkte til andre land. Resultatene avhenger kri-

tisk av markedsstrukturen i USA som er vesentlig for-
skjellig fra Norge. Selv om det er en viss sammenheng
i Norge mellom bosted og skoletilbud, gjør den ameri-
kanske eiendomsskattfinansieringen kombinert med
en bostedsmobilitet som er høyere enn i Norge at
incentiveffektene og elevsorteringen blir sterkere i USA.
Resultater fra USA kan ikke uten videre importeres i
den norske privatiseringsdebatten.

Amerikanere har et annet forhold til markeder enn an-
dre land. De er lite glad i å overlate innflytelse på egne
barn til myndighetene. Det amerikanske arbeidsmar-
kedet er mindre regulert enn det norske og lærere har
en historie med delvis markedsbaserte lønninger. De
er ikke nødvendigvis ukomfortable med å flytte for å få
seg jobb og er vant til å forhandle sin egen lønn, i kon-
trast til Norge der lønningene fastsettes på nasjonalt
nivå, som regel  etter ansiennitet og utdannelse (uav-
hengig av hvilken). På samme måte som det desentra-
liserte arbeidsmarkedet i USA har støtte i det ameri-
kanske folket, er likelønnsprinsippet viktig for mange
nordmenn, kanskje viktigere enn eventuelle effektivitets-
gevinster. Fakta svarer best på slike spørsmål. Caroline
Hoxby har vist kreative eksempler på hvordan gode svar
kan finnes.

Kilder:
“Markets and schooling: The effects of competition from private schools,
competition among public shools, and teacher´s unions on elementary
and secondary shooling” Doctoral dissertation (1994)
“How school choice affects the achievement of public shool students”
Hoxby (2001)
“Would school choice change the teaching profession?” NBER, working
paper 7866 (2000)
“School choice and school productivity” NBER working paper 7866
“The effects of school choice on curriculum and atmosphere” Earning
and learning: How shools matter, Susan Meyer & Paul Peterson, eds.
“Does Competition among public schools benefit students and
taxpayers?” American Ecoonomic Review Vol. 90, nr. 5 desember 2000
“The economic analysis of school choice” Caroline Hoxby ed. Univer-
sity of Chicago Press 2002
“The Effects of Class Size on Student Achievement: New Evidence
from Population Variation”, The Quarterly Journal of Economics, Nov.
2000

Fotnoter:
1 Gjennomsnittstall. Noe forskjell mellom fagene. Produktiviteten falt
f.eks med 55% for matte-resultater for 9-åringer og 73% for lese-
ferdigheter for 17-åringer over perioden 1970 til 1998
2 Miami har f.eks. ett skoledistrikt, Boston har 70.
3 Det er foreldrene som foretar valget for elevene. Skolene vil derfor
tilby de kvalitetene foreldrene verdsetter. Empiri viser at foreldre til-
trekkes av lærerkvaliteter som god utdannelse, fagekspertise, og da
særlig matte og naturfags kunnskaper, og innsatsvillige lærere med
ansvarsfølelse og skoler med relativt displinert klasseromsatmosfære
høy faglig standard og gode prestasjoner (“Would School Choice Change
the Teaching Profession” Hoxby 2002). Kvalitetene foreldrene etterspør
er sammenfallende med  kvaliteter som bedrer elevenes læring. Man er
ikke bare interessert i å etterkomme foreldrenes ønsker, men å bedre
elevenes utdannelse, men dette løses samtidig.
4 Det er konstant underskudd på naturfaglig kompetanse
5 Da blir produktivitetsfallet for matteresultatene for niåringer 39%
istedet for 55%, og 17-åringers leseferdigheter 57.6% istedet for 73%
6 se f. eks. Caroline Hoxby “The Effects of Class Size on Student
Achievement: New Evidence from Population Variation” Quarterly Jour-
nal of Economics, nr. 4  2000; Eric Hanushek “Measuring Investment in
Education” Journal of Economic Perspectives  1996
7 Tilbyr nedstrømsmarkedet innsatsfaktorer.
8 “Creamskimming”, fritt oversatt.
9 91% av privatskolene var i 1980 drevet av religiøse grupper. Av disse
91% var 80% katolske skoler
10 I økonometrisk analyse er du avhengig av at restleddet ditt ikke er
korrelert med forklaringsvariabelen. Hvis den er det, kan du forsøke å
finne en annen variabel som er korrelert med forklaringsvariabelen,
men ikke med restleddet. Da vil den nye variabelen fungere som et
instrument for den opprinnelige variabelen.
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Min hovedoppgave

Guro Børnes Ringlund                         gurori@student.sv.uio.no

Ragnhild S. B. Astad leverte hovedoppgaven sin i
august, og deler her sine erfaringer med Observators
lesere.

Ragnhilds oppgave har den ganske beskrivende tittelen
”Slovakia og EMU: Pengepolitiske utfordringer for
Slovakia ved en fremtidig tilknytning til den europeiske
økonomiske og monetære unionen”. Oppgaven ser
blant annet på konsekvenser for Slovakia av å endre
pengepolitisk regime, og hva slags konsekvenser dette
igjen har for at Slovakia skal være i stand til å oppfylle
kravene til et medlemsskap.

Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg hadde lyst til å skrive noe om EU. Siden jeg har
holdt på mest med makro selv, ønsket jeg å kunne
anvende makroøkonomisk teori. Jeg var ikke så opptatt
av å lære meg noe nytt, men ville heller drille meg i det
grunnlaget jeg hadde fått. Jeg har bodd i Slovakia, det
var derfor jeg valgte det landet, men jeg ønsket altså å
se på den utvidelsesprosessen som skjer i EU. Dette
fordi det vil innebære så stor endring for det europeiske
samarbeidet når de tidligere sosialistiske landene skal
bli medlemmer. Jeg syntes det var ålreit med penge-
politikk, siden den infiltrerer økonomien på alle mulige
måter. Det var også det jeg følte jeg kunne best...

Ragnhild forteller videre at oppgaven hennes er både
teoretisk og empirisk. Det modelltekniske grunnlaget
hviler på Mundell-Fleming-Tobin-modellen, som burde
være velkjent for alle som har kommet seg gjennom
andre avdeling makro. I den empiriske undersøkelsen
har hun sammenlignet næringsstrukturen i Slovakia
med de landene som allerede er med i EU. Hun har fått
god bruk for andre avdeling makro, og har i tillegg brukt
mange generelle makroøkonomiske sammenhenger
hentet fra tredjeavdelingskurset Makro åpne.

Er du fornøyd med veilederen din?
Jeg har vært kjempeheldig med veileder. Jeg hadde
Per Botolf Maurseth fra NUPI, han var flink til å følge
opp, engasjert, og kunne dessuten mye om feltet. Jeg
tror i tillegg det er viktig å føle at man kan snakke med
veileder, at det er litt kjemi. Dessuten har eksterne
veiledere kanskje litt bedre tid, de på instituttet er ganske
belastet med veiledning.

Ragnhild likte godt å jobbe med oppgaven. Det har
vært kjempegøy! Jeg føler at jeg har fått drillet meg i en
del makroøkonomisk teori, sånn at jeg nå har mye lettere
for å anvende det kjapt. Det man har lært blir liksom
brukendes til noe. Men selvfølgelig er det også
frustrerende å skrive oppgave, man kan sitte en hel
dag og lete etter et tall man trenger uten å finne det, og
dermed føle at man ikke har gjort noen ting, selv om
man har sittet på Blindern hele dagen. Ting tar uventet
mye tid.

Ragnhild brukte et år på oppgaven, siden hun tok den
parallelt med kurs. Hun syns dette fungerte greit, og
tror selv det kunne blitt litt vanskelig å ta oppgaven på
ett semester. Det tar tid å skjønne hva problemstillingen
innebærer, hva man konkret skal gjøre med den. Dette
er kanskje den største utfordringen ved å skrive
oppgave. Men jeg mener vi er bedre rustet til å skrive
oppgaven enn vi tror, vi har det teoretiske fundamentet
helt klart, så hvis man er noenlunde bevisst på hva
man har lært er resten bare trening.
Da gjenstår det bare å spørre om Ragnhild har et råd å
gi til de av oss som skal i gang med oppgaven i
nærmeste framtid: Sett av en avgrenset tid, for eksempel
en måned, til å lese deg opp på temaet, sånn at du får
ro til å lese. Men ikke forbli i den roen stopp den dagen
du har bestemt. Jeg følte selv at jeg leste for lite før jeg
satte i gang med skrivingen.

Vi ønsker Ragnhild lykke til med muntlig eksamen, som
i lesende stund bør være vel overstått.
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Det  er hverken sjelden eller ufortjent at akademi-
kere får høre at de har et formidlingsproblem. Og det
er nok ikke uten en klump i halsen jeg erkjenner det
faktum at vi nok kan være verste gutt i klassen. I
brosjyren fra instituttet står det at samfunnsøkonomi
er et fag som lærer deg ”hvordan du kan gjøre ver-
den til et bedre sted”.  Selv om dette kanskje høres
litt bråkjekt ut, så tror jeg det har noe for seg. Proble-
met er bare det at om vi vil gjøre verden til et bedre
sted, så krever det at vi kan kommunisere med an-
dre enn hverandre. Du må vel ikke være økonom selv
for å skjønne alt?

Når jeg gikk på første semester husker jeg Jon Vislie
sa: -Grunnen til at sosialøkonomer (for den gangen het
det nemlig sosialøkonomer) så sjelden uttaler seg i
media er at de kan for mye. Ingen aviser er interessert
i en overskrift av typen: På den ene siden så er det sånn
og sånn, mens på den andre siden, og dette er forutsatt
at…
Da ser media seg mye mer tjent med en kvasi-øko-
nom (kan ofte leses: bi-) som kan mindre ordentlig
økonomi, men er flinkere til å trekke raske konklusjo-
ner eller å spissformulere.

Dette kan jeg til dels kjenne meg igjen i. Vi husker alle
debatten i U1, der samfunnsøkonomer totalt overkjørte
en bi-mann. -Du har ikke skjønt poenget med klynge-
teorien. -Du har brukt en tvilsom forskningsmetode. Etc.

Men er det sånn at de eneste som kan gi greie, forstå-
elige svar er folk som ikke kan nok til å skjønne at ting
ikke er så enkelt som det kan virke?
Er det sånn at man trenger alle fem årene med studier
både for å kunne svare på et spørsmål om økonomi,
og for å forstå svaret en økonom gir?
Er det ikke noen ganger sånn at enkle spørsmål har
enkle svar.

Jeg hører til den delen av studentene som håper at når
jeg går ut herfra om et år eller to, og en av mine ikke-
økonom venner kommer til meg med et spørsmål om
rente, inflasjon, arbeidsledighet skatt eller noe annet
som samfunnsøkonomer er drilla i, ikke ønsker å måtte
svare hele kvelden. Jeg vil heller kunne svare: fordi da
må renta opp, og det er ikke særlig populært!
Vi sitter inne med  mye kunnskap. Problemet er bare at
å forklare denne til en ikke-samfunnsøkonom kan være
nokså vanskelig.

På begynnelsen av mitt andre grunnfag kjente jeg at
jeg ble irritert. Nok en gang føltes det som om minst 5
av de 20 vekttallene var semantikk. Hvorfor er det sånn
at alle samfunnsfagene (og sikkert alle andre fag her

oppe) må ha sitt eget språk. Professorer fra de ulike
instituttene oppfordrer til stadighet de andre fagene til
å vise interesse for samarbeid med andre fag, og vi på
Økonomisk institutt har nok ofte mye viktig å bidra med.
Det er bare det at for at en samfunnsgeograf og en
samfunnsøkonom skal kunne arbeide sammen på et
akademisk forsvarlig nivå, så kan det ofte kreve at begge
snakker økonomsk, eller geografsk.
Noen ganger så føles det som om akademikere øn-
sker å opprettholde denne brannmuren, som om det
er dette som skiller klinten fra hveten.
Jeg liker å tro at det er de flinkeste økonomene som
klarer å forklare ting på den enkleste måten (dette må
vel være en tankevekker for en del av dere). Det er de
som skjønner at all algebra, derivering og modell-
oppsett av en annen verden ikke er poenget i seg selv,
men de ofte svært enkle poengene disse modellene er
ment å forklare, som klarer å se igjennom modell-
oppsettet og trekke ut det som er av faglig verdi.
(Haavelmo skal visstnok ha sagt at matte er et verktøy
for de middelmådige økonomer, mens de beste klarer
seg uten).
Dette har jeg i min tidligere karriere som seminarleder
forsøkt å prente inn i de små hodene jeg har forsøkt å
være med å forme.
-Dere må aldri begrunne noe i fortegnet på den deri-
verte. Modellene er lagd for å følge teorien, ikke for å
begrunne eller forklare den!

Krugman sier det godt i sin bok: The return to
depression economics:
I innledningen:
…I have tried to avoid making this a dry theoretical
disposission. There are no equations, no inscrutable
diagrams, and (I hope) no impenetrable jargon. As an
economist I am quite capable of writing things that
nobody can read. Indeed, unreadable writing -my own
and others- played a key role in helping me arrive at the
views presented here. But what the world needs now is
informed action; and to get that kind of action, ideas
must be presented in a way that is accessible to con-
serned people at large, not just those with economic
Ph.D.’s.  Anyway, the equations and diagrams of formal
economics are, more often than not, no more than a
scaffolding used to help construct an intellectual edifice.
Once that edifice has been buildt to a certain point, the
scaffolding can be stripped away, leaving only plain
english behind.

Og for de som syntes selv dette var preget av en unød-
vendig bruk av vanskelige fremmedord, og følgelig ufor-
ståelig for en ”lekmann”, så kan jeg jo opplyse at
scaffolding betyr byggestillas, mens edifice betyr byg-
ning.
-Nå… da ble det vel ikke så vanskelig ble det vel…?

Hvorfor er alt så vanskelig?
Tonje Lauritzen                                                  tonjel@student.sv.uio.no
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Samfunnsansvar?
Akademia har uten tvil et enormt samfunnsansvar. De
forsker på viktige temaer (iallefall som regel) innenfor
strenge etiske rammer, brukes hyppig av det offentlige
til utredning av statlige tiltak, sitter inne med enorme
mengder kunnskap, og de bør derfor spille en viktig
rolle i den aktuelle samfunnsdebatten.
Dersom økonomer ønsker å være en aktiv og viktig del
av samfunnsdebatten, så krever dette at vi kan kom-
munisere med folk flest (aka. grasrota?). Og vi har ab-
solutt mye å bidra med. Problemet er bare det at om
folk ikke forstår det vi sier, så kan det være aldri så
viktig, og aldri så riktig. Men da skjønner de ikke det
heller.
Det er viktig at vi kan forkynne vårt budskap. Hvis ikke
går det som i Nord-Norge: Frp på topp, fordi vanlige folk
ikke skjønner at dette ikke er en levedyktig politikk som
kommer til å kjøre hele landet på r…   eh… på dunken.
Grunnen til Hagens popularitet i begynnelsen var at
han ble kjent som ”politikeren som svarte ja og nei”.
Han appelerte til alle de som ikke skjønte hva politi-
kerne snakket om, eller som var lei av å føle det som
om politikerne forsøkte å snakke over hodene deres.
De skjønte hva han sa, rett og slett. Og når selv en
mann som Hagen kan bli populær, tenk da hvordan det
kan gå med denne gjengen med særdeles hyggelige
økonomer, om folk bare skjønte hva de sa.

Jeg vil gjerne fremsette en teori:
Det må være en sammenheng mellom at samfunns-
økonomi tradisjonelt sett har vært et mannsdominert
fag, og at de er så dårlige til å kommunisere med folk
flest. For gutter kan som kjent ikke si klart i fra hva de
mener, med mindre det handler om fotball eller damer.
Og det gjør ikke samf. øk. faget. (med mindre man he-
ter Ragnar Nymoen, da handler nemlig ALT om fotball)

For å være en aktiv og nyttig del av samfunnsdebatten,
er formidling kanskje det aller viktigste. Om du vil for-
klare en Frp’er hvorfor vi ikke bare kan spy ut oljefondet,

så lønner det seg neppe å gi han boka til Romer, eller
en eller annen artikkel fra samfunnsøkonomisk forum.
Du er nødt til å kunne forklare ting på hans nivå (jeg tar
meg denne friheten da det heter seg at den typiske Frp-
velgeren er en mann (fra Nord-Norge)).
Professoratet her på instituttet ryktes å være en enga-
sjert gjeng. De er politisk aktive, organiserte osv.
Hvordan kan det da ha seg at de er så dårlige formid-
lere? Ha dog i mente at ingen ønsker seg enda en
Trond Nordby eller Thomas Hylland Eriksen. Man må
ikke ha en sterk lidenskaplig mening om ALT, selvom
det gir deg sjansen til å vise trynet ditt på TV. Men om vi
har noe vettugt å bidra med, og det liker jeg å tro at vi
har, så bør man heller ikke skygge unna som om det
dreide seg om …….. vel, noe skikkelig ille.

Johan Galtung gjestet Blindern nylig. Han sa (fritt sitert)
at den beste fremtidsutsikten for en økonom, er å kunne
bli en eksøkonom. Da fikk de den barnlige gleden å
gjenoppdage verden, etter å ha levd i en stilisert modell-
verden de siste årene.
Er dette sant?
Er disse modellene så innprentet i oss, at vi ikke klarer
å se verden som folk flest lenger. Eller er det det at vi
ser så mye mer enn det folk flest ser, fordi vi sitter inne
med et sterkt og hendig/anvendelig verktøy, at vi ser
mer enn bare overflaten, eller konsekvensene mer enn
to uker fram i tid.
Samfunnsøkonomer er en gruppe som har mye å gi,
og enda mer å bidra med i den offentlige debatten. Om
vi virkelig ønsker å bidra så må det viktigste vi kan gi
være opplysning av det offentlige rom. For som Krugman
sier, det vi trenger er opplyst handling. Vi lever i en tid
der motsetninger vokser:
Den raske globaliseringen møtes av en sterk og dyna-
misk anti-globaliseringsbevegelse, amerikanernes
klokkerene tro på markedets er fallende.

Det er på tide at vi gir vårt bidrag. Og ingen tid er som
kjent bedre egnet enn nåtiden.

Enklere kan det vel neppe sies?
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Marius Holm Rennesund
mhrennesund@hotmail.com

Guro Børnes Ringlund
gurori@student.sv.uio.no

Studier i utlandet

Stadig flere ønsker å studere i utlandet, men er usi-
kre på hvordan man skal gå fram for å maksimere
nytten av et studieopphold i utlandet. Observators
erfarne utenlandsseksjon har derfor satt opp en liten
smørbrødliste for hvordan man kommer seg vekk
fra Blindern.

Det man først bør ta stilling til er om man synes noen av
avtalene instituttet har virker interessante. Dette er den
enkleste måten å komme seg til utlandet på. Instituttet
har avtaler med University of Essex (Storbritannia),
Toulouse (Frankrike), og Mannheim, Berlin, Konstanz
og Kiel (Tyskland). For alle disse programmene gjel-
der det at man kan få godkjent kurs i utlandet som 3.
avdelingskurs her hjemme. For programmene til Stor-
britannia og Frankrike er det informasjonsmøte på høs-
ten, og søknadsfristen er en gang i oktober. Program-
mene til Tyskland, som forøvrig finansieres av en me-
get gunstig stipendordning (Ruhrgas), har søknads-
frist i mars. Mer detaljert informasjon om disse ordnin-
gene finnes på http://www.oekonomi.uio.no/studieinfo/
annet/studieiutlandetindex.html. I tillegg lønner det seg
å snakke med instituttets studiekonsulent, Bente
Kraabøl, som har eller kan skaffe det meste av den
informasjon man behøver. Det skader selvfølgelig hel-
ler ikke å sjekke ut de aktuelle universitetenes hjemme-
sider på egenhånd, det ligger linker til disse på institut-
tets sider.

Framgangsmåten for å søke på instituttets program-
mer er langt enklere enn hvis man skal ordne alt på
egenhånd. For det første så slipper man å ta språk-
tester (TOEFL osv) som de fleste universiteter krever
når man søker på egenhånd. Dessuten er papirmølla
langt mindre, man leverer bare søknad til instituttet i
Oslo, og det er disse som avgjør om man får reise. En
annen fordel er at man er garantert støtte fra Lånekas-
sen, siden man reiser på et etablert utvekslingsopp-
legg. Det er i tillegg ganske enkelt å få godkjent
utenlandsoppholdet som vekttall i graden, siden insti-
tuttet her kjenner opplegget på de gjeldende universi-
teter. Det er likevel viktig å søke om både forhånds- og
etterhåndsgodkjenning, og man skal være oppmerk-
som på at man risikerer å få sperrer mot visse 3.
avdelingskurs. Det gjelder altså å planlegge litt i for-
hold til hvilke kurs man har tenkt til å ta i Oslo.

Hvis man ikke synes disse tilbudene er interessante
står man egentlig ganske fritt til å velge studiested selv,
men dette vil medføre mer jobb og fort også mer frus-
trasjon. Så lenge studieoppholdet ved et utenlandsk
lærested brukes som en del av utdannelsen i Norge
kan man få støtte i Lånekassen til et slikt opphold. Lå-
nekassen dekker skolepenger inntil en viss sum og gir
også lån og stipend på samme måte som man får når
man studerer hjemme. Satsene avhenger av hvilket
land man studerer i. Mer informasjon kan man finne på
www.lanekassen.no. For å få støtte fra Lånekassen må
man ha en forhåndsgodkjenning fra universitetet. Dette
kan man ordne gjennom sv-infosenter.

Skal man velge studiested selv er det lurt å ta kontakt
med seksjon for utenlandssstudier ved UiO. Sjekk de-
res nettsider på www.uio.no/studier/utland.
De har kunnskaper om alt fra søknadsprosedyrer til
kvaliteten på mange universiteter i utlandet. I deres bi-
bliotek i administrasjonsbygget kan man også finne
studiekataloger fra svært mange universiteter. Institut-
tet har utarbeidet en brosjyre om studier i utlandet som
man også kan finne på siden www.oekonomi.uio.no/
studieinfo/annet/studieiutlandetindex.html. En annen
viktig informasjonskilde er ANSA som er en organisa-
sjon for norske studenter i utlandet. De har mye god
informasjon på www.ansa.no.

Det neste skritt er å ta direkte kontakt med det aktuelle
universitetet. Prøv deg fram til du finner riktig kontakt-
person. Mange universiteter er dårlige til å svare på
mail og det er ofte lettere om man har et navn å for-
holde seg til. Denne delen av søknadsprosedyren kan
fort ta lang tid og være frustrerende. Mist ikke motet!
Når du først har kommet deg til utlandet vil du fort finne
ut at det er verdt både blod, svette og tårer. Det er viktig
å starte med planleggingen tidlig nok. En del universi-
teter har tidligere søknadsfrister enn i Norge og alt som
skal ordnes før søknaden er sendt tar alltid mer tid enn
man regner med. Etter å ha fått klargjort alle spørsmål
man har direkte med universitetet man ønsker å stu-
dere ved er det tid for å fylle ut søknaden. De fleste
universiteter har søknadspapirer liggende på sine nett-
sider. Fyll ut så nøyaktig som mulig. Det vil alltid være
rubrikker som ikke passer til din norske utdanning, så
bruk skjønn. Når søknaden er levert er det bare og lene
seg tilbake og håpe på et positivt svar.

Uansett om man velger å benytte seg av utvekslings-
avtalene eller ordner tingene på egenhånd, er oppfor-
dringen vår klar: Kom dere utenlands! Et utveksling-
sopphold gir nye impulser, man lærer mye (kanskje vel
så mye på et ikke-faglig plan), treffer nye mennesker
og får litt perspektiv på både Norge og Blindern som
kan være sunt å ha med seg videre. Og så er det gøy!
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Økonomer i arbeidslivet

Tonje Thoresen tonjemt@hotmail.com

Christer Tonheim har jobbet i Konkurransetilsynet i
drøyt ett år og trives veldig godt med det. Han savner
ikke livet som student og det evige maset om å lese.
Observator møtte han på kontoret hans i 6.etasje en
fredags formiddag.

- Ikke ta bilde av de visne plantene mine! Jeg har vært
noen dager på Island, og da døde de nesten…
(Han gjemmer plantene bak gardinen).

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg her på
Konkurransetilsynet?
Det første jeg gjør om morgenen er å sette meg ned
med en kopp kaffe og gå gjennom alle avisene.
Grunnen er at avisene kan gi hint om markeder som
trenger nærmere ettersyn, samt at de kan gi
supplerende informasjon om utviklingen i aktuelle
markeder. Neste skritt blir så å starte saks-
behandlingen. Min seksjon tar for seg områdene
transport, bygg og eiendom og mine spesialområder
er post, bygg og shipping. Sistnevnte medfører en del
reising. Det siste året har jeg bl.a. vært i Helsinki,
Reykjavik og Paris. Innenfor bygg- og anleggssektoren
har konkurransetilsynet nettopp anmeldt fem store
konsern for kartellsamarbeid, så for øyeblikket er det
denne kartellsaken jeg jobber mest med.

Samarbeider du med andre faggrupper og eventuelt
hvordan?
Jeg jobber mye med jurister, men ikke så mye med
andre faggrupper. Når vi får en sak inn, er det juristenes
oppgave å ta stilling til eventuelle brudd på
konkurranseloven. Hvis det søkes om dispensasjon til
f.eks. å foreta prissamarbeid, anbudssamarbeid o.l.,
er det min jobb som samfunnsøkonom å evaluere
konsekvensene av samarbeidet. Først beskriver jeg
markedene og partene. Jeg definere hva som er det

aktuelle markedet og foretar så en analyse av det. Det
er her teorien fra Blindern kommer godt med. Analysen
påviser om de ulike typer samarbeid medfører positive
eller negative konkurransemessige effekter. Tilsynets
oppgave er å sørge for effektiv bruk av samfunnets
ressurser, dvs. å redusere det samfunnsøkonomiske
tapet mest mulig. Konkurranse benyttes som et
virkemiddel for å oppnå effektivitet. Dette medfører at
effektivitetskriteriet går foran konkurranse som virke-
middel. Vi er derfor ikke så fanatiske konkurranse-
tilhengere som mange tror…

Ved mistanke om f.eks. kartell samarbeid kan vi gå på
”dawn raid”, eller bevissikring som vi liker å kalle det. Vi
skaffer da ransakingsordre, og går inn i bedriften tidlig
om morgenen. Vi finkjemmer så bedriften for beviser.
Bevissikring er ofte en krevende jobb som medfører
mange timers lesning. Forrige gang jeg var med på
bevissikring holdt vi det gående i 12 timer. Det er viktig
å nevne at vi lar bedriften virke i størst mulig grad mens
vi er i felten.

Vi har i tillegg en egen etterforskningsavdeling som
blant annet foretar avhør av de mest aktuelle personene.
I denne etterforskningsavdelingen er det folk med ulik
bakgrunn, hovedsakelig jurister og økonomer, men
noen har også erfaring bl.a. fra politiet.

Hvordan fikk du den jobben du har nå?
Jeg søkte før jeg var ferdig på hovedfaget og fikk jobben
to måneder før jeg var ferdig. Jeg begynte en uke etter
endt studium, så det ble ikke lange ferien…
Det er vel noen fag som teller mer enn andre for å få
jobb her. Imperfekt konkurranse, foretaksøkonomi og
mikro A er nok de fagene som teller tyngst, men det er
ikke noe i veien for at de som ikke har dem kan søke. I
og med at mange søkere kan være ganske like, er det
veldig gunstig å ha hatt verv eller annen arbeidserfaring
ved siden av studiene.

Har du planer om videre karriere, eller er dette
drømmejobben?
Har mange planer om videre karriere, men vil jobbe her
noen år til fordi jeg føler at jeg fortsatt har masse å lære
her, og dessuten er det utrolig spennende det vi driver
med. Hva som er drømmejobben er jeg ikke sikker på
akkurat nå.

Hvorfor valgte du å studere økonomi?
Jeg begynte på statsvitenskap og hadde vel egentlig
tenkt å fortsette med det. Begynte så på samfunns-
økonomi og syntes det var vel så morsomt. Jeg synes
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det er gøy å drive med tall, sitte og plukke og regne litt.
Da ble det til at jeg valgte det området der jeg følte at jeg
hadde størst potensiale for lønn. Nå var jeg veldig ærlig,
men det er jo rasjonelt!

Hvordan synes du overgangen fra studentlivet til
arbeidslivet var?
Jeg synes ikke det var så veldig stor forskjell. Det første
du får å gjøre her er en hel haug å lese, så det er egentlig
bare å lese videre. Uansett hvilke saker man har, må
en sette seg inn i dem, og da blir det jo mye lesing. Selv
bruker jeg mye av den økonomien og de modellene jeg
har lært i studietiden. Man kan riktignok bruke dem på
litt andre måter, men tilsynet føles på mange måter
som en slags fortsettelse av studiet. Et eksempel kan
være at vi er i ferd med å gjennomføre et pilotprosjekt
der vi skal evaluere mulighetene for å benytte økono-
metriske modeller til å avsløre kartell/anbuds-
samarbeid. Her kommer det inn god gammel lærdom
om korrelasjoner i restledd, avvikende parameter-
verdier og annet ”snacks”.

I og med at vi omfattes av Offentlighetsloven, det vil si at
hvem som helst kan få utlevert det vi skriver, må vi forklare
oss på en sånn måte at alle skal kunne forstå oss. Med
mange av de tunge, økonomiske resonnementene vi
holder på med sier det seg selv at det ikke er noen
enkel sak, men det går med litt trening.

Følte du at Økonomisk institutt hadde gitt deg den
grunnleggende ballasten for arbeidslivet som
økonom?
Ja, utdannelsen er veldig relevant for oss som jobber
her. Her får jeg, som sagt, brukt veldig mye av den teorien
vi lærer på Blindern, fortrinnsvis innen mikroøkonomi.
Jeg bør vel kanskje nevne at det blir lite regning på
nåværende arbeidsplass, men resonnementene får en
brukt mye.
Hvis det er noe jeg savner som vi burde ha lært mer av
på Blindern, så er det mer om markedsdefinisjoner.
Det er veldig mange gråsoner her. Substitusjons-
elastisiteter er i mange tilfeller nesten umulig å
estimere. Både på bakgrunn av bl.a. manglende
ressurser, manglende informasjon, manglende reliable
og valide data, et utall av produkter som delvis kan
oppfattes som substitutter m.m. Dermed er det

vanskelig å definere hvilke produkter som faktisk er i
samme marked. Selv om en kan estimere de relevante
elastisiteter, er det vanskelig å sette en grense for når
et produkt ikke lenger er i det samme markedet.
Tilsvarende glidende overganger har man også ved
avgrensningen av de geografiske markedene.
Kvalifisert skjønn blir derfor ofte løsningen. Jeg var i
Helsinki under ”workshop on market definition” hvor
bl.a. Mario Monti, konsernsjefen for Nokia, og en rekke
andre distingverte herrer var deltagende. Her ble det
bl.a. tatt opp problemer med å benytte konsentrasjon
som mål ved inngrep. Markedsdefinisjonen er av-
gjørende for graden av konsentrasjon i et marked og
dermed for om konkurransetilsynet foretar et inngrep
eller ikke.

Hvordan synes du det var å være student?
Jeg synes det var veldig tøft å være student. Jeg jobbet
15 timer i uka ved siden av studiene, samtidig som jeg
i tillegg  hadde to verv. Dermed trengte jeg ikke ta opp
studielån de siste årene. Det var et forbaska slit! Utrolig
deilig å bli ferdig med den kontinuerlige dårlige
samvittigheten over at jeg aldri fikk lest nok. Nå er jeg
ferdig kl 15, og eneste gangen jeg tar med meg jobben
hjem er når jeg er så engasjert at jeg ikke klarer å
legge den fra meg.

Skjer det ofte?
Godt spørsmål. Søndag morgen, da jeg våknet, var jeg
så engasjert at jeg bare måtte få skrevet noe på en sak.
Jeg satt pal i 3-4 timer og skrev. Heldigvis har jeg en
sjef som ser nytten av at jeg får slike kikk, så jeg i hvert
fall får betalt for det. Natt til i går våknet jeg av at tankene
surret rundt den samme saken. Minner meg om tiden
da jeg skrev på hovedoppgaven min. Da måtte jeg bare
stå opp på natta for å skrive litt om fusjoner. Håpløst
engasjert.

Til slutt: Er det noe du skulle hatt ugjort eller gjort på
Blindern?
Helt sikkert! Ingen kommentar!

Samfunnsøkonomibøkene blir fortsatt flittig brukt.
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Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.no

Studiereformen

Universitetet er i full gang med studiereformen, og
jeg er som mange andre spent på hvilke endringer vi
vil få se. De endringene vi kjenner til så langt inne-
befatter blant annet en ny gradsoppbygging og om-
legging av karaktersystemet til et bokstavsystem,
dette for å tilnærme oss internasjonale standarder.
En arbeidsgruppe ser i disse dager på metoder for
oppfølging av studentene, og det er endringer av dette
slaget som kanskje vil ha størst påvirking på oss i
studiehverdagen. Så langt vet vi temmelig lite om hva
vi kan vente oss.

Vi kjenner jo alle til det gamle tradisjonelle studie-
opplegget. Man registrer seg, går på forelesning, har
seminar og avslutter det hele med 6 timers intens skrib-
ling. Det er livet i et nøtteskall når man er student på
samf. øk. og de fleste andre fag. Første møtet med et
fag skjer vanligvis i en stor sal hvor man på mest mulig
effektiv måte kan informere hele kullet om studiet, og
hva som venter dem fremover. Deretter bærer det rett
over til en vanlig hverdag bestående av forelesninger
og seminar. De fleste må vel være enige i at dette er
omtrent like inspirerende som frokost-TV fra evangelie
senteret. I flere år trodde jeg at det var slik hele Blin-
dern var, men sist semester ble den teorien lagt i grus.
Etter mange år på samf. øk. har jeg endelig fått tatt en
titt på en av de andre anstaltene her på Blindern, nem-
lig institutt for informatikk (IFI) på MatNat. Etter bare et
halvt år der sitter jeg igjen med et inntrykk av at vi abso-
lutt har noe å lære fra andre institutter når man skal
gjøre samf. øk. til et nytt og bedre sted for oss studen-
ter.

På IFI har jeg fulgt et helt annet studieopplegg enn det
jeg har vært vant med her på instituttet. Blant annet
med mye mer intens bruk av obligatoriske oppgaver
(obliger) og prosjektoppgaver som førte til at den van-
lige ”pugg som en galning de siste ukene før eksa-
men” strategien dessverre måtte oppgis etter få uker.
Men det er ikke bruk av obliger og prosjektoppgaver
som jeg vil trekke frem her, selv om vi på samf. øk.
kanskje kunne dra nytte av en undervisningsform som
ligger mer i retning av realfag enn andre SV fag. Det jeg
vil framheve er mitt første møte med de to fagene, og
hvordan jeg synes at IFI på en bedre måte klarer å
engasjere studentene fra første øyeblikk. Det er mye
som arbeidsgruppene har muligheten til å integrere i
det nye studieopplegget, og det jeg nevner her er bare
et lite eksempel på hvordan ting kan gjøres annerle-
des. For oss er jo studiehverdagen ganske innarbei-
det, men det skader ikke å se til andre fakulteter for
inspirasjon til nye og forhåpentligvis positive tiltak.

For illustrasjonens skyld vil jeg beskrive mitt første møte
med de to fagene jeg har studert her på Blindern.

Fag: Grunnkurs i sosialøkonomi
Klokkeslett: Sent på ’90 tallet en gang
(og sikkert altfor tidlig på morgenen)
Sted: Auditorium 1, ES

Jeg, og en stor samling ukjente ansikter myldrer inn i
auditoriumet og inntar plasser som er godt spredt ut-
over hele auditoriumet. Inn kommer nok et ukjent an-
sikt og tar plassen foran tavla som er forbeholdt de o’
store forelesere.
Vi får den obligatoriske innføringen i samf. øk. og om
jeg ikke husker feil var det også en navnerunde hvor
alle, til min store begeistring, fikk lov til å si navnet sitt til
alle andre. Dette gir et solid grunnlag for å bli kjent med
de andre på faget, og alle navnene sitter jo som spikret
etterpå. Eller hva?
Etter forelesningen slipper vi alle ut som en nær og
sammensveiset gjeng, klare for mange år med Keynes
og Lagrange. Mange som kjenner seg igjen?

Fag: Tverrfaglig informatikk - med forkurs
Klokkeslett: En gang i det nye millenium
(og sikkert altfor tidlig på morgenen)
Sted: Lille auditorium, IFI

Jeg og en samling ukjente ansikter myldrer inn i
auditoriumet og finner en ledig plass. Inn kommer nok
et ukjent ansikt og tar plassen ved prosjektoren som er
forbeholdt de o’ store forelesere. Etter en del tekniske
problemer (dette er jo IFI) er powerpoint i gang og vi får
den obligatoriske introduksjonen til IFI. Deretter kom-
mer det inn en gjeng med høyeregrads informatikere
og vi ferskingene blir delt inn i små grupper på ca. 3-4
personer som hver får en guide (eller fadder). Etter dette
får vi en omvisning på IFI. Fadderen fulgte med grup-
pen vår under hele uken som forkurset varte og fun-
gerte egentlig som en slags hjelpelærer. Jeg bør kan-
skje presisere at dette forkurset ikke var obligatorisk,
men en tjeneste for de som hadde lyst til å delta. Jeg
valgte å melde meg på, og syntes at forkurset var en fin
start på studiene.

Dette forkurset er for meg et godt eksempel på hvordan
man med en liten innsats kan gjøre det første møtet
med faget mye bedre. Og med tanke på at en del alltid
hopper av faget ganske tidlig så er det ikke umulig at
man faktisk ville klart å holde på flere studenter ved å
innføre en liknende ordning på samf. øk.
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Man kan nok si at det er naturlig å ha forkurs på IFI,
siden alle der uansett må bli kjent med PC-stuene og
venne seg til grunnleggende bruk av Linux. Men det
hadde nok ikke vært stort vanskeligere å innføre et for-
kurs på samf. øk. med for eksempel litt grunnleggende
opplæring i økonomisk tankegang. Uansett var ikke det
viktigste for meg å lære mye på forkurset, det viktigste
var å komme inn i miljøet og bli kjent med noen av de
jeg skulle studere sammen med. Poenget mitt her er
altså at de som jobber med studiereformen har mye å
se på når de skal se på andre ting enn det rent faglige.

Slik som jeg har forstått det, så vil en arbeidsgruppe fra
hvert institutt jobbe med å finne metoder for å forbedre
oppfølgingen av studentene nå iløpet av høsten. Ting
som er foreslått og debattert over hittil er alternative
eksamensformer som mappeevaluering, gruppe ek-
samen og prosjektoppgaver. Jeg håper at arbeidsgrup-
pene også vil benytte muligheten til å se på noen tiltak
som vil være direkte og udiskuterbart til glede for oss
studenter. Jeg nevner i fleng: Forkurs, lengre pauser,
TV-overførte forelesninger og sist men absolutt ikke
minst bannlysning av 8-forelesninger. Alt dette vil kan-
skje ikke føre til en høyere produktivitet, men vi hadde
ihvertfall fått mange lykkelige studenter.

FAKTA  OM  STUDIEREFORMEN:

Sudiepoeng:
-Erstatter vekttall, et semester tilsvarer 30 studiepoeng.

Nytt gradssystem:
-Bachelor (180 Studiepoeng med godkjente emner)
-Master (300 Studiepoeng med godkjente emner)

Ny karakterskala
-A til F, F er stryk.

Nye og mindre studieenheter
-Et ”emne” eller også kalt ”modul” (Blir noe tilsvarende ”kurs” i dag)
-Normalstørrelsen på en modul ligger an til å bli 10-20 studiepoeng

Oppfølging av studentene (ikke tilrettelagt enda)
-Mer studentaktive undervisningsformer
-Flere tilbakemeldinger
-Alternative eksamensordninger (mappeevaluering o.l)

Implementering
-Studiereformen skal være fullt ut implementert til studiestart høsten 2003

For mer informasjon, se:

http://www.admin.uio.no/prosjekter/kvalitetsreformen/index.html
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Konkurransens kostnader
Asmund Rygh rygh_a@yahoo.no

Aller først, i denne artikkelen kommer jeg til å si lite
om gevinstene av konkurranse. De er beskrevet side
opp og side ned andre steder, og er vel velkjente for
leserne. Spesielt gjelder dette forbindelsen mellom
perfekt konkurranse og “effektiv” ressursutnyttelse.
Det artikkelen skal handle om, er en del kostnader
ved konkurranse, som i liten grad kommer fram i øko-
nomisk analyse, men som etter stadig fleres mening
hører med i “regnestykket”.

Konkurranse er i dagligtalen et svært vidt begrep, som
brukes om alt fra idrett, spill og Robinson, til økonomisk
konkurranse mellom bedrifter og mellom arbeidsta-
kere. Dette siste er det økonomer snakker om. Jeg tar
utgangspunkt i den økonomiske betydningen av be-
grepet, men et hovedpoeng vil være å vise at økono-
misk konkurranse har konsekvenser også utover det
økonomiske feltet, slik at jeg raskt vil gå over til å snakke
om konkurranse i noe videre betydning. Første del av
artikkelen vil handle om noen kostnader ved konkur-
ranse, her først og fremst i den vestlige verden. I andre
del gjør jeg et forsøk på å sette disse inn i en mer
teoretisk ramme, og vise at når man tar slike kostnader
i betraktning, kan det være ønskelig med mindre kon-
kurranse.

At konkurranse har menneskelige kostnader, er ikke
noe nytt. Økende internasjonal konkurranse, kombinert
med stadig friere flyt av kapital,  fører til at bedrifter pres-
ser arbeidskraften stadig hardere, for å betjene den
internasjonale kapitalens krav til avkastning. Særlig
hardt merkes dette i den fattige delen av verden, der det
ofte knapt eksisterer arbeidsstandarder. Naomi Klein
gir i No Logo en rystende beskrivelse av forholdene for
arbeidere i mange fattige land1 , med lange arbeidsda-
ger, lønn langt under minimumslønnen, mishandling
og et totalt fravær av arbeiderrettigheter. For disse ar-
beiderne overveies gevinstene av konkurranse i stor
grad av den hensynsløse utnyttingen den samme kon-
kurransen fører til.

 Men heller ikke i Vesten slipper vi unna. Arbeidervernet
og velferdsstaten som vi har brukt mange årtier på å
bygge opp, er under stadige angrep fra kapitalkreftene.
Stress, slitasje, utbrenthet og depresjoner som følge
av høyt arbeidspress og jobbusikkerhet, er beregnet til
å koste 1000 milliarder dollar i USA og Europa i fravær,
tapt produksjon og sykepenger2 . Lange dager på job-
ben, eller det å ta med seg jobben hjem, går for mange
ut over familielivet. De som taper i konkurransen opp-
lever nederlag og mindreverdfølelse, som kan få ka-
tastrofale konsekvenser. Og miljøet skades av overfor-
bruk, forurensing og rovdrift på naturressursene. Men
slike kostnader har ofte blitt sett på som noe man bare
må godta, for å kunne nyttiggjøre seg av konkurrans-
ens gevinster.

Imidlertid har stadig flere begynt å stille spørsmåls-
tegn ved gyldigheten av dette synet, i en tid der mange
føler at de ikke har tid til å gjøre det de helst har lyst til,
og der mange beklager seg over hvilke ofre konkurran-
sen krever av dem, bedriften, samfunnet og miljøet. I
Danmark har slike bekymringer ført til opprettelsen av
et eget råd for å se på konkurransens skadevirkninger.
Vagn Jensen forteller om hvordan en gruppe mennes-
ker for et års tid siden diskuterte hva konkurranse-
samfunnet har utviklet seg til, på godt og ondt3 :

Diskussionen havde mange infallsvinkler – for næppe
nogen anden faktor øver en så overvældende
indflydelse på vores liv og velfærd, som netop
konkurrencen. I vor kulturkrets er den jo almindelig
anerkendt som motivation og drivkraft for vores adfærd
og følgevirkningen har påviseligt også været rikdom
og velstand. Alligevel var hver enkelt omkring bordet
mest optaget af at beskrive “den lammende oplevelse”
af pengenes magt over fællesskaberne.

Resultatet av diskusjonen var Konkurrence-skaderådet,
som ble dannet i januar i år. Og Jensen og Konkurrence-
skaderådet peker nettopp på at konkurransens gevin-
ster framstilles som en endegyldig sannhet, mens
kostnadene “legges ofrene til last” eller aksepteres
som en nødvendig “bivirkning”. For konkurransen vil jo,
som de økonomiske modellene viser, til slutt komme
oss alle til gode4 !

Rådets Jørgen Knudsen skriver at konkurranse gir
også mennesker “som ellers ikke vet hva de skal med
sitt liv, et mål”. Men frykten for å bli hengende etter, og
håpet om å kunne komme seg foran og hente ut store
gevinster, frister hver enkelt av oss til å påta seg mer
enn vi er i stand til. Døgnet blir for kort, “men jeg kan
ikke jobbe fortere”. Alle konkurrerer med seg selv og
alle andre, mens vi beklager dypt at for hver vinner, er
det mange tapere, og at miljøet og samfunnet rives
ned rundt oss. Men det er bare “sånn det er”, man kan
ikke “stoppe utviklingen”. På makronivå er regjeringers
viktigste oppgave blitt å ivareta “konkurranseevnen”.

Ordet “frikonkurranse” er i beste fall villedende; kon-
kurransen er i dag alt annet enn fri, den er noe vi fødes
inn i og ikke kan melde oss ut av, fra karakterpress i
skolen og næringslivets kamp om markedsandeler, til
den enkeltes streben etter å vise frem et vellykket ytre,
og fremstå selvsikker og kompetent. Per Fugelli bruker
ordet “prestasjon” i forbindelse med slik konkurranse,
og beskriver hvordan “prestasjonsimperativet” skader
menneskers helse gjennom å kreve for mye av dem
og tømme dem for krefter, ved å stjele tid fra helsebrin-
gende aktiviteter, og ved å sortere ut dem som ikke
fungerer “optimalt”. Kombinert med en overveldende
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ideologisk dyrking av vinneren, utgjør konkurransen og
prestasjonsimperativet nærmest et tankemessig dik-
tatur. Som psykiater Nils Johan Lavik skriver: “det er
bare de dumme som ikke er med på konkurranseleken”.

Og klarer man ikke å henge med, er dommen streng.
Zygmunt Bauman peker på hvordan et globalisert
konkurransesystem permitterer stadig større deler av
befolkningen, som ikke bare blir henvist til fattigdom,
elendighet og nød, men også “blir varig forvist fra alt
som tidligere ble ansett som sosialt økonomisk fornuf-
tig og samfunnsgagnlig arbeid”, og dermed blir “øko-
nomisk og sosialt overflødig”. Stadig færre mennesker
trengs for å holde økonomien i gang, og dermed blir
alle som ikke kan prestere “optimalt” presset ut, utstøtt
og fratatt muligheten til å bidra til samfunnet. De blir “dé
trop”, til overs. Samfunnet har ikke lenger bruk for dem.

Andre skadevirkninger går på forholdet mellom men-
nesker. For et konkurransemarked er ikke en nøytral
mekanisme, uten påvirkning på resten av samfunnet.
Istedet tar vi lett med oss markedets egoisme og man-
glende respekt for andre også ellers i livet. Lavik skri-
ver:

En ny økonomisk vinneridentitet streber for at rikdom
og høyt forbruk skal bli anerkjente verdier som det gir
høy status å vise frem (...) jakten på materielle goder og
konsum sprer seg videre fra ren næringsvirksomhet
og kobles sterkere opp mot vinneridealet i alminnelig-
het.

De fleste vet at rikdom i seg selv ikke gjør oss lykkelige.
Jeg tror overdreven konkurranse gjør mange ulykke-
lige, fordi vi fremmedgjøres fra hverandre og fra oss
selv. Når samfunnet legger opp til at vi bare skal tenke
på vår egen nytte, regner vi med at andre også gjør det
samme, og det går ut over den tilliten og medfølelsen
som er grunnlaget for ethvert godt samfunn. George
Soros er bekymret for at “kulten rundt suksess” kan
undergrave selve demokratiet: “vår følelse for rett og
galt trues av vår opptatthet av suksess, målt gjennom
penger. Alt går, så lenge du kan komme unna med det”.

Hva kan man da gjøre? Tross alt er det ikke snakk om
å avskaffe konkurransen. Til det er gevinstene ved en
fornuftig bruk av konkurranse for store. Heller må vi
begrense dens omfang, og avgrense den til de områ-
der der den har de gunstigste virkningene, og de la-
veste kostnadene. Nettopp på grunn av dens rolle som
viktig drivkraft i det moderne samfunnet, er det viktig å
undersøke dens skadevirkninger, og finne ut hvordan
man kan begrense dem. Som Knudsen skriver:

Jeg tror, at de negative effekter først bliver farlige, når
konkurrencen ikke opvejes af sin modsætning, tillit og
samarbejde. Da industrisamfunnet for alvor tog fart,
utkom to vigtige bøger. Den ene er Darwins Arternes
oprindelse, der legitimiterer konkurrencen som det
naturgivne vilkår for menneskelivet. Den anden bog er
Kropotkins Gensidig hjælp fra 1902. Den gør
opmærksom på, at dyrene ikke kun slås om føden,
men også hjælper hinanden. Ulve, elefanter og svaler
færdes i flok. Hvis de kun bekrigede hinanden, ville de
uddø. Kropotkins meget elementære iagttagelse er at
alle højerestående væsener hjælper hinanden, men
det er tankevækkende, hvor ringe opmærksomhet den
bog har vakt sammenlignet med Darwins.

Knudsen ser gjerne en verden der de to bøkene har
samme vekt, en verden der ikke bare konkurranse, men
også samarbeid, blir et styrende prinsipp i samfunns-
utviklingen. For Knudsen blir Konkurrence-skaderådets
oppgave i første omgang å “arbejde for synliggørelse
og indkredsning av konkurrencens skadevirkninger –
og rejse debat om, hvordan de kan bekæmpes.”

Konkurransens kostnader og økonomisk analyse

Hvordan kan man innlemme konkurransens kostna-
der i en økonomisk analyse? En mulighet kunne være
å gjøre bruk av begrepet eksterne effekter, som lese-
ren vil kjenne igjen blant annet fra miljøøkonomien. Når
man tar slike effekter i betraktning – helsemessige ef-
fekter som stress og utbrenthet, miljømessige effekter
som rovdrift på ressurser og forurensing, og sosiale
og psykologiske effekter5  som fremmedgjøring og
overflødiggjøring, vil vi ønske å ha mindre konkurranse.
Spørsmålet er å finne fram til den reelle grensekostnads-
kurven ved konkurranse (som i vanlig økonomisk teori
anses å være ikke-eksisterende). På figuren under har
jeg tegnet inn en tenkt grensekostnadskurve for kon-
kurranse6 , hensyn tatt til eksterne effekter. Langs den
vertikale aksen måles som vanlig prisen, mens langs
den horisontale aksen måles graden (“kvantum”) av
konkurranse i et samfunn. Jeg antar at kostnadene ved
“litt” konkurranse ikke er så store, men at de etter hvert
som man tar i bruk mer konkurranse, stiger (stigende
grensekostnader7 ). Etterspørselen er som vanlig fal-
lende i prisen. Fra mikroøkonomien vet vi at samfunnet
vil tilpasse seg der grensekostnaden ved konkurranse
er lik prisen. Dette vil ut fra diskusjonen over innebære
en lavere grad av konkurranse enn “full konkurranse”.

Et problem vil selvfølgelig ligge i verdsettingen av kost-
nadene. Noen effekter, som økt sykefravær og tapt pro-
duksjon, kan måles direkte i penger. Vanskeligere er
det å måle effektene på hele samfunn av fremmedgjø-
ring og svekket tillit. En av de viktigste svakhetene med

C´(K) = grensekostnad av konkurranse
K* = optimalt nivå av konkurranse
K = «full» konkurranse
E = etterspørsel
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konkurransesystemet er nettopp at det ikke tar hensyn
til slike kostnader. Løsningen på for eksempel det økte
sykefraværet, blir derimot ut fra en slik tankegang å kutte
i sykelønna – da blir jo de synlige kostnadene i regn-
skapet lavere! Knudsen mener da også at Konkurrence-
skaderådet ikke må bli hengende fast i dette “tidens og
medienes” språk, fordi det hviler på en forestilling om
at “disse ødelæggelser af liv kan opvejes med kroner
og øre”. Denne kritikken av økonomisk teoris hang til å
framstille alt i tall, bringer oss over i den “filosofiske”
diskusjonen om tilfredsstillelse av preferanser alltid gir
bedre velferd, noe som blir for omfattende å gå inn på
her. Men poenget står fast: i et litt utvidet regnskap må
konkurransens gevinster veies mot kostnadene.

Konkurranse er et potensielt kraftfullt redskap i men-
neskets tjeneste. Men nettopp derfor bør det brukes
med varsomhet – og spesielt må det, som alle andre
virkemidler, brukes på de områder det er egnet, og i en
grad som gjør skadevirkningene minst mulig. Dess-
verre ser vi altfor mye at konkurranse brukes “for kon-
kurransens skyld”.

Jeg vil takke Andreas Neumann for nyttige kommenta-
rer og tips.
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Fotnoter:

1 Se kapittel 9.
2 Jørgen Knudsen, “Konkurrence-skaderådet”, Politi-
ken 17.9.2001
3 Pengevirke 2-2002, s.14.
4 Mer nøyaktig: konkurranse gir ifølge økonomisk teori
nettogevinster. Det vil si at de som taper på konkur-
ranse i forhold til dagens situasjon kunne kompense-
res, og vinnerne fremdeles komme bedre ut
(“Compensation principle”, se Hausman og McPherson
(1996)). Men med eiendomsforholdene som legges til
grunn for dagens konkurranse, er det liten grunn til å
tro at en slik kompensasjon faktisk vil skje. Det som er
konkurransetilhengernes fremste argument for konkur-
ranse, forblir et urealisert potensiale. Konkurranse ska-
per vinnere og tapere – og vinnerne vil ikke dele gevin-
sten.
5 Selvfølgelig kunne en tilsvarende analyse av denne
typen effekter vært gjort for andre systemer, noe
konkurransetilhengerne f.eks. gjør når de sier at vel-
ferdsstaten virker “passiviserende”. Og f.eks. sovjetisk
kommandoøkonomi var heller ikke direkte miljøvennlig.
6 Om ikke annet får leseren ta dette som kunstnerisk
frihet:)
7 Jeg går ut fra at man først tar i bruk konkurranse på
de områdene den egner seg mest, og dermed har
minst kostnader. Etter hvert som konkurranse tas i bruk
på mindre egnede områder, øker grensekostnadene.
Dessuten antar jeg at de eksterne effektene gjør seg
stadig mer gjeldende jo mer konkurranse det er, og
konkurransen trenger inn i stadig flere deler av men-
neskenes liv
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Fagutvalget er samfunnsøkonomistudentenes demokratisk valgte interesseorgan. Utvalget består av åtte medlem-
mer, som alle sitter i et år. Målsetningen vår er å være med på å videreutvikle studiet i samfunnsøkonomi, samtidig
som vi foreslår tiltak som kan gjøre hverdagen enklere for den enkelte student. Dette arbeidet driver vi blant annet
gjennom de styrende organene på instituttet – arbeidsutvalget og instituttstyret – der vi har egne fagutvalgs-
representanter.

Har du spørsmål, eller ideer om dette og noe annet vi bør ta opp, ser vi gjerne at du stikker innom kontoret vårt i 12 etg.
i kontortiden, torsdager fra kl 11.40 til 12.10. Her kan du også betale bokskapett ditt, eller kjøpe gamle bøker fra klipte
skap. Passer dette tidspunktet dårlig, kan du i steden sende oss en mail på fagutvalget@econ.uio.no.

Dette semesteret planlegger vi følgende arrangementer:
15/10 Rekrutteringsforelesning med McKinsey
22/10 Jobbseminar i U1 med jobbsøkerkurs og bedriftspresentasjoner
Okt/Nov. Festdebatt

Fagutvalget Høsten 2002

Martine Lien Engerud, Vibeke Andersen, Ragnhild C. Haugen,
Aleksander Svensen, Einar W. Nordbø, Knut Are Aastveit,
Lars J. Kirkebøen og Odd-Magnus T. Myrstad (ikke til stede)

Frederik Høsten 2002

Ane Måntrøen, Helge Seierstad, Line Bakken, Gjermund
Grimsby, Kjell Hansen, Jørgen Bækken, Lars Gjøgodt, Brigt
Erland Nersveen og Rune Hovland (ikke til stede).

Fredrik er festforeningen ved Samfunnsøkonomisk institutt og har som mål å skape et godt og festlig studiemiljø.
Dette gjør vi ved blant annet å arrangere fester i U1, pizza på Proffen for 1. semester studenter, turer til Hemsedsal,
fortballkamper med mer…

Kontakt oss gjerne på frederikfest@hotmail.com!!
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Jørgen Bækken
jorgenb@stud.ntnu.no

Marie Bjørneby
mariebj@student.sv.uio.no

NOK VS INDUSTRI

Man kan få mye ut av tre dager – både faglig og sosi-
alt, selv om man samtidig skal tilbakelegge nesten
100 mil i bil.

Takket være Halvor Mehlum ble det studietur på
mellomfagsstudentene 26. – 28. september. Målet for
turen var å få inntrykk av hvordan norske bedrifter sliter
med den sterke krona. Etter en traumatisk start med en
bussjåfør som ble syk på morgenkvisten, kom vi oss til
slutt av gårde i tre små søte leiebiler.

Dagen begynte med kaffe hos NHO på Majorstua. Sjefs-
økonom Tore Steig fortalte om presset i norsk økonomi
og problemene for norsk industri, om oljepenger som

fases inn i norsk økonomi og gir økt inflasjonspress
via etterspørselsvekst. Deretter gikk turen videre til Geilo
der vi fikk et foredrag om hvordan reiselivet sliter med
at både norske og utenlandske turister velger å feriere
i andre land. Spesielt har reiselivet på Geilo hatt en
nedgang i svenske turister, og som mottiltak har de i
lavsesongen tibudt busslaster med svenske turister å
veksle 100 NOK mot 100 SEK.
Etter en lang tur over fjellet, kunne vi sove ut på Baroniet
Rosendal. Baroniet Rosendal som eies av Universite-
tet i Oslo er virkelig verdt et besøk. Som navnet skulle
tilsi, er stedet fullt av roser, og til de grader gjennomført.
Rosebusker store nok til å drukne i, rosesåpe på hvert
rom og for den som ikke får nok kan en kjøpe ”Baron-
essens Rosethee” ved Baroniet.

Programmet var som det skal være på studie- og
businessturer, tett og hektisk. Det er viktig å ta vare på
den kostbare tiden på Vestlandet. Vi raste av gårde til
Kvinherrad Næringshage lenge før hanen i Rosendal
hadde stått opp. Der testet vi ut våre hypoteser om hvor-

FORD FIESTA: Vi tok oss over til Vestlandet i tre små
søte leiebiler.

SPONSET LUNSJ: Det ble mye gratis servering.

SØRAL: En av Norges store
aluminiumsprodusenter.

HJELM: Vernebriller og hjelm er obligatorisk når
man skal inn og kikke på elektrolyseovnene.
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FRUSTRASJON: Ølsalget stenger latterlig tidlig på
Vestlandet

FIGUR 1: Kvalmens utvikling over tid.

Økonomisk dikt

I  ØKONOMISK FANGENSKAP

Reaksjonsfunksjonene i Cournot-likevekten våknet etter sommerdvalen.
Reaksjonsfunksjonen til bedrift 2 strakte seg godt ut og stakk litt utenfor
diagrammet. Da ble han raskt dyttet tilbake av professorens pekefinger.

Reaksjonsfunksjon 2 var en konservativ og harmonisk kurve.
Reaksjonsfunksjonen til bedrift 1 var derimot en mer radikal, rebelsk, bratt

lurve-kurve, som hadde fullt av energi etter dvalen.
Reaksjonsfunksjon 1 tok sats og hoppet ut av diagrammet.

Der kræsja han i en regresjonslinje i et annet diagram.
Kjærlighet ved første blikk, men straks var professorens pekefinger på

plass og presset reaksjonsfunksjon 1 tilbake i økonomisk tvangsekteskap
(med reaksjonsfunksjon 2).

Av Kerstin Solholm

dan økt lønnspress og sterk norsk krone påvirker
konkurranseutsatt sektor. Først ute på banen var NHO-
president Jens Ulltveit-Moe’s firma Umoe Schat Har-
ding, produsent av livbåter og tilhørende utstyr til ship-
ping, offshore og cruise skip. Dette er en bedrift hvor
arbeidskraft er en stor innsatsfaktor. I tillegg er de fleste
kostnadene i NOK. De selger på det internasjonale
markedet og får betalt i fremmed valuta. Noe som gjør
at de stadig vurderer å flagge ut. Deretter reiste vi noen
kilometer til Husnes for et besøk på SØRAL (Sør-Norge
Aluminium AS). Raskt oppsummert vil vi kalle det en
klippe i norsk industri. Urokkelig ovenfor kronekurs og
lønnspress. En bedrift som er lite arbeidskraftintensiv
og samtidig kjøper råmateriale i fremmed valuta. Det

betyr at norsk lønn ikke betyr så mye. På SØRAL fikk vi
en kjapp lunsj og omvisning rundt tusengraders
elektrolyseovner.
Vi avsluttet dagens faglige innhold med foredrag av
daglig leder av Muranger Laks, Sveinung Sandvik som
greide ut om forholdene i norsk oppdrettsnæring. Dette
er en lite arbeidsintensiv næring, men de kjøper innsats-
faktorer i norske kroner. Dette gjør at de inndirekte er
følsomme ovenfor norske lønninger. Alikevel så det ikke
ut til at Sveinung Sandvik lot seg skremme av lønns-
press og sterk norsk krone. Ifølge han var det ikke tvil
om at oppdrettsnæringen vil komme til å gå så det su-
ser framover.
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Gufs fra fortiden

Vi i Observator er stolte av bladets lange tradisjon og
prøver i hvert nummer å ta med en liten historie eller
noe kuriøst fra tidligere utgaver. Det er mange temaer
som går igjen (kvaliteten på forelesninger, pensum,
rekruttering osv.), men innimellom er det noen over-
raskelser.

Vi vet ikke helt når jentegruppa startet, men det virker
som om den var mest aktiv på slutten av åttiåra (venter
spent på e-mail som bekrefter eller avkrefter dette).
Det virker også som om de gjorde en god jobb (jfr.
notis neste side), men fra tidlig på nittitallet finnes det
ikke lenger noen spor av dem i bladet. Under er noen
av skriveriene fra tidligere utgaver om denne for oss
ukjente gruppa.

-På tide å gjennopplive jentegruppa?

Jentegruppas festbilder fra Observator nr. 2 1985
Intervju fra Observator nr. 6-7 1984

Notis fra Observator nr. 1 1989
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SAMFUNNSØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Økonomisk Forum

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

Kontingenten inkluderer medlemskap
i studentforeningen Frederik. Betalt
bankgiro gjelder som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et
kalenderår av gangen, og løper til
oppsigelse foreligger

Annonse

JA!
Jeg ønsker studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Økonomisk Forum

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

Til:
Samfunnsøkonomenes Forening
Postboks 8872, Youngstorget
0028 Oslo
Tlf. 22 31 79 90 Fax: 22 31 79 91

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening koster kr 250,- for 2002. Det samme koster
et studentabonnement på Økonomisk Forum.

Innmelding og abonnement kan gjøres fra våre hjemmesider på www.samfunnsokonomene.no
eller kontakt oss på e-mail: sekretariatet@samfunnsokonomene.no
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Eksamensoppgaven
Grunnfag Makro, V-02

Karakter: 1,8

OPPGAVE 1

Jeg vil i denne oppgaven sette opp en makroøkonomisk modell for en lukket økonomi for å analysere virkninger på
nasjonalproduktet av penge- og finanspolitikk og stabiliseringspolitikk ved realøkonomiske etterspørselssjokk. IS-
LM modellen viser seg å være godt egnet til analyse av slike problemstillinger. Modellen ser på likevekt i to markeder:
Innenlandske vare- og pengemarked. Selv om det er en rekke forutsetninger som må være oppfyllt for at modellen
skal kunne gjelde, får man fram viktige poeng og mekanismer ved bruk av modellen, og den fungerer også godt som
sammenlikningsgrunnlag for økonomier der ikke alle forutsetninger er innfridd.

Jeg ser på en enkel Keynes-modell der den sentrale forutsetningen er at tilbudet av varer og og tjenester blir bestemt
av etterspørselen. Dette innebærer at det er ledig kapasitet i økonomien, dvs ledig produksjonskapasitet og arbeids-
ledighet. Modellen er egnet til analyse på kort sikt, og all etterspørsel forutsettes dekket til gitte priser. Alle endringer
skjer momentant, det vil si at modellen er statisk. At prisene er faste, vil si at forventet inflasjon er lik null, slik at det ikke
skilles mellom nominell og reell rente.

All inntekt er opptjent i innenlandsk privat sektor og tilfaller etterspørrerne. Det blir produsert en vare i økonomien, og
den forutsettes å være homogen. Videre antas investeringene å ikke ha noen kapasitetsskapende effekt, dvs at
investeringene ikke har noen virkning på det maksimale BNP.

Senere i oppgaven vil jeg åpne økonomien og se på hvordan endringer i forventet fremtidig valutakurs vil påvirke
økonomien ved flytende kurs.

Gjengitt av:  Tonje Thoresen
                       tonjemt@hotmail.com

Stig J. Reitan
stigjr@student.sv.uio.no
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a)

Modell:

(1)  Y  =  C  +  I  +  G
(2)  C  =  c0 +  c1 (Y  -  T)                     c0 > 0,    0 < c1 < 1
(3)   I  =  b0  +  b1i  +  b2Y                    b1 > 0,    0 < b2 < 1,    c1 + b2 < 1
(4)  M/P =  d0  +  d1Y  -  d2i                 d1, d2 > 0

Symbolforklaringer:

Y:  Bruttonasjonalprodukt
C:  Privatkonsum
I:   Private Realinvesteringer
G:  Offentlig kjøp av varer og tjenester
c0: Konsum ved disponibel inntek lik null, kan tolkes som minstekonsum.
c1: Marginal konsumtibøyelighet
T:  Skatter
b0: Investering ved rente og inntekt lik null
b1: Investeringenes rentefølsomhet
i:   Nominell rente
b2: Investeringenes inntektsfølsomhet
M: Nominell pengemengde
P:  Prisnivå
do: Pengeetterspørsel uavhengig av rente og inntekt
d1: Pengeetterspørselens inntektsfølsomhet
d2: Pengeetterspørselens rentefølsomhet

Relasjonsforklaringer:

(1)  Kalles økosirk-relasjonen etter generalbudsjettlikningen. Relasjonen er en likevektsforutsetning og sier at sam-
let tilgang på varer og tjenester (Y)  må være lik samlet anvendelse (C + I + G) for å ha likevekt på varemarkedet. Det
er her viktig å merke seg at tilbudet i denne modellen ikke er gitt, men blir bestemt av etterspørselen.

(2)  Er den Keynsianske konsumfunksjonen og sier at privat konsum avhenger av positivt av disponibel inntekt, dvs
inntekt etter skatt (Y – T). Det antas at husholdningene uansett vil ha et visst forbruk uansett disponibel inntekt, derav
c0 > 0. Den marginale konsumtilbøyelighet viser hvor mye privat konsum øker ved en økning i disponibel inntekt. Den
forutsettes å ligge mellom 0 og 1, siden en del av inntektsøkningen også vil gå til økt sparing.

(3)  Viser at det er en positiv sammenheng mellom inntekt og investeringstakten i økonomien. Jo høyere inntekt desto
mer har man til rådighet til investeringsformål. Videre antas investeringene å avhenge negativt av renta. Høy rente
innebærer at alternativinntekten ved å investere er stor, dvs at man tjener på å plassere pengene et sted de er
rentebærende. Investeringstakten vil derfor synke jo høyere renta er.

(4)  Viser likevekt på pengemarkedet, og viser de kombinasjoner av i og Y som oppfyller denne likevektsfoutsetningen.
Pengetilbudet M/P er i denne modellen gitt. Pengeetterspørselen avhenger positivt av inntekten og negativt av renta.
Når inntekten øker, får man også et større behov for penger til transaksjonsformål, og pengeetterspørselen øker. En
høy rente vil si at alternativkostnaden ved å ha penger til transaksjonsformål er stor, og pengeetterspørselen synker.

Determinering:
Vi har 4 endogene variable: C, I, Y, i og 4 likninger, dvs at modellen er determinert ifølge telleregelen.

Ligning (1) – (3) viser likevekt i varemarkedet og kalles IS-relasjonen (Investement = Saving). Ved å sette (2) og (3) inn
i (1) og løse mhp Y finner jeg et uttrykk for Y kun ved hjelp av eksogene variable og parametre.

Y = c0 + c1(Y – T) + b0 – b1i + b2Y + G
Y – c1Y – b2Y = c0 – c1T + b0 – b1i + G

(5)  Y = (1 / (1 – c1 – b2))[c0 – c1T + b0 – b1i + G]

Jeg kan tegne IS-kurven inn i et diagram der BNP måles langs x-aksen og renta langs Y-aksen.
Helningen på kurven finner jeg ved å derivere (5) mhp i:

δY/δi = (1 / (1 – c1 – b2))[-b1] < 0

IS-kurven er altså fallende i diagrammet. Intuisjonen bak er som følger: En renteøkning fører til at investeringene går
ned, noe som reduserer Y. I tillegg kommer multiplikatorvirkningene gjennom at redusert Y fører til lavere disponibel
inntekt og dermed lavere konsum som igjen virker svekkende på BNP. Lavere Y reduserer også investeringene, og Y
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reduseres ytterligere.
Ved å løse (4) mhp i, finner vi det nivået på renta som skaper likevekt på pengemarkedet.

(6)  i = (1 / d2)[d0 + d1Y – M/P]

Vi kan tegne ligningen inn i samme diagram som for IS-ligningen. (6) kalles LM-ligningen (Liquidity = Money), og
helningen finnes ved å derivere (6) mhp Y:

δi/δY = (1 / d2)[d1] > 0

LM-kurven er altså stigende i diagrammet. Økt Y fører til at etterspørsel etter penger til transaksjonsformål øker. Siden
pengetilbudet er gitt, må renta øke for å opprettholde likevekten på pengemarkedet.

Ved å sette de to kurvene inn i samme diagram, finner vi det nivået på Y og i som gir likevekt i vare- og pengemarked
samtidig.

Myndighetene kan påvirke BNP gjennom bruk av penge- og finanspolitiske virkemidler. I denne modellen har myndig-
hetene tre politiske handlingsvariable: G, T og M. Jeg vil først se hva som skjer med BNP ved ekspansiv finanspolitikk,
dvs en økning i G eller en reduksjon i T. Jeg velger her det første alternativet, dvs en økning i G.

Ved å derivere (5) mhp G får vi totaleffekten på Y av økt G.

δY/δG = 1 / (1 – c1 – b2) > 0

En økning i G fører altså til økt BNP og IS-kurven skifter til høyre. LM-kurven forblir uforandret siden G ikke inngår i
relasjonen.

Langs LM-kurven er det
likevekt i pengemarkedet

Langs IS-kurven er det
likevekt i varemarkedet
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Intuisjonen bak er at en økning i G fører til en økning i Y direkte fra (1). I tillegg kommer vanlige multiplikatorvirkninger
gjennom at økt Y fører til økte investeringer og konsum, noe som igjen virker positivt inn på Y. Effekten på Y blir
midlertidig dempet ved at økt Y fører til økt pengeetterspørsel og dermed høyere rente. Renteøkningen virker negativt
inn på investeringene og Y reduseres. Denne effekten på investeringene gjennom økt G kalles ”crowding out” –
effekten eller fortrengningseffekten. Total virkning på Y av økt G er likevel positiv.

En reduksjon i skattene vil ha samme ekspansive virkning på Y, men fordi en del av skattereduksjonen vil gå til økt
sparing, vil effektene bli litt mindre.

Virkning på Y av ekspansiv pengepolitikk, dvs M øker: Det er flere måter myndighetene kan øke M på. En av måtene er
gjennom markedsoperasjoner. For å øke pengetilbudet kan vi tenke oss at sentralbanken kjøper obligasjoner, slik at
det blir mer omløp av penger til transaksjonsformål i markedet.

Effekten av økt M finner vi ved å derivere (6) mhp M:

δi/δM = (1 / d2 )[- (1/P)] < 0

En økning i M fører altså til at LM-kurven skifter til høyre.

Vi får et nytt likevektspunkt med høyere BNP og lavere rente. Hva skjer? Når pengemengden øker må renta synke, slik
at pengeetterspørselen øker og likevekten opprettholdes. Redusert rente vet vi fører til økte investeringer og Y øker.
Som tidligere forklart fører økt Y til økt konsum og ytterligere økte investeringer, og Y styrkes. Effekten på renta dempes
ved at økt Y stimulerer pengeetterspørselen, noe som reduserer i. Totaleffekten er likevel økt Y og redusert i.

Er det mulig for myndighetene å føre en politikk som samtidig fører til en styrking av offentlig budsjettbalanse, høyere
BNP og redusert rentenivå?

Generelt sier man at for å oppnå tre mål må man ha tre virkemidler. I min modell har myndighetene kun to virkemidler
– pengepolitikk og finanspolitikk. Det kan derfor bli vanskelig å oppnå disse tre målene.

Selvfølgelig kan det tenkes at myndighetene først ved å drive kontraktiv finanspolitikk for å styrke budsjettbalansen for
så å drive ekspansiv finanspolitikk for å øke Y og redusere i klarer å oppnå målet. Men dette vil vel være mer eller
mindre tilfeldig.

Budjsettbalansen er gitt ved T - G. Styrking av budsjettbalansen må altså skje enten ved en økning i T eller en
reduskjon i G, dvs ved kontraktiv finanspolitikk. Dette fører til at IS-kurven skifter mot venstre, og vi får ny likevekt med
lavere Y og lavere i. Hvis myndighetene nå øker M, dvs driver ekspansiv pengepolitikk, kan man klare å oppnå økt Y og
redusert i, samtidig som T - G er styrket.
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Dette krever at myndighetene ha fullstendig informasjon og at timing og dosering er perfekt.

Jeg har i modellen forutsatt at skattene er eksogene. Hvis vi derimot har endogene skatter som avhenger positivt av
Y, blir situasjonen en annen.

(7)  T = tY                     t = skattesatsen

Hvis nå myndighetene driver ekspansiv pengepolitikk, vet vi at Y øker og i synker. Fra (7) ser vi at en økning i Y fører til
økte skatteinntekter. Den off. budsjettbalansen er dermed styrket, samtidig som målene for Y og i er innfridd.

Kan myndighetene bruke pengepolitikken til å stabilisere Y ved en eksogen endring i husholdningenes spare-
tilbøyelighet?

Jeg velger å tolke en endring i  c1 som en endring i sparetilbøyeligheten.
Ved å derivere (5) mhp c1 ser vi totaleffekten:

δY/δc1= -(1 / (1 – c1 – b2)
2)[-T] >0

En økning i c1 fører altså til en økning i Y og IS skifter mot høyre
Årsaken til dette er at en økning i c1 fører til at folk ønsker å spare mindre og konsumere mer. Konsumet øker altså, og
dette virker positivt inn på Y. I tillegg kommer vanlige multiplikator virkninger gjennom I og C. Økt Y fører også til at
pengeetterspørselen øker, og renta må dermed også øke for å opprettholde likevekten. Økt rente virker negativt inn på
investeringene og demper effekten på Y.

Hvis myndighetene nå vil stabilisere BNP, dvs fra BNP tilbake der det var før økningene i c1, kan de gjøre dette ved hjelp
av kontraktiv pengepolitikk, dvs en reduksjon i M.

δi/δM = (1/d2)[-(1/P)] < 0

Vi ender altså med
høyere Y og høyere i

En reduksjon i M fører til
at LM-kurven skifter opp
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Intuisjonen bak er tidligere forklart ved ekspansiv pengepolitikk. Hvis nå myndighetene ønsker å stabilisere Y full-
stendig, må de velge det nivå på M som tilsvarer økningen i c1, dvs at reduksjonen i M må være lik økningen i c1.

Vi ender altså i en situasjon med uforandret BNP, men høyere rente.
Det vil selvfølgelig være vanskelig å oppnå dette resultatet. Det stiller store krav til timing og myndighetene må også
kjenne til den nøyaktige økningen i c1. Skiftene er momentane.

Vi ser altså at vi har fått en økning i rentenivået. Dette får effekter for de private investeringene.
Fra (2) ser vi at konsumet avhenger av disponibel inntekt (Y – T).

Vi kan skrive en forenklet versjon av (2):
C = C (Y – T)

(3) ser vi avhenger av Y og i.

Forenklet versjon av (3):
I = I ( Y,i )

Ved å bruke denne notasjonen, kan vi skrive (1) på en annen måte:
Y = C ( Y – T) + I ( Y,i ) + G

Fra figuren ovenfor ser vi at Y er uforandret. Siden verken T eller G har forandret seg, vet vi at konsumet er uendret. Det
eneste som altså har forandret seg er I, siden renta har økt. Økt rente vet vi fører til reduserte investeringer. I pkt. C er
altså investeringene lavere.

b)
Jeg vil nå utvide modellen til å se på en åpen økonomi. Til dette vil jeg bruke en Mundell-Flemming modell, som i
tillegg til å se på likevekt i vare-og pengemarkedet, også ser på likevekt i valutamarkedet. For å kunne gjøre dette, må
noen av forutsetningene fra IS-LM korrigeres, og vi må også ha med noen tilleggsforutsetninger.

Jeg ser nå på en liten, åpen økonomi som ikke har noen påvirkning på utenlandsk BNP og rentenivå, dvs at de er
eksogent gitt i denne modellen. Det blir produsert to varer, en hjemmeprodusert og en produsert i utlandet, og varene
er imperfekte substitutter til hverandre. De trenger altså ikke ha like priser. Modellen er fortsatt egnet til kortsiktig
analyser, og prisene er faste både i inn-og utland.

Jeg velger å se på en økonomi hvor det er perfekt kapitalmobilitet. Perfekt kapitalmobilitet vil si at det ikke er noen
valutareguleringer mellom landene. Alle plasserer pengene sine der forventet avkastning er høyest og låner der
forventet lånekostnad er lavest. I tillegg har alle like forventninger, og alle midler er like likvide.

Perfekt kapitalmobilitet tvinger fram udekket renteparitet. For at ikke all kapital skal strømme dit forventet avkastning
er høyest (dette ville ikke gitt likevekt på valutamarkedet), må forventet avkastning i inn-og utland være det samme.

(*) 1+i = (1+i*)Çe/E

der i* er utenlandsk rentenivå, E er nominell valutakurs og Çe er gitt forventet fremtidig nominell valutakurs. Venstre
side av (*) viser avkastningen ved å investere i hjemlandet. Høyre side viser avkastningen ved å investere i utlandet.
Brøken Çe/E viser at man først må veksle om til utenlandsk valuta for så å veksle tilbake til innenlandsk valuta når man
ønsker avkastningen utbetalt. Et enklere uttrykk for (*) som en god tilnærming er

(**) i = i*+(Çe-E)/E

Innenlandsk rente (i) må altså være lik utenlandsk rente (i*) pluss forventet depresieringsrate (Çe-E)/E.
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Når (**) gjelder, sier vi at vi har udekket renteparitet.
Siden jeg skal se på et land med flytende valutakurs, lønner det seg ofte å løse (**) mhp E:

E = Çe/(1+i-i*)

Her ser vi at valutakursen avhenger av forventet kurs, innenlandsk og utenlandsk rentenivå.

For å forklare hvorfor udekket renteparitet må holde, tar jeg utgangspunkt i at i = i*, for så å se hva som skjer hvis
innenlandsk rentenivå øker. Dette vil føre til at innenlandske obligasjoner blir mer attraktive, og etterspørselen etter
dem øker. Prisen på obligasjonene går da opp, noe som fører til en dempning i renteøkningen. I tillegg fører økt
etterspørsel etter innenlandske obligasjoner til at etterspørselen etter innenlandsk valuta øker. Prisen på innen-
landsk valuta går da opp, og vi får en appresiering, dvs at E går ned. Begge disse effektene fører til at  (**) holder.
Hvis ikke forventningene om fremtidig valutakurs endrer seg ved en endring i E, noe jeg har forutsatt, må innenlandsk
valuta appresiere så mye at forventet depresiering er lik renteøkningen.
Flytende valutakurs vil si at valutakursen blir bestemt i markedet.

For å se hvordan valutakursen blir bestemt i markedet, tar jeg utgangspunkt i et diagram der valutamengden måles
langs x-aksen og valutakurs (E) langs y-aksen.

Tilbudet av valuta til sentralbanken er en stigende kurve i diagrammet. For å forklare dette, kan vi ta utgangspunkt i at
E er lav, dvs at kronen er sterk. Når kronen er sterk vil det si at utenlandske varer er billigere for det landet vi ser på. Det
vil si at man kjøper valuta og selger innenlandsk valuta (heretter kr.). Det vil derfor bli lite valuta igjen til sentralbanken.
Når E er høy, dvs at kronen er svak, vil utlendinger ønske å kjøpe kroner samtidig som innbyggerne i landet vil ønske
å selge valuta. Valutareservene til sentralbanken fylles opp.
Under flytende kurs vil sentralbanken ha en fast valutareserve, Fg, og ved endringer i tilbudet av valuta til sentralban-
ken vil E endre seg for å opprettholde likevekt. F.eks ser vi ved et positivt skift i tilbudet, vil E bli mindre, dvs vi får en
appresiering.

Modell:
(8) Y = C+I+G+NX
(9) C = c0+c1(Y-T)                      c0>0 , 0<c1<1
(10) I = bo-b1i+b2Y                      b1>0 , 0<b1<1 , c1+b2<1
(11) NX = aNX0-a1Y+a2Y*+a3å       0<a1 , a2<1 , a3>0
(12) M/P = d0+d1Y-d2i                      d1,d2>0
(13) å = (EP*)/P
(14) i = i*+(Çe-E)/E          (14“) E = Çe/(1+i-i*)

Symbolforklaring for nye symboler:
NX  : nettoeksport
NX0: nettoeksport uavhengig av BNP, utenlandsk BNP og realvalutakurs
Y*   : utenlandsk BNP
å     : realvalutakurs
E    : nominell valutakurs
P*  : utenlandsk prisnivå
i*    : utenlandsk rentenivå
Çe  : forventet fremtidig nominell valutakurs
a1  : hvor stor del av BNP som går til import (ved en økning i BNP)
a2  : nettoeksportens avhengighet av utenlandsk BNP
a3  : nettoeksportens avhengighet av realvalutakursen

Relasjonsforklaring av nye relasjoner:
(8) er fortsatt likevektsbetingelsen på varemarkedet, men nå er også nettoeksporten med på å bestemme tilbudet.

(9) og (10) er like som i en lukket økonomi

(11) viser nettoeksporten, dvs eksport minus import. Nettoeksporten antas å avhenge negativt Y, siden en økning i Y
også fører til økt etterspørsel etter utenlandske varer og tjenester. En økning i utenlandsk BNP fører til at en del av
økningen faller på innenlandske varer og tjenester i landet vi ser på, og eksporten øker. Det er derfor en positiv
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sammenheng mellom Y* og NX.
Det antas også at nettoeksporten avhenger positivt av realvalutakurven. En depresiering/devaluering fører til at
utenlandske varer blir dyrere og innenlandske billigere for utlendinger. Priseffekten av en depresiering trekker altså
i retning av svakere nettoeksport , siden importen blir dyrere og eksporten billigere. Etter hvert tenker man at landet vil
justere importen og eksporten etter de nye prisene. Det vil bli eksportert mer og importert mindre. Denne kvantums-
effekten regnes å være sterkere enn priseffekten, slik at en depresiering styrker nettoeksporten. Denne antakelsen
kalles Marshall-Lerner betingelsen.

(12) er likevektsbetingelsen på pengemarkedet og er den samme som i en lukket økonomi, siden man antar at kun
innenlandsk valuta er gyldig betalingsmiddel i hjemlandet. Derfor er pengeetterspørselen kun avhengig av innen-
landsk BNP og rente.

(13) viser bytteforholdet mellom utenlandske og innenlandske varer. Som en forenkling setter jeg P=P*=1, slik at
 å =E.

(14) er renteparitetsbetingelsen. Se innledning for forklaring.

(14“) er (14) løst mhp E.

Determinering:
Endogene variable: Y, C, I, NX, i, å, E.
Antall likninger: 7
Modellen er determinert ifølge telleregelen.

For å finne IS-kurven setter jeg (13) og (14“) inn i (11), og så (9), (10) og (11) inn i (8), løser mhp Y og ordner:

Y = c0+c1(Y-T)+b0-b1i+b2Y+NX0-a1Y+a2Y*+(a3Ç
e/(1+i-i*))+G

(15) Y = 1/(1-c1-b2+a1) [c0-c1T+b0-b1i+NX0+a2Y*+(a3Ç
e/(1+i-i*))+G]

Deriverer (15) mhp i og finner helningen:

δY/δi = 1/(1-c1-b2+a1) [-b1i - (a3Ç
e/(1+i-i*)2)] < 0

IS er altså fortsatt fallende i diagrammet, men intuisjonen bak er nå en litt annen: en økning i renta fører som før
forklart til en reduksjon i investeringene og en reduksjon i Y + vanlige multiplikatorvirkninger. Men nå er også en annen
effekt med i bildet gjennom valutakursen. En økning i i fører til at E går ned, dvs en appresiering. Dette fører igjen til at
NX synker gjennom Marshall-Lerner betingelsen, og Y reduseres ytterligere.

LM-kurven er tidligere utledet. Ved å tegne kurvene inn i IS-LM diagrammet, finner vi likevekten:

Her har vi altså likevekt i tre markeder. Myndighetene har fremdeles de samme politiske handlingsvariablene som i
en lukket økonomi under flytende kurs, nemlig G, T, M.

Jeg skal nå se hva som skjer ved en endring i Çe, dvs forventet fremtidig valutakurs. Ved å derivere (15) mhp Çe finner
jeg totalvirkningen på Y:

IS skifter mot høyre, og vi
får økt Y og økt i ved økt Çe
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δY/δÇe = 1/(1-c1-b2+a1)[1/(1+i-i*)] > 0
Hvis markedet forventer en sterkere krone fremover enn tidligere, kan dette karakteriseres som en reduksjon i Çe, dvs
at markedet forventet en appresiering. Fra (14“) ser vi at en forventet appresiering vil føre til en appresiering av
valutakursen i dag. Fra (11) vet vi at en appresiering virker svekkende på handelsbalansen og NX vil svekkes. Dette
fører til redusert Y. I tillegg vil effekten forsterkes gjennom at redusert Y fører til redusert C og I.
Fra (12) ser vi at redusert Y vil føre til  at pengeetterspørselen synker, og for å opprettholde likevekten på pengemar-
kedet må renta synke. Når renta synker ser vi fra (10) at dette vil dempe effekten på Y siden investeringene vil øke.
Lavere rente ser vi fra (14“) også vil dempe effekten på E, siden lavere rente vil føre til at E øker, dvs en depresiering.

Oppgave 2

Bruttonasjonalproduktet brukes ofte som en indikator for utvikling av velferdsnivået over tid i et land og i sammenlik-
ning av velferdsnivå mellom land. Nevn ett eller flere problemer forbundet med en slik bruk av BNP som indikator for
velferdsnivå.

Det er ikke uproblematisk å bruke BNP som mål for velferd. BNP er en konstruert størrelse som inneholder en rekke
svakheter. Jeg vil i denne oppgaven vise at selv om BNP øker, vil ikke det nødvendigvis si at velferden i et land øker. At
det også kan være problematisk å sammenligne BNP mellom land, vil jeg også komme inn på.

En stor del produksjon blir ikke regnet med i BNP. Et eksempel på dette er verdiskapingen i hjemmet, noe som ofte
kalles husmorarbeid. De siste tiårene har vi opplevd en sterk økning i kvinnelig yrkesdeltaking, og det er færre kvinner
som er hjemmeværende. Dette har ført til en økning i BNP. At økningen i BNP er synonym med en økning i velferden,
er vel heller tvilsom. Mange barn ville nok hatt større velferd ved å ha mor hjemme, og det er nok også en del kvinner
som ville ha foretrukket å være hjemme hvis det var mulig.

I mange u-land utgjør naturalhusholdningen opptil 20-30 % av samlet verdiskaping. Når dette ikke regnes med i BNP,
sier det seg selv at man ikke uten videre kan sammenligne BNP mellom land for å få et mål på velferden. Svart arbeid
blir heller ikke regnet med i BNP, og i land som f.eks Spania hvor svart arbeid utgjør en stor del, viser altså BNP ikke
total verdiskaping.

I noen tilfeller kan en økning i BNP være et resultat av lavere velferd. Et mye brukt eksempel for å illustrere dette, er
sykehuseksempelet. En ulykke vil utvilsomt senke velferden til en person. Når denne personen kommer på sykehus,
blir masse ressurser satt i sving, og BNP øker. At BNP øker som et resultat av en ulykke virker altså ikke som en
velferdsøkning. På den annen side kan man påpeke at for personen som er skadet virker sykehusoppholdet som en
forbedring i velferden. Et annet eksempel på dette er at jo mer kriminalitet det er (noe som uten tvil ikke er fremmende
for velferden i et land), desto større behov er det for fengselstjenester, og dette fører også til en økning i BNP.

Et annet eksempel kan være at markedsprisene ikke reflekterer den ”riktige” prisen på varen, f.eks når det er eks-
ternaliteter knyttet til den. Hvis det er forurensning som oppstår ved produksjon av en vare, kommer dette i de aller
fleste tilfeller ikke til uttrykk i markedsprisen. Hvis det ikke er noen pris på forurensning, altså at det ikke er noe marked
for det, vil det si at BNP ikke blir et riktig mål på verdiskapning og velferd. Forurensning utgjør for de fleste en senkning
i velferden, og ved en produksjonsøkning øker BNP mens velferden synker pga økt forurensning.

Utvinning av naturressurser utgjør også et problem. Norge opplever i dag en økning i BNP pga oljeutvinning. Oljen har
egentlig alltid vært en del av formuen vår siden den har ligget urørt under jorda, men først når vi utvinner den opplever
vi en økning i BNP. Problemet er at det aldri blir korrigert for at formuen under jorda, dvs oljeressursene, blir mindre.
Det samme gjelder f.eks ved hugging av regnskog.

BNP sier heller ikke noe om hvordan inntekten er fordelt i et land. Blant annet kan det tenkes at noen få personer sitter
med mesteparten av inntekten, mens resten av befolkningen lever på et eksistensminimum. Selv om BNP er høyt,
trenger dette altså ikke indikere at det er høy velferd generelt i landet. Dette blir særlig viktig ved sammenlikning av
BNP mellom land.
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Dette er en meget god besvarelse. Alle spørsmål besvares, og svarene som gis er i all hovedsak riktige. Det settes
opp relevante økonomiske modeller for å besvare oppgavene, og modell- presentasjon og analyse er klar og god.
Det gis også gode verbale drøftinger av de økonomiske mekanismene som virker i modellene. Men selv i en så god
besvarelse finnes det svakheter, og i resten av min kommentar vil jeg gå gjennom dem.

I omtalen av investeringsfunksjonen (3) skriver kandidaten at ”jo høyere inntekt, desto mer har man til rådighet til
investeringsformål”. Dette er litt misvisende – den sentrale begrunnelsen som gis i pensum er at høyere produksjon
gjør at bedriftene ønsker å øke sin produksjonskapasitet, og at de dermed investerer mer.

Under drøftingen av ekspansiv finanspolitikk står det at δY/δG = 1/(1 - c1 – b1) er totaleffekten på Y av økt G, men det
riktige er at dette er partielt, dvs. hvor stort skiftet i IS-kurven er målt horisontalt. Totaleffekten finnes ved skjærings-
punktet med LM-kurven.

Diskusjonen av antall mål og antall virkemidler er ikke helt riktig, men ender likevel opp i riktig konklusjon. Myndighe-
tene har tre virkemidler i modellen, G, T og M, og telleregelen tilsier derfor at myndighetene kan nå sine tre mål.
Kandidatens påstand om at myndighetene har to virkemidler, finans- og pengepolitikk er derfor ikke riktig. I tillegg
fører ekspansiv pengepolitikk både til lavere rente og høyere BNP, dvs to av tre mål blir tilfredsstilt. Myndighetene kan
dermed nå de tre mål ved å kombinere kontraktiv finanspolitikk (redusert G og/eller økt T) med ekspansiv penge-
politikk, som illustrert i figur (vi).

Kandidatens påstand om at dette krever at myndighetene har fullstendig informasjon og at timing og dosering er
perfekt, er ikke riktig. Myndighetene behøver ikke vite mer enn vi vet, dvs modellens form og fortegnet på alle parame-
trene. Derimot har kandidaten en tilsvarende påstand i spørsmålet om pengepolitikken kan brukes til å stabilisere
BNP ved redusert sparetilbøylighet – denne påstanden er riktig fordi myndighetene jo her må vite parameterverdiene
for å kunne velge riktig økning i M, og myndighetene må også vite på hvilket tidspunkt sparetilbøyligheten endres.

Formelen for derivasjon av Y mhp c1 er ikke riktig, her må det også tas hensyn til at c1 også er med i nevneren
(kandidaten ville gjort det mye lettere for seg selv ved istedenfor å se på virkningene av en endring i konstantleddet c0).
Men hovedpoenget om at redusert sparetilbøylighet fører til økt konsum er riktig.

Det er riktig at pengepolitikken kan brukes til å stabilisere BNP ved redusert sparetilbøylighet, selv om det ikke er riktig
at ”reduksjonen i M må være lik reduksjonen i c1” som kandidaten skriver  - generelt har M og c1 forskjellig virkning på
Y (dvs de deriverte er ikke like), så hvis f.eks. M har sterkere virkning på Y enn c1 har, må M endres mindre enn c1 for
at virkningene på BNP skal oppveie hverandre.

Besvarelsen av Oppgave 2 gir også en god drøfting med mange relevante momenter. Omtalen av sykehus-tjenester
og kriminalitet er imidlertid problematisk. For det første er det høyst tvilsomt om ulykker og kriminalitet fører til økt BNP
selv om produksjon av sykehus og fengselstjenester tas med i BNP. Dersom det ikke hadde vært behov for produk-
sjon av disse tjenestene, ville ressursene kunne blitt brukt til noe annet som også bidro til BNP. Den samlede
virkningen av helseproblemer og kriminalitet på BNP er dermed vanskelig å beregne, men det virker overveiende
sannsynlig at ulykker, helseproblemer og kriminalitet virker negativt på BNP.

Den riktige måten å se disse typer produksjon på er, etter mitt skjønn, at ulykker, helseproblemer og kriminalitet er
viktige faktorer som påvirker folks velferd, og som ikke er med i BNP. Disse faktorene bidrar dermed til at BNP er
mangelfullt som mål på velferd. Men BNP måler produksjonen i samfunnet (i sykehus, domstoler og fengsler) for å
minske konsekvensene av disse problemene, og det er på ingen måte en svakhet ved BNP-begrepet. Kandidaten
påpeker heldigvis dette momentet for sykehustjenester, men det er like relevant for fengselstjenester, der det ikke
nevnes.
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