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Krig og fred og økonomi og sånn

I skrivende stund er vi på randen av nok en krig. De økonomiske implikasjo-
nene er mange.

På gullmarkedet i Amman er omsetningen høy. Her selges gull i løsvekt. Det
glitrer i armbånd, kjeder og øreringer. Hit kommer vanligvis jordanerne før
bryllup og familiefester. Denne gangen er anledningen en annen. Gull er en
sikker valuta når krigen nærmer seg. Mange er derfor på markedet for å
veksle sine dinarer i gull. Andre vil selge sin beholdning av gull. De planlegger
å hamstre mat, eller trenger penger for å komme seg ut av området. Det er et
dårlig tegn når en kvinne i midtøsten selger unna gullet sitt. Ved en skils-
misse er det nemlig ingen som rører ved en kvinnes gull – det er hennes
livsforsikring.

Samtidig går børsen i Bagdad så det suser. I en tid da de fleste av verdens
børser har bare røde tall å vise til, har verdien på børsen i Bagdad økt med
50% de siste 3 månedene. Iraks økonomi er kaotisk og preget av et stein-
hardt byråkrati og planøkonomisk tenkning. Handlefriheten er sterkt hemmet
av sanksjoner og hyperinflasjon. I løpet av de tre månedene børsen har ste-
get med 50% har prisene økt med 5%. Samtidig har dinaren sunket med 10%
mot dollaren. For 20 år siden kostet en dollar ca. 30 dinarer. I følge meglerne
på børsen betyr ikke det så mye. Det er bare import og eksport som påvirkes
av dollarkursen, og utenrikshandel er det ikke mye rom for innenfor FNs
kontroll. De fleste trodde kursene ville falle som følge av krigstrusselen, men
det motsatte skjer. De som satser penger på Bagdadbørsen i dag kan få igjen
det mangedobbelte senere om den positive utviklingen fortsetter, men verdi-
ene kan fort synke om det blir en lang og blodig krig. Irakerene har bestemt
seg for å tro på sin økonomi uansett hva som måtte skje. En kvart million
soldater truer ved grensen. I stedet for å flytte pengene sine ut av landet
investerer de i kjemiske fabrikker, banker og hoteller. Det er da jeg tenker at
jeg kanskje burde byttet ut finanskurset med grunnfag i psykologi.

USA står igjen som den eneste supermakten, en såkalt hypermakt både
økonomisk og militært. I boken ”Hvorfor hater så mange USA?” skriver Ziauddin
Sardar og Merryl Wyn Davies: ”Selv om alle andre stater i verden samlet alle
sine militære ressurser, ville de ikke være i stand å utgjøre en troverdig trus-
sel mot USA. Den kolossale amerikanske militærmaskinen er to-og-en-halv-
gang så stor som militærapparatet til de ni største potensielle fiender sam-
menlagt: Russland, Kina, Iran, Nord-Korea, Libya, Syria, Sudan, Cuba.” Og
skal vi høre på utenriksminister Rumsfeld, så bør vel Tyskland nevnes i samme
åndedrag. Dette er militærmaskineriet USA skal sette inn mot Irak. Motivene
bak den eventuelle krigen kan være mange, men jeg biter meg fast i det
økonomiske. Det blir hevdet at Bush vil ha kontroll over Iraks oljeresssurser.
For 30 år siden produserte USA selv 70% av sitt oljeforbruk. I dag er andelen
nede i 40%. Samtidig øker USA stadig sin import av olje fra Den Persiske Gulf.
For å sikre seg tilgang til de rike oljeforekomstene i dette området, kan USA
være villig til å bruke sin enorme militærmakt. Men i følge professor Kalle
Moene er USAs midtøstenpolitikk langt fra konsekvent. I sin kronikk i Dagens
Næringsliv 8. februar skriver han: ”Den generelle støtten til Israel og
Washingtons oppfordring til Saddam Hussein om å angripe Iran på slutten av
1980-tallet, minner mer om amerikanske besettelser enn om et ønske om
stabile oljeleveranser.” Og jeg tenker igjen at for å forstå noe av oljemarkedet
burde jeg kanskje ha byttet ut kurset i naturressursøkonomi til fordel for grunn-
fag i psykologi. På den måten kunne jeg kanskje kommet under huden på
Bush jr. fra Texas og forstått hvordan verden henger sammen i globalisering-
ens (les: amerikaniseringens) tidsalder.

Marius
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Økonomer i Informasjonssamfunnet?

I nyere tid har mange fulgt framveksten av et nytt felt innen økonomifaget:
informasjonsøkonomi. Angivelig et spennende felt, men likevel helt utenfor
min fatteevne. Det største problemet i min økonomistuderende hverdag er
nemlig en total og grunnleggende mangel på informasjon. Når jeg nesten var
ferdig med utdannelsen min, og hadde vært så heldig at jeg bare et fåtall
ganger har følt meg som en prøvekanin, trodde jeg lykkelig utpustende, men
også lykkelig uvitende, at jeg hadde sluppet unna det verste.

Men så skjedde det... Kvalitetsreformen. Hele min studieverden ble i løpet av
kort tid snudd på hodet. Alle visste det skulle skje store forandringer. Proble-
met var at ingen visste hva disse forandringene gikk ut på, bortsett fra at man
over tid skulle gå over til bachelor og mastergrader.

Men dette skal selvfølgelig ikke gå ut over studentene…  det var det eneste vi
hørte. Neivel. Da er det kanskje på tide at noen forteller oss hva som skjer. For
den situasjonen vi er oppi akkurat nå er for de fleste uholdbar. Alt vi har å
forholde oss til er ryktebørsen. Selv om mange av studentene har et hobby-
basert, og til tider svært dyrt forhold til andre børser, er det svært få som har et
udelt bra forhold til nettopp denne børsen. Der går det  rykter om at alle som
ikke har avslutta oppgaven sin innen fristen i mai, vil miste hovedkarakteren
sin. Dette har ført til at et utall studenter nå sitter og skriver for livet, selv om de
tar kurs ved siden av. Dette i håp om å bli ferdig innen 2 mai, sånn at de ikke
mister tallkarakteren sin som de har jobba så hardt for. Men dette er ikke fordi
de har fått beskjed om at dette kommer til å skje. Tvert imot, det er fordi de ikke
har fått beskjed om at dette ikke skal skje, eller om at noe annet skal skje.  Alle
er derfor forberedt på det verste av det ryktebørsen har å by på, rett og slett fordi
ingen har noen som helst anelse om hva som skjer og derfor ikke tør utelukke
noe.

Det burde være en selvfølge at all slik informasjon var tilgjengelig for studen-
tene her på instituttet, sånn at de kunne ta det med i regnestykket når de
bestemmer seg for om de vil ta et hovedfag eller et embetsstudie, eller om de
heller vil ta resten av utdannelsen sin et annet sted. Likevel virker det som om
problemet egentlig er et noe annet; ikke at ingen er villige til å fortelle oss noe,
men at den informasjonen studentene venter på og trenger NÅ, ikke er klar.
Reformen er rett og slett ikke ferdig.

Vel, til de som tar avgjørelsene: her er en kort liste over noe av det alle lurer på:
Hva skjer med karakterene våre? Blir de ”oversatt” til bokstaver? Får alle
bokstavkarakterer? Hvilke kurs blir obligatoriske for de som ikke alt har tatt de
obligatoriske kursene på tredjeavdeling? Ryktene sier at alle karakterer satt
fra neste semester blir bokstavkarakterer. Dette er tydelig ikke en situasjon
studentene ønsker. Men hva med de som egentlig er ferdige med alle eksa-
mener og konter, mister de også hovedkarakteren sin i tallform?  Er det noen
mulighet for å slippe unna å miste karakteren sin?

Det er like irriterende at studentenes ønsker heller ikke kommer inn i dette
regnestykket; for om det er en ting som er klart oppi alt dette, så er det at
mange av studentene jobber vettet av seg for å slippe unna det store monste-
ret: bokstavkarakterene. Hvordan regner man forresten snittet av noen tall-
karakterer og noen bokstavkarakterer? Ender noen opp med 2,2B for eksem-
pel? og er det sånn at vi som ikke vil ha bokstavkarakterer alt nå må løpe til SV-
infosenter for å få oss en karakterutskrift så fort som mulig for å ha et bevis på
at vi har ordentlige karakterer?

Gi oss et svar nå. For er det en ting vi vet i disse dager så er det at framtida er
usikker nok som den er.

Tonje L.
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From Enron to WorldCom
The Year of the Whistleblowers

Marius Holm Rennesund mhrennesund@hotmail.com

The confidence in the financial markets has fallen
rapidly especially in the US the last year. This is largely
due to the scandals at Enron and WorldCom. How
could this happen? Many are pointing at flaws in the
auditing system, and this is amplified by the fact that
Andersen, that were auditing both firms, were found
guilty in destroying evidence in the Enron case. The
US are now reviewing their financial regulations to
prohibit corporate fraud and aggressive accounting
methods used to keep debts or one-off charges away
from the headlines.

It all started with Enron, a high-flying energy company
that sought to transform itself into the world’s biggest
energy trader. At one time it was by stock market value
the seventh largest US company, led by the dynamic,
politically connected chairman Kenneth Lay. But its
share prices collapsed when it emerged that the com-
pany concealed losses by setting up shell companies.

In the 90’s Enron was fast shedding its image as a
staid natural-gas-pipeline company. Trading chief
Jeffrey Skilling and his financial whiz, Andrew Fastow,
wanted to build an “asset-light” firm that could exploit
deregulating markets for energy, water, weather
derivatives, broadband capacity and anything else that
could be turned into a commodity. The strategy lead to
explosive growth. “The firm tried to put into practice the
idea that nearly anything could be turned into a financial
product and, through complex statistical modeling,
traded for profit. Asset-light and heavily reliant on
intellectual capital, Enron rewarded innovation and
punished employees deemed weak. Those ideas were
New Economy chic, and to some extent retain currency.
Energy traders still use financial instruments that Enron
pioneered in order to hedge against price swings.”1  By
2000, Enron was the seventh largest company in Ame-
rica. The focus on innovations lead to a company with
no defining organizational structure. “If you wanted to
start something and go for it, you could. In other

companies you could get bogged down behind a boss”,
says Sheron Watkinson, known as the whistleblower
at Enron and rewarded person of the year by Time
Magazine together with Cynthia Cooper of WorldCom
and Coleen Rowley of the FBI. One month she was in
Panama sizing up a copper mine, the next she was in
Hong Kong trying to finance a nickel deal. The
competition within the company was fierce. Employees
were evaluated every six months in their legendary “rank
or yank” system.

By spring 2001, the technology bubble was bursting
and Enron was slipping along with it. Watkins went to
work directly for Fastow and was set to find assets to
sell off. Everywhere she looked she found the same
thing: fuzzy off-the-books arrangements that was only
backed by now deflated Enron stock. No one she asked
could, or wanted to, explain what was really going on.
After investigating the aggressive accounting further
Watkins wrote a memo to Enron Chairman Kenneth
Lay in august: “Has Enron become a risky place to
work? For those of us who didn’t get rich over the last
few years, can we afford to stay? Skilling’s abrupt
departure will raise suspicions of accounting
improprieties and valuation issues. Enron has been
very aggressive in its accounting (…) We do have
valuation issues with our internal assets and possibly
some of our EES MMTM positions (…) I am incredibly
nervous that we will implode in a wave of accounting
scandals”2

In late September, even after netting $1,5 million by
exercising personal stock options, Lay told Enron
employees that “our financial liquidity has never been
stronger”. In October the company announced a $618
million third quarter loss and a $1,2 billion write off, tied
to murky partnerships that had worried Watkins. Enron
admitted it had inflated its profits. Once it became clear
that the firm’s success was in fact an elaborate scam,
outraged investors, employees, pension holders and
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politicians wanted to know why Enron’s failing wasn’t
spotted earlier. Many executives benefited from the
company’s high share price cashing in their stock
options. But employees who had put all their pension
money in Enron shares lost everything when the firm
went bankrupt in December.

After the collapse of Enron last year, nervous investors
cast around for who was to be the next. On many
investors danger lists was WorldCom, Americas sec-
ond largest long-distance phone company. From the
small scale star in 1983 it matured into powerhouse in
the 90’s, doing mega-deal after mega-deal in an
industry that had never been hotter. WorldCom’s busi-
ness model could hardly have been more fashionable.
The company was almost single-handedly responsible
for shaking up the sleepy US telecom market. As the
monopoly of AT&T was dismantled, founder and boss
Bernie Ebbers bought up spare telephone time and
repacked it at bargain prices. In a business with low
margins WorldCom had to grow to survive, and Mr.
Ebbers bought more than 75 firms during the second
half of the 90’s. At the same time the company
broadened into the full range of telecom services,
including internet and data traffic. In 1997 it shocked
the industry when it snatched MCI, a company more
than three times its size, under the nose of Britain’s BT.

But by early 2001, overexuberance for the telecom
market had created a glut of companies like WorldCom
and earnings started to fall. The leader of the internal-
audit department Cynthia Cooper was aware of the
decline but not the creative accounting fixing that had
been going on. The internal-audit department at
WorldCom handled operational audits, which set com-
pany budget standards and evaluated performance.
Financial audits, which verify accuracy of a company’s
financial reports was done by the independent firm Ar-
thur Andersen. Cooper got the first signs of the creative
accounting by accident. A worried executive told her that
corporate accounting had taken $400 million out of his
reserves accounts to boost WorldCom’s income. When
Cooper went to Andersen to inquire about the maneuver,
she was told that is was not a problem. From watching
the Enron case and Andersen’s role in it she was
worried that they couldn’t rely on the accounting firms
audit. She and her team therefore decided to redo parts
of Anderson’s job, working late into the night to keep
the project secret. In May 2002, Cooper and her group
discovered a gaping hole in the books. In public reports

the company had categorized billions of dollars as
capital expenditures or investments in 2001, implying
that the cost could be stretched out over a number of
years into the future. But in fact the expenditures were
for regular fees WorldCom paid to local telephone
companies to complete calls, and therefore were not
capital outlays but operating costs, which should be
expensed in full each year. The trick allowed WorldCom
to turn a $662 million loss into a $2,4 billion profit in
2001. In June Cooper told the audit committee of
WorldCom’s board that the company had used illegal
accounting practices. Within days the firm fired its chief
financial officer Scott Sullivan and told the world that it
had inflated its profit by $3,8 billion. Already then it was
the largest accounting fraud in history. The number has
since grown to $9 billion. So who is ending up paying
for this? Employees, obviously. Last year WorldCom
lay off 17.000 employees, reducing its workforce to
60.000. In early February this year the company
announced that it would lay off another 5.000
employees. Investors are the next in line. WorldCom
shares were worth $60 when they were on top in 1999.
Now they are worth about 20 cents. The California pu-
blic employees’ retirement system, the largest state
pension fund in the US, is suing to regain some of the
$580 million it lost in the WorldCom debacle. The fraud
did also blast a huge hole through confidence in the
rest of the telecom and technology sector, and have hit
share prices in all major markets.

One of the things that link these scandals together is
the auditing firm Andersen. The question asked was
why did the auditors; charged with verifying the
company’s books, not know what was going on? An-
dersen reacted by destroying Enron documents, and
on 15th of June a guilty verdict was reached in an
obstruction of justice case. The Andersen case raises
a wider question about accounting in the US, and how
it might restore its reputation as the guarantor of the
honest presentation of accounts.

It is easy enough to put the blame on one or two bad
apples, but most major frauds are carefully planned
and executed. There is also a tendency to individualize
the frauds to get the attention away from the systemic
issues and the organizational values and culture that
give rise to problems.
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BBC News writes: “Frauds are institutionalized because
the expansion of capitalism has not been accompanied
by moral constraints that require consideration of social
consequences of get-rich quick schemes that dominate
corporate life. In such an environment, numerous
practices are considered to be acceptable as long as
they generate private profits. Those excelling at such
practices are considered to be entrepreneurial and gi-
ven bonuses, salaries, share options and other
rewards, which in turn fuels frenzy for more of the same.
The failure is not to be seen to be connected with using
dishonorable, predatory or anti-social practices but in
being exposed or caught and limit the possibilities of
secure profits. (…) Faced with numerous contradictions,
the state has done little to check predatory practices.
Amongst other things it expects auditors to regulate
businesses. But auditing firms are private commercial
organizations, subject to the usual ethos of big busi-
ness. The basic auditing model is also flawed. It expects
one bunch of capitalist entrepreneurs (accountancy
firms) to regulate another (companies and their
directors). Each is driven by the need to make profits
and serving the “public interest” does not form any part
of their business ethos.”3

The collapse of Enron and WorldCom and their auditor’s
failure to question the companies’ unorthodox busi-
ness practices has prompted a wave of investigations.
There has been much focus on pushing through
regulatory reforms designed to prevent a recurrence of
corporate scandals of this scale. If they are successfully
introduced, these reforms could significantly change
the US corporate and political landscape. Unfortunately
there are numerous obstacles in the path of
investigators trying to shed light on the affairs.  Firstly,
both Enron and its auditor Andersen have already
shredded many key documents in the Enron affair.
Secondly, Congressional investigators do not have the

power to force anyone to testify. Because a criminal
investigation has been under way at the same time as
the congressional investigation, witnesses have the
right to remain silent in order not to incriminate
themselves.  Many top executives in the firms have
exercised this right. The silence of key witnesses,
Enron’s financial contributions to the politicians now
investigating the company, and the investigators’ own
eagerness to duck any blame for failing to spot the
problems earlier are likely to slow the reform process.
This combined with the recession is bound to throw up
more Enron and WorldComs.

Footnotes:
1 Times Magazine, December 30, 2002/January 6, 2003, p. 58
2 htttp://news.bbc.co.uk/1/hi/business/1764308.stm
3 htttp://news.bbc.co.uk/1/hi/business/2068285.smt

Andrew FastowKenneth Lay
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Kirsten Andersen har holdt på med hovedoppgaven
siden i sommer, og har valgt en noe mer aktiv tilnær-
ming til oppgaveskrivingen enn det en del av oss an-
dre kanskje gjør.

Kirsten skriver om oljeselskapenes rolle i konflikten i
Angola. - Denne konflikten er ressursbasert, Angola er
et veldig ressursrikt land som samtidig er et av ver-
dens fattigste land, og de opplever veldig økende inter-
esse blant oljeselskapene. Jeg har hatt lyst til å se på
etiske investeringer og urettferdig fordeling, og hvor-
dan oljeselskapene påvirker konflikten. Det har vært
borgerkrig i Angola i nesten 41 år, de har tre brutte freds-
avtaler, og tanken er å finne ut om oljeselskapene kan
bidra til å få slutt på krigen. Samtidig kan det tenkes at
det å investere i et land som er korrupt, har væpnet
konflikt, fattigdom, og bryter menneskerettigheter, er
uetisk og uforsvarlig.

Oppgaven er teoretisk, og Kirsten bruker en enkel duo-
polmodell fra 3.avdelingskurset i Utviklingsøkonomi,
fra en artikkel skrevet av Halvor Mehlum og Kalle Mo-
ene. Hun har forsøkt å modellere konflikten i Angola
som en duopolkonkurranse, der de to krigførende par-
tene ønsker å maksimere forventet profitt. Selv om
modellen er enkel, kommer den fram til noen real-
økonomiske, og etter Kirstens mening ganske skrem

Min hovedoppgave

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

mende, konklusjoner: - Oljeselskapene påvirker indi-
rekte varigheten av konflikten. Det jeg egentlig har kom-
met fram til, er at de bør ha en storsatsing i Angola. Den
ene parten, regjeringshæren, bruker oljeinntekter til å
finansiere krigføringen mot opprørsgruppen UNITA,
som finansierer krigen ved hjelp av diamantinntekter.
Når da oljeselskapene kommer og pumper ut mer olje
kan regjeringshæren få mer oljeinntekter, og dermed
bli styrket – enten ved å avskrekke den andre parten,
sånn at det ikke blir mer krig, eller så kan regjerings-
hæren vinne hele krigen fordi de er så sterke. Olje-
selskapenes satsing kan bidra til at det kan bli en varig
fred. Oljeselskapene støtter jo opp om et korrupt re-
gime, det er sannsynlig at de vet at pengene går til
våpen og at de bidrar til urettferdig fordeling, men po-
enget her er at man må få slutt på borgerkrigen for så å
få en ny regjering, og kanskje på sikt en mer rettferdig
fordeling av oljeinntektene.

Kirsten skriver på stipend fra PRIO (Institutt for freds-
forskning), som hun fikk etter å ha oppsøkt dem. Hun
skriver også på et stipend fra Kalle Moene og Halvor
Mehlum, finansiert av Frischsenteret. Det er sikkert ikke
så mange av Observators lesere som er klar over de
muligheter som faktisk finnes for å få stipendstøtte til
oppgaven, så lenge man har en interessant problem-
stilling. Kirsten har opplevd å få positiv respons og mye
interesse for sin problemstilling på flere av stedene
hun har oppsøkt, og mener det er mange muligheter til
å få skrive på stipend. – En fordel ved å skrive på sti-
pend, ved siden av at man får litt penger, er at du får
mye nærmere oppfølging, veilederne er mer interes-
sert i det du skriver om. Jeg har veileder på instituttet,
og biveileder på PRIO. Det kan selvfølgelig være en
utfordring å ha to veiledere å forholde seg til, men de
har også et tett samarbeid, så det blir egentlig en for-
del. Det er dessuten interessant å skrive på PRIO, opp-
leve det å jobbe i et forskermiljø, man skaffer seg et
nettverk. Samtidig er det inspirerende å vite at oppga-
ven kan bli en artikkel, hvis den blir ålreit. Kirsten fortel-
ler videre at det har vært utfordrende og inspirerende å
være i det tverrfaglige miljøet på PRIO. Det er få økono-
mer der, så det å skulle presentere og forklare økono-
misk teori for ikke-økonomer har vært en lærerik utfor-
dring.

Det er ikke så vanskelig å forstå at Kirsten syns det er
gøy å jobbe med hovedoppgaven. Hun forteller at hun
egentlig har gledet seg til å skrive oppgave helt siden
hun begynte å studere, og har tenkt mye på den lenge
før hun begynte å skrive. Hun har samlet inn ideer og
stoff, snakket med folk, blant annet har hun fått mange
gode idéer fra Kristine Blokhus på ECON. Kirsten frem-
hever tilfredsstillelsen ved å produsere noe som er helt
ens eget verk og fullstendig valgfritt, hvor man også har
muligheten til å tenke tverrfaglig. Selv har hun kunnet
trekke inn noe antropologi i oppgaven. – Jeg skulle

SÅ glad er Kirsten for å skrive oppgave!
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også gjerne vært på feltarbeid, men det er noe med det
å begrense seg, det er tross alt bare ti vekttall… Hun
regner med totalt å bruke omtrent et år på oppgaven,

og syns det er greit å dra skrivingen ut over et år ved å ta
kurs ved siden av.

Hvilke råd har så Kirsten til de av Observators lesere
som ennå er et stykke unna hovedoppgaven?
- Jeg tror det er veldig viktig å skrive om noe man er
interessert i, det har absolutt jeg gjort, og derfor har det
også vært gøy hele tiden. Det er lurt å begynne å tenke
på oppgaven tidlig, snakke med folk, finne ut om man
har noe gjennomførbart, sånn at man raskt kan komme
i gang når man begynner for alvor. Men det er viktig å
avgrense seg, så man blir ferdig...

Kirsten mener det gir en ekstra drivkraft å ha valgt et
land som Angola hvor det skjer så mye nå, og hvor
også norske interesser er tungt inne (Statoil og Hydro),
noe som gjør det enda mer aktuelt. Hun regner med at
hun vil ønske å jobbe videre med Angola når hun om
ikke altfor lenge skal ut i arbeidslivet. Vi ønsker Kirsten
lykke til med fortsettelsen!

Vil barna i Angola få sin
del av oljeinntektene?

Observator trenger nye
medarbeidere

Som medlem kan du delta i mange morsomme aktiviteter:

- Skrive artikler om noe du er interessert i.
- Intervjue kjente personer.
- Fotografere kjente personer, mindre kjente personer og fulle
  økonomer på fest.
- Bruke din kreative side til å tegne eller lage grafikk
- Lære en del om hvordan man lager en god layout og setter et blad.

Bli medlem nå og du kan få:

- Gleden av å bringe videre en 39 år gamme tradisjon
- Muligheten til å bli hørt hvis du har noe på hjertet.
- Sosial omgang med hyggelige mennesker.
- Gratis inngang på fester, og kanskje også en sponset øl i ny og ne.
- En god attest som viser at du er samfunnsengasjert.

Hvordan bli med?

- Mail oss på observator@econ.uio.no
- Ring oss på telefon: 22856119
- Eller kom innom observator kontoret for en prat, vi holder til på:
  HF-Fakultetet, PA Muncs hus rom 144.
- Vi har møter på pauserommet i 12. etg. (ES) hver tirsdag kl. 16:00
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Er du typen som synes du kan kjenne all kunnskap
renne ut i helga? Klager du over at faget tar for lite
standpunkt til samfunnsspørsmål? Føler du at du for
sjelden får mulighet til å diskutere faget på en kritisk
måte, eller at du for sjelden får stilt faget virkelig til
veggs? …eller at du vil bli flinkere til å bruke det du
har lært til å belyse og diskutere aktuelle samfunns-
spørsmål? Om du svarer ja på minst ett av disse
spørsmålene, kan jeg trøste deg med at du ikke er
aleine. Nærmere 50 folk som deg møttes helgen 15.-
16.februar, på radikalt økonominettverks seminar i
operapassasjen. Og jada, det var gratis.

Radikalt Økonominettverk er et relativt nytt fenomen her
på Blindern. Det blei starta i fjor av 3 økonomistudiner
som ønsket å utvikle et nettverk og et fora som kunne
stille de store spørsmålene, ta et mer kritisk stand-
punkt til noen av “sannhetene” i økonomifaget, og som
i tillegg kunne fungere som en kunnskapsbase innen
faget. Hovedtyngden av virksomheten ligger foreløpig
på å arrangere seminarer som dette. De har i tillegg til
dette hatt seminarer i forbindelse med Globaliserings-
konferansen og Motmaktseminarene på Blindern.

Nå har de etablert seg. De har fått kontorer hos Grip, en
miljøstiftelse som holder til i Operapassasjen, og har
fått støtte av Aksjon for Velferdsstaten til en egen sekre-
tær i 20%-stilling.

Helgas forløp.
I siste liten ble seminaret flyttet fra Helga Engs hus ned
i sentrum, sånn at alle de som var revet mellom å gå på
seminaret og å gå i demonstrasjonstog mot krigen mot
Irak, skulle få muligheten til å få med seg begge deler.
Dette førte til litt kaos på morningen.

Men dette ble gjort mer enn godt igjen, ved at de span-
derte gratis lunsj i pausa både på lørdag og søndag.

Lørdag handla seminaret om vekst i forhold til rike og
fattige land, og om skatter i et globalisert samfunn.
Søndagen var todelt. Det ble holdt et seminar om
pensjonssystemer, og et om WTO og GATS.

Lørdagen:
Lørdagen var hovedfokus på økonomisk vekst, og kon-
sekvenser av den stadige jakten på denne for rike og
fattige land. Seminaret tok for seg vekstteori i forhold til
globalisering, handelshindringer som toll og kvoter og
WTO. Innledere var Per Botolf Maurseth fra NUPI og
Carl-Eric Schulz fra Universitetet i Tromsø. I tillegg var
det besøk med innlegg fra Mette Wikborg, ansatt i Næ-
rings- og handelsdepartementet og medlem av skatte-
kommisjonen, under tittelen ”nye tider, nye skatter?”.
Her ble det blant annet gjort rede for hvilke problemstil-
linger de har tatt utgangspunkt i når de arbeidet, de
problemene de støtte på, og det ble fortalt om noen av
hovedkonklusjonene.
På Per Botolf Maurseths innlegg var det lite å utsette.
Han viste at økonomisk teori ikke nødvendigvis var så
rendyrka at man alltid kom fram til det samme resulta-
tet. Det ble framlagt modeller som konkluderte med at
økt toll kunne både øke og redusere økonomisk vekst i
et globalisert samfunn. Ikke forbausende kom hvilket
resultat man kom fram til an på hvilke forutsetninger
man la til grunn. Han viste at dersom ”learning by doing”-
effektene var sterke, kunne toll øke veksten globalt, fordi
man da lettere kunne dra nytte av disse, fordi de bedrif-
tene man hadde disse effektene i ble skjermet. Ikke
overraskende viste en ren handelsmodell uten disse
effektene det stikk motsatte, handel er en vekstbrems.
Carl-Erik Schulz kommenterte og viste til tilfeller der
handelshindringer førte til store endringer i et ellers fritt
marked, som at EUs tidligere sukkerstøtte hadde som
konsekvens at verdensmarkedsprisen på sukker falt
med mellom 10 og 15%. Noe han mente var til klar
fordel for rike land. Så dro han fram en plansje av UNDPs
”fordelingschampagneglass”, og gjorde seg selv udø-

Radikalt Økonominettverk
Seminarhelg 15.-16.februar

Tonje Lauritzen tonjel@student.sv.uio.no

Per Botolf Maurseth fra Nupi.

Det var trangt om plassen.
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delig med kommentaren: empirien viser at stetten blir
stadig smalere, mens selve glasset blir breiere, hvor-
for kan ikke dette se ut som en melkekartong?

Dette var et foreløpig høydepunkt, og etter spørsmål fra
salen tok man lunsj. Etter lunsj dro en del av oss ut på
Youngstorget for å gå i demonstrasjonstog mot krig,
slik det sømmer seg for ”radikalere”, mens resten sa
som NSB; det går alltid et tog, og prioriterte Mette
Wikborgs innlegg om det tradisjonelle skattesystemets
utfordringer i en globalisert verden. Dessverre gikk det
ikke an å få med seg begge deler.

Lørdagen endte med en debatt om hvorvidt vi trenger
høyere vekst i i-land. Debatten ble ledet av Stein Regård
fra LO og Aksel Nærstad fra utviklingsfondet. Noen var
så heldige å ikke gå glipp av resten av lørdagen, resten
havna lenger bak i demonstrasjonstoget og rakk ikke
mer på lørdagen.  Undertegnede tilhørte dessverre sist-
nevnte gruppe.

Søndagen:
Søndag begynte med felles innledning til dagens to
temaer: WTO og GATS, og pensjonssystemer, innledet
av Sheetal Chand gjesteforsker her på Økonomisk In-
stitutt og Asbjørn Wahl, leder av aksjon for velferdssta-
ten. I tillegg var det et kort innlegg fra Erik Reinert om
”the other canon”.

Sheetal Chand er et velkjent navn for alle som har stu-
dert her ved instituttet en stund. Han gikk i dybden på
problemene med ”eldrebølgen”, og sammenliknet to
ulike pensjonssystemers konsekvenser for fordeling,
sparing og investeringer og arbeidstilbud, og deres evne
til å håndtere et demografisk sjokk (som en stor end-
ring i alderssammensetningen av befolkninga) og
risikodeling mellom generasjoner. Han ga også en inn-
føring i det nye svenske pensjonssystemet, og avslut-
tet med et forslag til det han mente var et optimalt
pensjonssystem. Det viktigste poenget han kom med
var at det er betraktelig mindre volatilitet i aggregerte
arbeidsinntekter over tid, enn i aksjer eller kapitalinntekt.
Med dette kastet han seg rett inn i debatten om det var
riktig av norske kommuner å satse pensjonspengene
på børsen.

Fra salen kom det hele tida kritiske spørsmål eller ut-
fyllende kommentarer og poenger. Nestoren Ole Lund
hadde til og med tatt med seg sitt eget forslag til et nytt
pensjonssystem, presentert på en side for alle som
var interessert.

Asbjørn Wahl fulgte deretter opp med et innlegg om
den norske velferdsstaten, der han poengterte den vik-
tige rollen faglig og politisk ”kamp” for dens oppretthol-
delse.  Han mente at kriser i verdensøkonomien, libe-
ralisering av kapitalmarkeder, avregulering av marke-
der etc har satt velferdssamfunnet i fare, og yppet til
videre kamp.

Carl-Erik Sculz

Asbjørn Wahl, fra «sponsoren»
Aksjon for Velferdsstaten.

Sheetal Chand
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Så bar det hver sin vei. De som ville diskutere framti-
dens pensjonssystemer ble værende, mens de som
var mer interessert i internasjonale spørsmål flyttet seg
til et annet lokale for et seminar med Helene Bank fra
Diakonhjemmet, internasjonal gruppe, og Attac. Det er
liten tvil om at det var dette seminaret som vakte de
sterkeste reaksjonene. Folk måpte når de ble fortalt
om enkelte vestlige lands ”forhandlingsrutiner” og
”forhandlingsmoral” i WTO, og om hvordan en del rike
land til stadighet undergraver FN-vedtak og –konven-
sjoner de motvillig har blitt med på. De velger å bruke
andre fora der de har en større stemmevekt enn i FN
der det er et land og en stemme. Det gikk så hett for
seg at 20 minutter ut i foredraget kom brannvesenet til
stedet og alle måtte ut.

Etter en stund ute i kulda kom alle seg inn for å avslutte,
og etter litt mer enn en halvtime på overtid ble alt av-
slutta, og igjen satt en gjeng tydelig engasjerte studen-

Helene Bank

ter og andre og lufta de inntrykkene helga hadde etter-
latt. Arrangørene pustet ut godt fornøyd med seminarer
og med oppmøte, og slitne etter alt arbeidet de hadde
lagt ned. Men de kan ikke hvile på laubærne lenge, for
det er ikke lenge til neste gang.

Framtida?
Neste arrangement fra radikalt økonominettverk vil være
i forbindelse med motmaktseminaret på Blindern, helga
29.-30.mars. Da vil det bli holdt 3 seminarer. Temaene
for disse er foreløpig ikke endelig bestemt, men bra
blir det.  Om noen har forslag til ”gjester” eller temaer er
det bare å ta kontakt med nettverket. Uansett  blir det
seminarer denne helga. Og hvem vet, kanskje sees vi
der?

Arrangørene: Fra venstre: Camilla Bakken Øvald,
Ingrid Almås og Ragnhild Astad, slitne men godt
fornøyd.

DETTE ER RADIKALT ØKONOMINETTVERK:

Radikalt økonominettverks fremste oppgave er å være en kunnskapsbase og kompetanse-
leverandør innenfor økonomi til politiske partier og organisasjoner på venstresiden i norsk
politikk.

Nettverket ønsker å være et aktivt fagmiljø. Målet er å styrke egen forståelse og å gi et kritisk og
bevisst forhold til faget.

Arbeidet til selve nettverket vil konsentrere seg om:

- Hjemmesider med informasjon, debatt og lenker til aktuelle artikler og nyhetssaker
- Å formidle kontakt med økonomer for organisasjoner, media og andre som ønsker skolering,
utredninger o.a.
- Seminarer som tar opp aktuelle problemstillinger og temaer, og belyser økonomien fra
alternative vinkler
- Å fremme prosjekter og ideer som dukker opp i nettverket for å realisere disse
- Å bringe fram kvinnelige økonomer i særdeleshet

Eventuelle spørsmål eller påtegning på nettverkets mailingliste kan gjøres på:
e-mail:  post@okonominettverket.no
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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 2003. 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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Intervju med Dag Holen, Stipendiat ved UiO.

Dag Holen ble ferdig med sin embetseksamen i
samfunnsøkonomi våren 2001. I november samme
år var han en av de heldige som fikk stipend fra Sen-
ter for Pengepolitisk og Finansiell Forskning og ble
ansatt gjennom Økonomisk Institutt på Blindern for å
ta doktorgraden sin der. Han holder til i 11.etasje på
SV hvor han har kontoret sitt.

Hvordan fikk du denne jobben?
Jeg søkte på et stipend som Senter for Pengepolitisk
og Finansiell Forskning utlyste. Dette stipendet ble gitt
på grunnlag av karakterer og prosjektbeskrivelsen jeg
la frem. Opplegget er lagt opp slik at jeg får tre års
finansiering av dette senteret og et fjerde års finansier-
ing av Økonomisk Institutt. Disse årene er oppdelt i
perioder og i løpet av disse 4 årene med finansiering
er et avsatt til så kalt pliktarbeid som undervisning, vei-
ledning, sensur, seminarleder og lignende ved Økono-
misk Institutt. Et år skal brukes til forskjellige doktor-
gradskurs som skal tilsvare vekttall for et arbeidsår. De
siste to årene skal brukes til avhandlingen. Arbeidet
med avhandlingen er selvstendig forskning som skal
lede fram til 3 til 4 ”publiseringsverdige” artikler, det vil
si artikler som holder en standard som kan få dem
publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Jeg bestemmer
selv når jeg vil gjøre ting, jeg kan spre det som jeg vil
over de fire årene. Ofte blir det en sammenfletting av alt
på en gang.

Da jeg spurte han om man ikke måtte ha veldig gode
karakterer for å få stipendiatstilling svarte han en anelse
ydmyk at ja, det måtte man, men at det ikke bare var det
som var avgjørende. Når man blir vurdert for opptak til
doktorgraden er det flere ting som betyr noe, blant an-
net det at man har et interessant og gjennomførbart
forskningsprosjekt, og at man har evnen til å gjennom-
føre det. Gode karakterer er med andre ord ikke nok.
Hvis man har gode karakterer, for eksempel rundt laud,
samt en god idé, er det mulig å begynne på doktorgra-
den. Jo dårligere idé man har, desto bedre karakterer
må man ha.

Hva går det daglige arbeidet ditt ut på?
Det varierer veldig fra uke til uke. Det som er fint med en
stipendiatstilling er at du har mye av den samme frihe-
ten du har som student, men det medfører også at
man må ha litt selvdisiplin for å få gjort noe. Akkurat nå
tar jeg et intensivt kurs i spillteori som går over tre uker,
så for øyeblikket er det som å være vanlig student. An-
dre uker kan det være mer undervisning og forbereding
til undervisning. Innimellom alt dette skriver jeg litt på
avhandlingen også.

Når det gjelder arbeidstiden varierer den en god del,
men jeg prøver å komme meg på Blindern i nitiden, litt
senere på mandager. Jeg har ingen faste rutiner på
når jeg gir meg for dagen. Det er ofte jeg blir sittende litt
utover kvelden. Det er i grunnen ganske likt som da jeg
var student.

Hva er det du skriver om nå?
Det forandrer seg litt etter hvert som man begynner å
skrive. Det jeg er interessert i er velferdsprogrammer,
spesielt forsikringsordninger som for eksempel ar-
beidsdelingen mellom offentlig og privat forsikring. Ak-
kurat nå skriver jeg om hvordan et bra system for uføre-
trygd bør utformes og hva man bør ta hensyn til for å
oppnå dette.

Han har prøvd så langt, og med hell, å holde seg langt
borte fra empirisk analysearbeid og alt som heter re-
gresjon. Selv med kurs som økonometri videregående,
har han aldri kjørt en regresjon, men han innser at han
snart må begynne å se på det. Han sier videre at han
foreløpig har en plan om å simulere en økonomi med
hensyn til  uføretrygd og estimere og kalibrere ut fra
dette.

Hva handlet hovedfagsoppgaven din om?
Jeg skrev vel om noe av det samme som jeg skriver
om nå, i hvert fall i samme sjanger. Jeg tok for meg
spørsmålet om private forsikringsordninger under-
graver den politiske støtten for sosial forsikring.

Og hva kom du fram til?
Tittelen tilsier jo et ja eller et nei svar, men som en god
økonom har jeg nok svart noe sånt som ”det kommer
litt an på” eller ”det kan godt hende, men det er ikke
nødvendigvis et problem”. Klar og bastant konklusjon
som enhver god økonom ville sagt det!

Økonomer i arbeidslivet

Tonje Thoresen tonjemt@hotmail.com

Observator møtte Dag Holen på hans kontor.
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Har du noen planer om videre karriere?
Nei, egentlig ikke. Hovedgrunnen til at jeg begynte på
doktorgraden var at jeg ikke ville begynne å jobbe. Jeg
trives veldig godt med det å være student, og syntes vel
at det var litt merkelig å plutselig være ferdig utdannet
og begynne å søke på jobber. Jeg liker veldig godt å
undervise, så jeg ser ikke bort fra at jeg etter hvert fore-
trekker en undervisningsstilling fremfor en forsker-
stilling.

Hvorfor valgte du å studere økonomi?
Valgte og valgte… det ble vel bare sånn. Jeg ville stu-
dere på universitetet og var ganske bestemt på at det
skulle være et samfunnsfag. Broren min begynte på
statsvitenskap, så da følte jeg at jeg ikke kunne gjøre
det samme. Jeg mener å huske at informasjonsmøtet
for økonomi var et av de første som gikk, så jeg dro på
det for å høre hvordan det var. Hadde egentlig ikke lyst
til å gå på flere informasjonsmøter og måtte jo be-
stemme meg for noe, så da valgte jeg like godt det
første og beste. Det var først etter mellomfag at jeg fant
ut at jeg måtte bestemme meg for hva jeg skulle bli, så
jeg tok meg ett års pause for å jobbe og tenke litt. Når
det året var omme hadde jeg fortsatt ikke blitt noe klo-
kere på det, så jeg fortsatte vider på samfunnsøkonomi
igjen.

Dag Holen har ingen bakgrunn innen andre fag, men
kunne godt tenkt seg og studert litt historie også. Han
føler til dags dato at han fortsatt ikke har tatt noen egne
valg når det gjelder sin egen fremtid, men valgt det

som lå nærmest tilgjengelig og på en måte fulgt strøm-
men. Embetsstudiet var greit sånn sett, mener han. Så
man kan i prinsippet komme helt til doktorgraden uten
å ha bestemt seg for noe…

I og med at du fortsatt er på Blindern var kanskje ikke
overgangen fra studentlivet til ”arbeidslivet” så stor?
Nei, det var noe av poenget mitt med å begynne på
doktorgraden. Jeg har fortsatt venner som studerer an-
dre fag her på Blindern, så forskjellen er egentlig bare
den at jeg har et kontor og får penger for å studere. En
annen forskjell er at man har bedre råd som
doktorgradsstudent. Det er jeg godt fornøyd med!

Er det noe ved studiet på Blindern du savner eller
som kunne vært bedre?
Jeg synes stort sett det er samme som før jeg begynte
på doktorgraden, men det er en litt mer ensom måte å
jobbe på. Det jeg savner mest er at det ikke er noen
som holder på med det samme som meg. Før var det
alltid noen som studerte det samme som en selv, og
som man derfor kunne spørre dersom man lurte på
noe.

Det er vel også alltid sånn at man skulle ha lest mer
tilleggslitteratur og lært seg matten litt grundigere? Det
hadde vært nyttig nå, men jeg ville ikke ønske å gjøre
det da jeg tok embetsstudiet. Det kunne dessuten vært
morsommere å studere, synes jeg…

Til slutt; har du noen røverhistorier og fortelle fra 11.-
og 12.etasje? Det selger vet du!
Det kunne vært fristende, men jeg tror jeg lar det være.
Neida, det er ikke så fryktelig mye sladder å komme
med. Det blir lavkvalitetssladder, ikke noe interessant!
Det går ganske rolig for seg her oppe.

Med disse avsluttende ord kan vi trøste oss med at
staben på Økonomisk Institutt farer pent i gangene og
ikke smeller dørene alt for hard. Til dem som ser for
seg et liv som evig student på Blindern med lesing og
alt slit det måtte føre med seg, kan det være betryg-
gende å vite at karakterene ikke nødvendigvis trenger å
være en hindring dersom du har en særdeles god og
gjennomførbar idé til et forskningsprosjekt... Vi ønsker
Dag Holen lykke til videre med doktorgraden.

Du kan nå finne tidligere eksamensbesvarelser
på våre internett sider:

http://www.oekonomi.uio.no/observator/
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En mulig annen verden

Asmund Rygh rygh_a@yahoo.no

I innledningen til sin bok En annen verden er mulig – et
alternativ til internasjonal markedsliberalisme fra i fjor,
forteller økonomen Fritz C. Holte om reaksjonene på
foredrag han har holdt om den økonomiske situasjo-
nen. En ting som har gått igjen, er at folk ser mange
negative sider ved det nåværende økonomiske syste-
met, og mener at det er nødvendig med endringer. Men
de har også savnet en drøfting av hva som er de grunn-
leggende årsakene til problemene, og konkrete forslag
for å gjøre noe med dem: ”Det har jo liten hensikt å
kreve et annet økonomisk system hvis vi ikke kan si
hvilket system som bør erstatte det nåværende” (s.9).
Holtes bok er ifølge ham selv preget av disse reaksjo-
nene, og er et forslag til et alternativt økonomisk sys-
tem.

Boka omhandler hovedsakelig det Holte kaller ”indus-
trisamfunnet”, som består av Vest-Europa, USA, Aust-
ralia og Canada, som Holte ser på under ett. Det øko-
nomiske systemet i industrisamfunnet har tre hoved-
trekk: kapitalisme (dvs. privat produksjon og konkur-
ranse), frihandel og frie kapitalbevegelser, og en ho-
vedsakelig nasjonal økonomisk politikk. De to siste
innebærer at mens økonomien blir stadig mer interna-
sjonal, er den økonomiske politikken nasjonal både
når det gjelder virkemidler, og mål (som vanligvis er å
forbedre forholdene innenlands). Dette er et sentralt
poeng i Holtes bok.

Holte mener at det nåværende systemet fører til mange
negative virkninger, som han kaller ”problemene”. Blant
disse er massearbeidsløshet, et mer brutalt arbeids-
liv, forvitring av velferdsstaten, miljøproblemer, og en
”følelse av avmakt” hos mange mennesker. Holtes tese
er at man ikke kan bli kvitt disse problemene, hvis det
fortsatt skal være frihandel og frie kapitalbevegelser i
industrisamfunnet. Å gjøre den økonomiske politikken
mer internasjonal, som mange arbeider for, vil nemlig
etter Holtes mening ikke være tilstrekkelig for å bli kvitt
problemene. Dette skyldes to ting: for det første er in-
dustrisamfunnet svært uensartet og komplisert, og
derfor vanskelig for en sentralisert internasjonal myn-
dighet å styre på en god måte. For det andre vil avstan-
den (både geografisk, kulturelt og sosialt) mellom de
”styrende” og de ”styrte” bli stor, noe som vil føre til økt
skepsis ovenfor myndighetene og dermed dårligere
styringsmuligheter. I tillegg vil det etter Holtes mening
være ”umulig å få til et reelt demokrati i et slikt sam-
funn” (s.118). Han konkluderer med at markedene i
stedet må gjøres mer nasjonale.

Holte understreker med én gang at det fortsatt bør være
”betydelige innslag av markedsøkonomi” (s.17) i det
alternative systemet. Dette begrunnes blant annet med
at det er umulig for sentrale myndigheter å kunne treffe
de milliarder av økonomiske beslutninger som må gjø-
res i et industriland hvert år, på en god måte. Dessuten
ønsker Holte en fortsatt omfattende internasjonal han-

del, hvor man kan dra nytte av internasjonal arbeidsde-
ling og spesialisering. Holte mener også at det bør
være internasjonale kapitalbevegelser, blant annet for
å gi fattige land med små muligheter for sparing, til-
gang på kapital.

Men Holte mener at en forutsetning for å redusere pro-
blemene, er at nasjonale og/eller internasjonale myn-
digheter kan styre viktige deler av den økonomiske ut-
viklingen. Dette betyr ikke at myndighetene skal be-
stemme i detalj hva som kjøpes og selges. Men det
kan bety at myndighetene for eksempel bestemmer et
nivå på samlet etterspørsel, for å få bukt med masse-
arbeidsløsheten. Dessuten bør de kunne ”sørge for at
sammensetningen av etterspørselen tilfredsstiller
visse fordelings- og miljøkrav” (s.20).

I dag er imidlertid myndighetenes mulighet til å styre
den økonomiske utviklingen liten. Frihandel og fri flyt av
kapital fører til at myndighetenes styringsevne begren-
ses av frykten for dårlig konkurranseevne og kapital-
flukt. Dette gir seg blant annet uttrykk i kravet om at
Norge må ha ”minst like gode vilkår for næringslivet
(lave skatter og lønnskostnader, et fleksibelt arbeids-
marked osv.) som andre land”. På verdensbasis fører
dette til det mange kaller et ”kappløp mot bunnen” (s.81),
der land konkurrerer om å ha de mest bedriftsvennlige
rammevilkårene, på bekostning av andre mål. Holte
sammenfatter kravene som ”rammebetingelsekravene”
(s.32), og peker på at disse blant annet fører til offentlig
fattigdom som svekker velferdsstaten, brutalisering av
arbeidslivet, og avmaktsfølelse hos folk flest (man kan
gå litt lenger enn Holte, og kalle det en svekkelse av
demokratiet).

Om man skal bli kvitt problemene, gitt at en internasjo-
nal økonomisk politikk ikke er mulig, må man altså
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svekke disse rammebetingelsekravene. Det er hoved-
sakelig to måter å gjøre dette på. For det første kan
man redusere graden av økonomisk sammenveving
mellom Norge og utlandet. Da får det som skjer i uten-
landske økonomier mindre å si for Norge, og omvendt.
For det andre kan man bruke valutakursen til å forbe-
dre konkurranseevnen, uten å måtte innfri ramme-
betingelsekravene. Holte har noen forslag til hvordan
dette kan gjøres, som vi skal se på i mer detalj neden-
for. Forslagene må sies å stå i motsetning til ”main-
stream” økonomisk teori i dag.

Lisens på kapitaloverføringer
Det første er å få kontroll over kapitalbevegelsene, gjen-
nom å kreve lisens på kapitaloverføringer. Et slikt lisens-
krav vil dempe frykten for kapitalflukt, og dermed øke
spillerommet for nasjonal økonomisk politikk. Hvor
mange lisenser som skal gis, tenker Holte bestemt ut
fra følgende hensyn: Det kan ofte være fordelaktig at
utlendinger plasserer kapital i Norge. Men blant annet
fordi utenlandske kapitaleiere sannsynligvis er mindre
tilbøyelige til å ta hensyn til annet enn avkastningen på
kapitalen enn norske eiere (for eksempel på grunn av
lokal tilknytning, se s.36), mener Holte at kapitalen i
Norge likevel stort sett bør eies av nordmenn. Den spa-
ringen som skjer i Norge, bør hovedsakelig brukes til å
skaffe norsk næringsliv og myndigheter den kapitalen
de trenger. I tillegg bør vi kunne plassere en del i u-land
som trenger kapital. Dette innebærer at lite av den nor-
ske sparingen bør plasseres i andre i-land.

Selve lisenssystemet er tenkt å fungere slik: myndig-
hetene utsteder lisenser for overføring av kapital til og
fra Norge. De utsteder automatisk lisenser for kjøp av
valuta som skal brukes til å betale for import. Videre
kontrollerer de at valutaen som er kjøpt til betaling av
import, ikke brukes til å overføre kapital til utlandet. Ek-
sportører vil bli pålagt å selge til Norges Bank den valu-
taen de mottar. Fordi kravene til lisens blir svært strenge
(og aktørene er klar over dette og avstår fra å sende
”håpløse” søknader), samtidig som lisens gis auto-
matisk i forbindelse med betaling for varer og tjenester,
mener Holte det ikke vil være snakk om noe stort byrå-
krati.

Devalueringer for å bedre konkurranseevnen
Det andre forslaget er å bruke en spesiell type
devalueringer for å forbedre konkurranseevnen. For-
slaget tar utgangspunkt i at konkurranseevnen påvir-
kes av endringer i valutakursene (jfr. debatten om den
sterke krona). Holte ser for seg at Norge kan foreta en
gradvis devaluering av krona, noe som forbedrer
konkurranseevnen. Samtidig må man sørge for at for-
bedringen ikke ”spises opp” av innenlandsk prisstig-
ning. Ifølge konvensjonell teori, vil devalueringer føre til
lønns- og prisspiraler: Først krever arbeidstakerene
kompensasjon for redusert kjøpekraft som følge av
devaluering, noe som fører til økte lønnskostnader for
bedriftene og dermed økte priser. Dette fører igjen til
krav om høyere lønn osv. Vi får dermed en prisstigning
som fort kan fjerne hele den positive effekten av deva-
lueringen på konkurranseevnen. Holte mener imidler-
tid det er mulig å unngå dette. Det vil da kreve at lønns-
takere (som her også inkluderer bedriftsledere og
kapitaleiere) går med på en vekst i reallønnen som er
lavere enn veksten i produktiviteten (se s.169).

Bedringen av konkurranseevnen kan så brukes til å
frigjøre Norge fra de ulike rammebetingelsekravene.
For eksempel kan en bedring på 2% ”brukes” til å inn-
føre et miljøverntiltak som svekker konkurranseevnen
tilsvarende, men som reduserer miljøproblemene.
Eventuelt kan bedringen brukes til å dempe omstillings-
og innsatskravene som fører til brutalisering av arbeids-
livet.

Begge de to forslagene som er beskrevet ovenfor, vil
kreve at Norge går fra dagens system med flytende
valutakurser, til et system der vi selv kan bestemme
valutakursen (fastkursregime). Kontroll med kapital-
bevegelsene vil kreve at Norge sier opp EØS-avtalen
og går ut av OECDs kapitalkoder, noe Holte mener vi
bør gjøre.

Restriksjoner på utenrikshandelen
Også når det gjelder utenrikshandelen er det etter Holtes
mening ønskelig å redusere graden av ”sammen-
veving” mellom økonomier, for dermed å kunne dempe
rammebetingelsekravene. I forhold til industrivarer er
Holtes forslag  en lik tollsats på all import og eksport av
industrivarer. En slik felles tollsats har den fordelen at
den ikke krever noe stort byråkrati, i motsetning til for
eksempel en ordning med kvoter. Ved å ha toll også på
eksport, unngår vi å ”eksportere arbeidsløshet” til an-
dre land, som ifølge Holte har vært målet med protek-
sjonisme tidligere (se s. 58). Dermed ser Holte ut til å
styre klar av beskyldninger om ”økonomisk nasjona-
lisme”, som fort kommer opp i diskusjoner om toll.

Når det gjelder handelen med landbruksvarer og tje-
nester, argumenterer Holte for at det vil være best med
kvantitative restriksjoner. I forhold til landbruksvarer
begrunnes dette blant annet ut fra hensynet til mat-
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sikkerhet, smitte og helsefare, og ønsket om en spredt
bosetting. I forhold til tjenester, vil Verdens Handels-
organisasjons (WTOs) avtale om handel med tjenes-
ter, den såkalte GATS-avtalen, kunne ha spesielt store
konsekvenser for myndighetenes styringsmuligheter.
Blant annet derfor mener Holte at de fleste tjenester
som brukes i Norge, også bør produseres i Norge.

De tiltakene jeg nettopp har beskrevet vil enten kreve at
WTO-avtalen endres, eller at Norge går ut av WTO. Holte
mener det siste alternativet alt i alt vil være uheldig for
Norge, og han mener vi ikke bør gå ut av WTO selv om
reglene forblir slik de er nå.

Kan forslagene gjennomføres?
Holtes forslag vil kreve betydelige endringer i Norges
økonomiske politikk, som vil møte motstand fra mange,
økonomer og andre, og da spesielt de som ser seg
tjent med systemet slik det er nå. På den annen side
mener Holte at mange andre som av ulike årsaker er
frustrerte over den nåværende utviklingen, vil kunne stille
seg bak forslagene. Men som Hallvard Bakke skriver
(Dagsavisen 09.12.2002), vil nok Holte måtte være langt
mer konkret om virkningene av sine forslag.

Effekten av endringene hviler også på en del kritiske
forutsetninger. En av disse har vi allerede nevnt: vil
inntektsmottakerne være villig til (kanskje til dels sterk)
lønnsmoderasjon? Et annet spørsmål er hvordan an-
dre land vil reagere: vil handelsvennlige regjeringer

velge å svare med kraftige mottiltak, for eksempel fordi
de er redde for en smitteeffekt? Andre problemer dreier
seg om hva som vil bli effektene av å ”bryte opp fra”
dagens situasjon. Hva med utlendinger som allerede
eier kapital i Norge, og omvendt? Og hva med Norges
eksportbedrifter og de som arbeider der?

Enda et spørsmål er om spillerommet for nasjonal
økonomisk politikk virkelig er så lite som man kan få
inntrykk av. Som Bakke skriver: ”det spørs (…) om Holte
ikke er vel pessimistisk når det gjelder muligheten til å
påvirke utviklingen selv med internasjonaliseringen”.
Bakke peker blant annet på at Norge klarte å få ned
arbeidsledigheten på åttitallet, og at vi har hatt en ved-
varende langt høyere rente enn omverdenen.

Men gitt at forutsetningene er oppfylt, ser det teoretiske
grunnlaget ut til å holde. På mange måter er det da
spørsmålet om politisk vilje, og en avveining av økono-
miske hensyn mot andre hensyn i et samfunn, som vil
bestemme om forslagene kan og bør gjennomføres.
Holtes bok er i hvert fall et konstruktivt bidrag, i en de-
batt der markedskritikere (med rette?) må finne seg i å
bli spurt om hva som er alternativet.

Holte, F. C., (2002), En annen verden er mulig – et alter-
nativ til internasjonal markedsliberalisme, Holte, Oslo
Dagsavisen 9.12.2002
Se også Holtes nettside www.fritzholte.com
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I forrige nummer hadde vår daværende redaktør Guro
Engstrøm Nilsen en leder angående masterprogram-
met ved økonomisk institutt. Hun pekte blant annet
på manglende informasjon om masterprogrammet
og også den manglende interaksjonen mellom
masterstudentene og oss andre. Professor Olav
Bjerkholt som er koordinator for mastergraden i
miljø- og utviklingsøkonomi sendte en kommentar på
denne lederen til Guro. Denne tar opp en del ting som
mange vil ha glede av så vi trykker kommentaren her
med Bjerkholts tillatelse.

Kjære redaktør Guro E. N.,

Som instituttets koordinator for mastergraden i miljø-
og utviklingsøkonomi har jeg lest din leder i siste
Observator med stor interesse og jeg har noen kom-
mentarer i tilknytning til de problemstillinger du reiser
omkring bedre integrasjon av mastergradsstudentene
i instituttets studentmiljø. La meg først si at jeg synes
hele nummeret var utmerket med sikte på å gi økt opp-
merksomhet omkring dette. Observator har også tidli-
gere brukt ressurser på dette. Såvidt jeg kan huske har
jeg blitt intervjuet to ganger om mastergradspro-
grammet (av Pål Lykkja) og flere mastergradsstudenter
har også kommet til orde i enqueter.

Jeg er helt enig i at mastergradsstudentene har vært
lite integrert i studentmiljøet og har funnet det svært
skuffende. Jeg synes de går glipp av en viktig del av
studenttilværelsen ved det. Flere av mastergrads-
studentene har forlatt Norge etter to år uten å ha hatt
nevneverdig kontakt med norske studenter ved institut-
tet. De norske studentene går likeledes glipp av en
opplagt anledning til å nyttiggjøre seg tilstedeværelsen
av mastergradsstudentene, herunder muligheten  for
kontakter av verdi for resten av livet. Du gir uttrykk for i
lederen at instituttet burde gjøre noe mer «institusjonell
tilrettelegging». Det er mulig du har rett i at instituttet
kunne gjort mer. Sikkert er det riktig at instituttet ikke har
gjort eksistensen av mastergradsprogrammet så kjent,
som det kunne ha gjort. Det er f. eks. den raritet at
instituttets mastergradsprogram er det eneste som hittil
ikke er omtalt i forelesningskatalogen. Institutttet har
ikke fått noe ressurser til mastergradsprogrammet og
har hatt trang økonomi de siste årene, men kunne na-
turligvis brukt noe midler på sosialiserende tiltak. Jeg
er imidlertid litt usikker på hva du mener her og ser
gjerne at du konkretiserer det.

Men etter min oppfatning er det overveiende grad stu-
dentene som er å bebreide for manglende initiativ til

integrering, og i særdeleshet Frederik. Hvis jeg ikke
har oppfattet det helt galt er Frederik en forening for
studenter ved Økonomisk institutt og således også for
mastergradsstudenter. Hvis du leser din egen leder
nøye vil du se at det skinner i gjennom at du skriver om
«oss» som representeres av Frederik og «dem». Det
burde være opplagt  at Frederiks «constituency» også
omfatter mastergradsstudentene. Har de tillitsvalgte
aldri sett det slikt? Legges det til rette for deltaking for
mastergradsstudenter som ikke snakker norsk, invite-
res de til møter, annonseres Danmarksturer på engelsk,
osv. osv.?

Jeg tror noe tilsvarende kan sies om Fagutvalget, det
har neppe oppfattet seg som et organ også for master-
gradsstudentene. Er det noen unnskyldning for dette?
Er ikke Frederik og Fagutvalget blitt tilstrekkelig orien-
tert om at det er mastergradsstudenter ved instituttet?
Fagutvalget og Frederik har blitt invitert til velkomstmøtet
for de nye mastergradstudentene i august hvert år si-
den programmet ble opprettet, men det har ikke vært
særlig mange oppmøter og ingen oppfølging utover de
nevnte innslag i Observator. Er de «sosiale mønstrene»
som du sier, så rigide blant instituttets studenter at det
ikke  er grunnlag for mer kontakt når en har kommet
opp i 3. avdeling? Hvor apologetisk går det an å være
uten å bli oppfattet som xenofobisk?

Jeg finner den manglende kontakt og ikke minst man-
gelen på nysgjerrighet ubegripelig særlig i lys av hva
slags studenter vi har. Burde ikke et stort innslag av
studenter fra land som Kina og Russland uten videre
være en ressurs for utnytting i Frederiksammenheng,
det må da være noe interesse blant økonomer for ver-
den utenom Europa. Vi har hatt 10-15 studenter fra
Harare siden 1998 midt oppe i en dramatisk politisk
krise i Zimbabwe. Det har også vært studenter fra en
rekke andre land, i årets kull er det en palestiner fra
Øst-Jerusalem og også en israeler, det er tre amerika-
nere, hver og en med sitt motiv for å studere akkurat i
Norge, osv.

Instituttets studenter som reiser til England, Tyskland,
Frankrike og Australia har sikkert gode erfaringer fra
disse oppholdene, inkl. de kontakter de gjør med an-
dre studenter. Jeg tror ØIs studenter ikke minst gjen-
nom Frederik burde ta denne saken atskillig mer alvor-
lig, ikke minst av hensyn til de du kaller «vi vanlige
hovedfagsstudenter». I denne sammenheng kan det
jo også gjøres henvendelser til instituttstyret om even-
tuell finansiell støtte til konkrete tiltak.

Kommentar til Innsyn 4-2002

Professor Olav Bjerkholt olavbj@econ.uio.no
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Årets første s

... men med tegnspråk kommer man lenger

Hviskeleken går sin gang

Harr`u 5 kroner til en
kopp kaffe elle`?

«Backstreets back»

Med øl går tilogmed
pizzaen på proffen ned
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Årets vinner av NM i luftgitar?

hmmm... hvor mange fingre
holder jeg opp?

Hvorfor får ikke jeg en
kommentar?

For første gang på lenge var
det fullt på en samf. øk. fest

samf. øk. fest
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Muntlig eksamen
Hege Bøhler
hegebohler@hotmail.com

Jeg må si at det finnes bedre måter å forberede seg
til muntlig eksamen på enn de jeg har valgt. Alikevel
er det alltid mange muligheter åpne når det kommer
til hvordan man fullfører sluttspurten, og til syvende
og sist må man bare gjøre ting på sin egen måte. Av
hensyn til våre etterfølgere i faget velger underteg-
nede sammen med Guro, Elin og Maria (disse har i år
kunnet observeres i kantina med glassaktig blikk og
vindskjev gange) å dele noen erfaringer rundt vår
muntlig eksamen den 14. januar, slik at noe av mys-
teriet med det siste hinder kan avdukes. Gode og dår-
lige råd følger videre.

Oppdagelsen

Lettelsen over å være ferdig med hovedoppgaven ble
fortært raskere enn juleribba og en urolig følelse hadde
ved begynnelsen av det nye året tatt bolig i meg. Den
fryktelige tanken var i ferd med å klekkes ut  mens jeg
satt i kantina denne ene av mange dager. Alt var tilsyne-
latende i sitt vanlige gjenge. Rundt meg på alle kanter
ålet folk seg frem til ledige sitteplasser, balanserende
med kaffekopper, nistepakker og vannglass. Jeg la
merke til alt i dag, for dette var dagen da det gikk opp for
meg at jeg ikke skulle gå på Blindern for alltid. Jeg var
faktisk snart ferdig, bare ett hinder igjen nå, så var det
ut i de voksnes rekker. Men for et hinder! Denne gan-
gen dreide det seg ikke bare om en vanlig eksamen,
men MUNTLIG. Jeg fikk en gnagende uro i magen når
jeg tenkte på det, og blikket vendte fra aktiviteten i kan-
tina og inn i meg selv. Det var ikke mulig å stanse tiden,
den siste nedtelling var begynt. Dette som jeg hadde
gruet meg til siden mellomfag var nå nært forestående,
og det hadde faktisk ikke gått opp for meg før nå. Den
påfølgende tiden ble brukt til å være lamslått over denne
oppdagelsen. Så kom muntlig.

Realiteten

For de som ikke visste det, kan man på muntlig risikere
å bli spurt i alt det pensumet du skulle ha lært fra grunn-
fag og opp til siste skoledag. Hovedoppgaven står som
regel sentralt, men ikke nødvendigvis. Du kan også bli
forhørt i dagsaktuelle økonomiske problemstillinger, så
det kan lønne seg å ha tenkt noen tanker på forhånd
om det også. I det hele tatt lønner det seg å kunne alt.
Men fordi foreteende ikke varer mer enn 45 minutter til
halvannen time er det begrensinger på hvor mye man
rekker gjennom (snakk sakte sier nå jeg). Det kan også
være lurt å smile, være kvikk og opplagt og selvfølgelig
aldri svare feil. For noen av oss som ikke har hatt en
eneste muntlig eksamen siden videregående og knapt
nok da, kan dette fortone seg noe uoverkommelig.

Forberedelsene

Om man snapper opp ord som ”før” og ”etter” i en kon-
versasjon mellom noen som befinner seg i siste halv-
del av hovedfaget, er det stor sannsynlighet for at sam-
taleemnet er nært bundet opp til muntlig. Den de-
ler nemlig verden inn i to, hvor alt er svart eller hvitt og
utfallet bare kan bli enten bra eller dårlig. I det jeg møter
Guro, Elin og Maria på kafé Tiffany på Frogner over en
øl for å høre litt om deres erfaringer med dette fenome-
net, er vi allerede godt i gang med tiden ”etter”. Vi sitter
godt plassert her etter et par runder med bowling, mens
vi selvfølgelig er etter skjema med jobbsøking og for-
men ikke er helt på topp etter nattens retretter. Men pytt
sann, nå kan vi kose oss uten dårlig samvittighet, vi er
jo tross alt arbeidsløse. Før vi trer inn i apatiens behag-
ende verden, deler vi gjerne noen tanker med våre
samf.øk. søstre og -brødre om hvordan vi hadde det for
kort tid tilbake.

Er det noen vits i å lese til eksamen?
Guro: Nei, egentlig ikke, men det roer nervene så på
den måten hjelper det litt. Jeg leste selv ganske mye,
men traff ikke perfekt for å si det slik. Det er så mye man
kan bli spurt om at man må ha litt flaks for å få noe du
har lest nøye på.
Hvordan prioriterte du?
Elin: Jeg leste bredt og prøvde å få oversikt. Man kan
lett henge seg opp i detaljer, men likninger tror jeg ikke
er så viktig dersom du ikke skal sikte veldig høyt. Jeg
nikker samtykkende til dette. Måten vi er vant til å lese
på til skriftlige eksamener blir for tidkrevende og detalj-
preget. Så er det er det jo også et spørsmål om hva

Illustrasjoner av Maria Volen

Navn: Guro Engstrøm Nilsen
Tittel: Cand. Polit
Drømmejobb etter fire øl: Arkitekt
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man klarer å huske når man sitter i en presset situa-
sjon. Jeg spør Maria om hun gjorde noen endring i
leseplanen etter at det ble offentliggjort hvem som
skulle være eksaminatorer. Maria: Jeg visste hva favoritt-
emnene til den ene av sensorene var, og ble nok litt
forledet til å lese ekstra på det feltet. Det var bortkastet
viste det seg. Jeg prøvde ellers å lese mest på 2. avde-
ling og mellomfag mikro.
Er det noe du angrer på at du ikke gjorde før muntlig?
Elin: Jeg tror ikke jeg kunne gjort det så mye bedre om
jeg hadde lest mer. Men vi kunne kanskje hatt enda
flere kollokvier, for det var ganske inspirerende. Guro
skyter inn at hun faktisk likte veldig godt å lese til munt-
lig. For en gangs skyld følte jeg at jeg hadde litt oversikt
over dette faget, og det var gøy, sier hun med et smil
mens hun tar seg en velfortjent slurk av ”brusen”. Elin
forteller at hun nok var mer skremt av fenomentet munt-
lig enn nødvendig. Det var faktisk ikke så ille som alle
vil ha det til sier hun. Guro er ikke enig. Det var rett og
slett fælt og verre enn jeg trodde. Jeg er ikke en person
som blir lett nervøs, men jeg var rimelig shaky når jeg
var inne, og særlig når jeg følte at jeg ikke svarte bra
nok.

Nervene

Nå er det slik at selv om vi er tøffe på avstand så blir vi,
som andre dødelige, litt skremt av tanken på å svare
dårlig eller vise manglende forståelse foran to men-
nesker man har stor respekt for. Er det nettopp dette
som gjør muntlig så ille, eller er det det at man skal
avgjøre en hel karakter i løpet av en times tid? Burde vi
ikke være mest opptatt av å gjøre det bra for vår egen
del, og mindre av hvilken oppfatning to, ofte ukjente
mennesker, vil ha av oss etter endt eksamen. Uansett
årsak til selve nervøsiteten, så er det et faktum at det er
skummelt, og at man ikke kan la være å tenke på det.
Jeg spør Maria hvordan hun brukte de siste timene.
Når sovnet du kvelden i forveien?
Maria: Jeg satt oppe til ett –halv to og leste på model-
lene i hovedoppgaven min, så gikk jeg rett til sengs og
fikk utrolig nok sove ganske fort, noe som var bra for jeg
skulle inn klokken 9.00. Kanskje er det like greit å legge
seg litt sent siden man ofte ikke får sove allikevel.
Hva spiste du til frokost?
Jeg drakk en kopp te og spiste en brødskive med gul-
ost. Det er litt viktig for meg at jeg ikke bryter noe møn-
ster på en så spesiell dag, så alt var som vanlig til
frokost selv om det var litt tyngre å svelge. Guro sier hun
også leste til et stykke ut på kvelden. I prinsippet bør

man kanskje ikke det, men det er nesten umulig å la
være. Det er alltid litt for mye å få oversikt over, og så
føler jeg at jeg i det minste må kunne litt om alle tema-
ene. Det gjør meg roligere å vite at jeg kan svare noe i
hvert fall, sier hun. Jeg leste nok litt mer på for eksem-
pel makro videregående, som er et ganske vidt teori –
kurs, og dermed kanskje lettere å stille spørsmål fra,
enn økonomiske systemer som er litt særere, men på
ett tidspunkt må man jo prioritere.
Var du redd for visse type spørsmål?
Guro: Jeg ble litt redd for at jeg skulle få mye miljø-
økonomi etter at jeg hadde sett kommisjonen for det
har jeg ikke hatt noe særlig av siden grunnfag, og det
var vel ikke det jeg leste mest på da heller. Dette var en
ubegrunnet frykt og jeg fikk stort sett spørsmål sånn
midt i pensum.
Er det viktig hva man har på seg på muntlig?
Elin: Nei, det tviler jeg sterkt på. Jeg hadde på meg
jeans og svart genser. Jeg tok på meg noe jeg kunne
føle meg komfortabel i. Dessuten tror jeg ikke at jeg var
spesielt lekker uansett, med store svetteringer under
armene.

Var du veldig nervøs i timene før?
Elin: Jeg skulle ikke til pers før klokken elleve, og siden
flere av mine venner var ferdig før den tid, så ble jeg litt
stresset over det og følte at det bare var meg igjen, hvis
du skjønner hva jeg mener. Det er alltid ekkelt å se
andre som er ferdige med eksamen, enten de er deppa
eller happy.
Hva tenkte du i det du skulle inn?
Maria: Jeg tenkte bare: nå skjer det, nå skjer det, nå
skjer det…

Jeg selv hadde vært gruelig spent og nervøs i dagene
før, men dersom det er til trøst for noen, så kan jeg si at
i de siste minuttene mens jeg ventet på å bli kalt inn,
ble jeg helt kald og rolig. Jeg satt i 12. etasje og alt var
mørkt og stille så tidlig på morgenen og jeg fikk samlet
tankene litt der for meg selv. Da eksaminator åpnet
døren og ropte navnet mitt, som var jeg på et venterom
hos tannlegen eller noe, følte jeg meg bare lettet over
at det endelig var i gang. Jeg tviler på at jeg hadde
vanlig hvilepuls, men jeg har vært mer nervøs enn dette
mange ganger før.

Navn: Elin Øy
Tittel: Cand. Polit
Drømmejobb etter fire øl: Kokk, fisker
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Testen

Hvilke temaer ble du forhørt i?
Guro: Jeg ble spurt i internasjonal handel, blant annet
om komparative fortrinn og gevinster man kan oppnå
ved handel. Jeg ble også spurt om å tegne figurer for å
illustrere poenger ved blant annet Hecscher Ohlin-teo-
rien. Det var fælt! Når du sitter der er det vanskelig å
tenke konstruktivt og resonnerende om man ikke har
svaret klart i hodet med det samme. Jeg husker ikke nå
hva jeg svarte engang på det forskjellige jeg ble hørt i.

Maria: jeg ble spurt om strømmarkedet som jo var ri-
melig aktuelt i begynnelsen av januar og også om olje-
markedet. Jeg måtte tegne figurer og vise ting under-
veis ved hjelp av penn og papir. Egentlig er det litt van-
skelig å huske nå hva de spurte om. Jeg var rimelig
gira før jeg skulle inn og i tillegg var jeg nervøs, selv om
jeg roet meg etterhvert. Etterpå kunne jeg ikke huske
hva vi hadde snakket om, men utrolig nok klarte jeg
meg bra. Det kom også noen spørsmål om skatt på
inntekt og arbeidsgiveravgift. Jeg fikk begynne med å
snakke om oppgaven og det var ganske greit. Jeg tror
jeg drev på omtrent i en halv time nokså uavbrutt om
den.

Elin: Jeg ble forhørt i spillteori, Bertrand og Cournot –
likevekt, blandt annet. Så måtte jeg fortelle om
markedsimperfeksjonisme, offentlig sektor og effekti-
visering av bedrifter. Det hele ble litt rart og jeg syns
måten spørsmålene ble formet på var uvant, så jeg ble
litt satt ut av det. Dessuten ble jeg litt distrahert av den
ene av sensorenes opptreden. Jeg ble ikke spurt i noen
av 3. avdelingskursene mine, og i tillegg fikk jeg spørs-
mål om fordeler og ulemper ved inflasjon som jeg ikke
har hatt så mye om. Det hele varte ganske nøyaktig en
time.

Undertegnede var inne i en time og ti minutter og rakk
innom tre hovedtemaer: penge/ -valutapolitikk
(Rødseth), generell mikro (grensekostnad er visst vel-
dig viktig) og teorier for lønnsdannelse. Selv om jeg
hadde forberedt en lengre monolog om min hoved-
oppgave, fikk jeg ikke snakke mer enn toppen fem til ti
minutter om den før jeg ble avbrutt. Allikevel var spørs-

målene som fulgte nært knyttet opp til temaer forbun-
det med oppgaven. Dette bør du kunne godt, så les
oppgaven din nøye og tenk gjennom relevante spørs-
mål som kunne vært drøftet, men som du kanskje ikke
tok opp!
Fikk du det ene spørsmålet du absolutt ikke ville ha?
Elin: Ja, i grunnen fikk jeg det. Jeg ble bedt om å tegne
reaksjonskurver. Jeg prøvde å vri meg unna, men det
var ingen vei utenom og jeg måtte gjøre et forsøk som
tross alt ikke ble så ille skulle det vise seg, sier hun.
Jeg lurer så på om hun selv gjorde noe for å distrahere
sensor? Nei, ikke bevisst ihvertfall. Jeg tror nok at jeg
satt i mange rare stillinger underveis fordi jeg var
ukomfortabel. I begynnelsen var jeg dødsnervøs og
måtte be om en liten pustepause før jeg begynte. Jeg
fikk et glass vann og så var det i gang. Jeg snakket
omtrent ti minutter om oppgaven og var totalt inne i 55
minutter.
Hvordan var magefølelsen under muntlig og etterpå?
Elin: De siste 20 minuttene syns jeg gikk ganske dårlig
og jeg var nedbrutt og tom invendig etterpå.
Guro: Jeg syns det var ganske jæv… hele tiden faktisk.
Hele greiene varte omlag 50 minutter, hvor jeg fikk
snakke omlag en tredjedel om oppgaven, etterfulgt av
noen spørsmål relatert til den. Maria sier at hun synes
at eksamen gikk fort, og at det ikke var så ille som hun
tidligere var redd for når hun først hadde kommet i gang.

Undertegnede syns hun klarte seg bra i tre kvarter, før
det begynte å gå ganske dårlig i det temaet skiftet. Da
klarte jeg plutselig ikke helt å få essensen i spørsmå-
lene og følte at når jeg ble stilt ett spørsmål så hadde
jeg allerede svart på det og da betyr jo det som regel at
de er ute etter noe mer spesifikt eller kanskje noe helt
annet enn det man akkurat har sittet og sagt. Da en
time var gått fikk jeg et nytt tema om lønnsdannelse,
blant annet om hvorfor lønninger i Norge ikke justerer
seg nedover som svar på økt arbeidsløshet. Jeg tror at
de med disse ”overtidsspørsmålene” ville ta noen stikk-
prøver fra andre temaer og kanskje også gi meg sjan-
sen til å rette opp det litt slette inntrykket jeg ga det
foregående kvarteret. Takk!

Navn: Maria Volen
Tittel: Cand. Polit
Drømmejobb etter fire øl: Designer

Navn: Hege Bøhler
Tittel: Cand. Polit
Drømmejobb etter fire øl: Astronom
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Feiringen

Etter ferdig forhør, som gikk ganske fort når du kunne
svarene og tidvis veldig tregt når man beveget seg på
tynn is, var det samling i 12. etasje med  deling av
opplevelsen. Det vanket også en del champagne for
de ferdig utdannede som var medbrakt av gode venner
(har du forresten fått penger for det Helena?). Jeg skal
ikke snakke så mye mer om feiringen, for å feste reg-
ner jeg med at dere kan fra før, men noen felles råd til
slutt om eksamen kan vi gjerne gi dere.

Råd

Ha mange kollokvier som ikke er for detaljerte! En fin
trening er om alle lager for eksempel tre tenkelige spørs-
mål som kan komme på muntlig, forbereder svar på
disse og stiller spørsmålene i gruppa. Del gjerne inn i
ulike temaer slik at man får dekket mest mulig av pen-

sum. Ellers er vi av den oppfatning at det må leses
nøye på oppgaven og relaterte temaer (surprise). Det
er nok også et sjakktrekk å sjekke at du er stødig i den
grunnleggende teorien. Kan du ikke si noe vettugt om
monopoltilpasning, så sliter du. Et annet råd på veien
er å gå gjennom noen sentrale figurer å sjekke at du
faktisk husker hva som skal stå på aksene samt for-
klare helning og krumninger på kurvene. Til slutt vil vi
bare si at det er på tide å snakke om økonomi og å
bruke teoretiske resonnementer på dagsaktuelle sa-
ker. Dette har vi lite trening i så det er bare å begynne
øvingen. Fortell til hverandre eller til noen andre som
gidder å høre på, har du en hund er jo den perfekt til
dette formål (den kommer heller aldri med klager etter
dine utallige forsøk på å forklare delspill-perfekt
nashlikevekt på en forståelig måte). Da er det bare å si
takk for alt og lykke til, enden kommer før du aner, så bli
ikke overrasket. Men mest av alt kos deg på Blindern
og nyt den siste tiden!
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Eksamensbesvarelsen
Internasjonal handel – vår 2002

Karakter: 1,9

Oppgave 1

Når jeg nå skal diskutere hvordan
forskjeller i hjemmemarkedet kan
påvirke industriell spesialisering og
handel mellom to land vil jeg først ta for
meg en hjemmemarkeds-modell, med
en innsats faktor, arbeidskraft, og to
sektorer og to land. I tillegg vil jeg kun
kort referere til Markusen-Venables i
drøftingen.

Den ene sektoren er industrisektoren.
Denne er karakterisert ved
monopolistisk konkurranse, faste
kostnader i produksjonen, differensierte produkter, og konsumentenes preferanser er slik at jo flere ulike varianter
jo bedre har konsumentene det (”Love of variety Approach”). Industri sektoren vil jeg kalle X-sektoren. Det finnes
handelskostnader i X-sektoren.

Den andre sektoren er karakterisert ved fullkommen konkurranse, og ingen handelskostnader. Dette sikrer,
sammen med antakelsen om at ingen land er perfekt spesialisert (Kun produserer i en sektor), at lønnsnivået
mellom landene er det samme. Den sektoren som ikke har industri vil jeg kalle B-sektoren.

Nytten til konsumentene er lik i begge land og karakterisert ved en Cobb-Douglas nyttefunksjon:

U = CB
1 - gXg

Denne nyttefunksjonen sikrer homogene preferanser, som igjen sikrer at budsjettandelene, andelene av inntekten
brukt i hhv. B-sektoren og X-sektoren, er konstante (Preferansene er homogene fordi nyttefunksjonen er homogen
av grad 1. Dette er et spesialtilfelle av homotetiske preferanser. Homotetiske preferanser er nok for å sikre
konstante budsjett andeler).

Når budsjettandelene er konstante kan en analysere sub-nytten for X-sektoren isolert. Denne er gitt ved en CES-
funksjon:

Xj = {i = 0∑
nxi

(a - 1)/ a}a/(a - 1)

j = f, h
f = utlandet
h = hjemlandet
undernytten er lik for begge land.
a angir substitusjonselastisiteten.
Substitusjonselastisiteten er konstant og lik mellom alle par av goder i en CES-funksjon. (CES = Constant
Elasticity of Substitution)

Først skal jeg nå kort vise hvorfor disse preferansene kan kalles “Love of Variety” preferanser for så å utlede
etterspørselsfunksjonene for de ulike x-variantene.

Hvis vi antar at alle varianter har lik pris, vil kvantum av alle variantene være likt. Dette vil endres noe når vi innfører
handelshindringer, men dette for å illustrere et poeng:

Gjengitt av:  Geir Soland
                       geiras@studen.sv.uio.no

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

σσσσσ = a ααααα = g
θθθθθ = q ∆∆∆∆∆ = z
εεεεε = v

Grunnet greske tegns uvillighet til å fungere som
toppskrift, har vi sett oss nødt til å erstatte disse
med vanlige bokstaver. Endringene er som følger:
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Da kan vi skrive:

X = {nx(a - 1)/ a}a/(a - 1)

X = na/(a - 1)x

dx/dn = [a/(a - 1)]n-1/ax > 0

Vi ser at nytten øker når kvantum øker.

Så til etterspørselsfunksjonene:

Konsumentene minimerer kostnaden pixi til gitt nyttenivå.
Vi innfører:
                                                 _
L = pixi - λ({i∑

nxi
(a - 1)/ a}a/(a - 1) - X)

Ved å minimere denne, finner vi de kompenserte etterspørselsfunksjonene.

∂L/∂xi => pi + λ([a/(a - 1)][ ∑xi
(a - 1)/ a](a - a + 1)/ (a - 1)[(a - 1)/a]xi

-1/a)

pi = λ[a/(a - 1)][ ∑xi
(a - 1)/ a]1/ (a - 1)[(a - 1)/a]xi

-1/a

=> pi/pj = (xi/xj)
-1/a

=> xi = (pi/pj)
- axj

Hvis vi setter dette inn i subnyttefunksjonen:

X = (∑ixi
(a - 1)/ a)a/(a - 1) = pj

axj(∑pi
1 - a)a/(a - 1)

=> xj = Xpj
-a(∑pi

1 - a)a/(a - 1)    (*)

Så setter vi inn i utgiftsfunksjonen:

E = j∑
nxjpj = j∑

nXpj
1- a(j∑

npi
1 - a)a/(a - 1)

Vi vet at det å summere over alle i er det samme som å summere over alle j.

=> E = X(i∑
npi

1 - a)a/(1 - a) + 1

         = X(i=0∑
npi

1 - a)(a + 1 - a)/(1 - a)

         = X(i∑
npi

1 - a)1/(1 - a)

Vi kaller i∑
npi

1 - a)1/(1 - a) for prisindeksen til X.

=> PxX = E = X(∑pi
1-a)1/(1 - a)

Vi setter inn prisindeksen i (*) og får den kompanserte etterspørselsfunksjonen:

Xj = Xpj
-aPx

a  for alle j.

Den ukompanserte etterspørselsfunksjonen får vi ved å sette inn for X ved å bruke budsjettandelen.

Vi ser av nyttefunksjonen at budsjettandelen for X er g.

=> PxX = gY  <=> X = gY/Px

Den ukompanserte etterspørselsfunksjonen blir da:

xj = gYpj
-aPx

a - 1  for alle j.

Vi skal nå gå over til bedriftene, de har faste kostnader i produksjonen. Faste kostnader er gitt i
arbeidskraftsenheter og kostnadsfunksjonen for hver bedrift er:

Ci = wi(f + cxi)

Jeg antar iceberg handelskostnad og disse inngår ikke i kostnadsfunksjonen. Kommer tilbake til dette.
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Siden lønnen er lik i begge land, og vi ikke skal analysere lønnsforskjeller, kan vi normalisere og sette wi = 1 for
alle i. Vi får dermed:

Ci = f + cxi

Bedriftene maksimerer:

π = pixi - f - cxi

dπ/dxi = pi + xi(dpi/dxi) - c = 0

pi(1 + 1/e) = c

Der e er lik etterspørselselastisiteten.

Etterspørselselastisiteten finner vi ved å elastisitere etterspørselsfunksjonen mhp prisen:

(∂xi/∂pi)(pi/xi) = (-agYpj
-a - 1Px

a - 1pi)/( gYpj
-aPx

a - 1) + (∂xi/∂Px
a - 1)( ∂Px

a - 1/∂pi)(pi/xi)

I monopolistisk konkurranse betrakter hver bedrift seg selv som liten, så liten at de ikke påvirker prisindeksen.
Dette betyr at:

∂Px
a - 1/∂pj = 0

Og det siste leddet forsvinner.

Da står vi igjen med:

e = -a(gYpj
-a - 1 + 1Px

a - 1)/(gYpj
-aPx

a - 1) = -a

Hvis vi setter dette inn i prisen:

pi[(-a + 1)/- a] = c  <=> pi = ca/(a - 1)

Det forutsettes fri etablering i markedet, hvilket driver profitten til null:

π = 0   <=>  pxi = f + cxi  <=>  xi = f/(p – c)

Vi setter inn for prisen og får:

xi = f/[ca/(a - 1) – c] = f(a - 1)/(ca - ca + c) = f(a - 1)/c

Vi ser at kvantum er uavhengig av i, og dermed likt for alle bedrifter.

Jeg skal nå introdusere betegnelsene:

xij for kvantum en bedrift i land i selger til et land j.
xii for kvantum en bedrift selger til eget hjemmemarked.

Videre skal jeg introdusere ”iceberg” handelskostnader. Disse inkorporerer handelskostnader på den måten at
noe av de eksporterte godene smelter bort i transport, og det som kommer frem er mindre enn det som blir sendt.

Denne måten å innføre handelshindringer på gjør at vi kan beholde kostnadsfunksjonen for bedriftene slik denne
ville vært uten handelskostnader, men vi må endre på etterspørselssiden.

xij*: Det kvantum som kommer konsument til gode.

xij* = xij/t ,  t > 1

(t - 1) blir da den andelen som smelter bort under transport. Prisen blir også for utenlandske produserte varer
multiplisert med t.

Etterspørselen etter utenlandske blir da:

xij/t = gY(pjt)
-aPxj

a - 1

xij = gYpj
-aPxj

a - 1t1 - a
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Potensen for t (1 - a)kan forklares intuitivt:

-a: Konsumet substitueres til andre varer ved en prisøkning. Ved en 1% prisøkning reduseres konsumet med a%.

1: En 1% prisøkning vil gjøre at utgiftene også øker.

Utgiftsnedgangen grunnet en prisøkning blir da: (1 - a)%

xii vil være endret:

xii = gYpi
-aPxi

a - 1

Vi ser da at:

xii/xji = ta - 1

=> xii = ta - 1xji

Motsatt vil:

xjj = t a - 1xij

og:

xii + xij = f(a - 1)/c

xjj + xji = f(a - 1)/c

Vi setter inn for xii og xjj:

ta - 1xji + xij = f(a - 1)/c

xij + ta - 1xij = f(a - 1)/c

Vi løser dette ligningssystemet vha Cramers formel:

        | f(a - 1)/c          1    |
        | f(a - 1)/c         ta - 1  |
 xji =  ————————    =   [[f(a - 1)/c](ta - 1 - 1)]/(t2a - 1 - 1)
        | ta - 1                  1    |
        |    1                  ta - 1 |

xij = xji = [f(a - 1)/c]/(ta - 1 + 1) = [f(a - 1)]/c(ta - 1 + 1)

xii = xjj = [f(a - 1) ta - 1]/[c(ta - 1 + 1)]

Vi ser med en gang at jo høyere t, jo større kvantum selger bedriftene i sitt eget marked. Men vi ser også at
kvantum bedriften eksporterer og selger til eget marked er uavhengig av hvor stort hjemmemarkedet er.

Når vi skal analysere effekten av hjemmemarkedets størrelse på handel og industriell spesialisering, må vi da se
på hvor mange bedrifter som finnes i hvert land.

ni : bedrifter i land i
nj : bedrifter i land j

Siden vi har satt w = 1 blir inntjeningen i hvert land lik Li og Lj, der Li og Lj er arbeidskraften som i denne modellen
angir landenes størrelser.

Andelen brukt i X-sektoren er som kjent g.

Dette gir:

gLi = nipxii + njpxji
gLj = njpxjj + nipxij
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Jeg setter inn for p og de ulike x-ene:

gLi = ni[ca/(a - 1)] [[f(a - 1)ta - 1]/[c(ta - 1 + 1)]] + nj[ca/(a - 1)] [f(a - 1)/c(ta - 1 + 1)]

=> gLi = ni[(afta - 1)/(ta - 1 + 1)] + nj[af/(ta - 1 + 1)]

     gLj = ni[af/(ta - 1 + 1)] + nj[(afta - 1) / (ta - 1 + 1)]

Jeg kaller af/(ta - 1 + 1) for λ

Cramers regel gir:

       | gLi          af/(ta - 1 + 1)       |
       | gLj          afta - 1/(ta - 1 + 1) |
ni = ———————————
       | λta - 1               λ                 |
       |    λ                λ ta - 1            |

= [g(Liλta - 1 - Ljλ)] / [λ2t2a - 2 - λ2]

ni = [g(Lit
a - 1 - Lj)] / [λt2a - 2 - λ]

       | λta - 1        gLi   |
       |    λ           gLj   |
nj = ———————
       | λta - 1          λ    |
       |    λ          λta - 1 |

= [g(Ljt
a - 1 - Li)]/[λt2a - 2 - λ]

(ni/Li)/(nj/Lj) = (ni/nj)/Li/Lj)

(ni/nj)/Li/Lj) = [ta - 1 - (Lj/Li)]/[t
a - 1 - (Lj/Li)] > 1 hvis Li/Lj > 1 og vi befinner oss i det området der ingen er spesialisert.

Grenseverdier: For at forutsetningene om at ingen skal være fullstendig spesialisert skal være oppfyllt, må ni > 0
og nj > 0.

Grenser: ni = 0 <=> Li t
a - 1 - Lj = 0

Lj/Li = ta - 1

Innfører smin: Li/(Lj + Li) = Li/(t
a - 1Li + Li) = 1/(ta - 1 + 1)

nj = 0 gir smax

nj = 0 <=> Ljt
a - 1 = Li

smax : (Ljt
a - 1)/(Lj + Ljt

a - 1) = ta - 1/1 + ta - 1

Vi ser at hvis ingen er spesialisert, befinner vi oss i området (smin, smax)

Da vil: ni/nj > Li/Lj når Li/Lj > 1

Dette betyr at  land i får en uproporsjonal stor andel av industriproduksjonen. Dette kalles
hjemmemarkedseffekten. Det største landet blir spesialisert (men ikke fullstendig) i industriproduksjon.

ni/nj = (Lit
a - 1 - Lj)/(Ljt

a - 1 - Li)

d(ni/nj)/dt = [(a - 1)Lit
a - 2(Ljt

a - 1 - Li) - (a - 1)ta - 2Lj(Lit
a - 1 - Lj)]/(Ljt

a - 1 - Li)
2

[(a - 1)ta - 2((Lit
a - 1Lj - Li

2) - (LiLjt
a - 1 - Lj

2))]/(Ljt
a - 1 - Li)

2

< 0 hvis Li > Lj

Vi ser at hjemmemarkedseffekten øker når t reduseres. Altså vil liberalisering føre til større hjemmemarkedseffekt
og enda mer uproporsjonalt mer industri i det største landet. Dette er et spesielt resultat som ikke gjelder i alle
slike modeller. Markusen-Venables får noe andre resultater. Jeg skal ikke gjøre greie for deres modell her, men
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jeg skal tegne en figur. Edgeworth boksen, som er brukt i Dixit-Norman (bl.a.), er utgangspunktet.
2 faktorer i produksjonen:

Uten handelskostnader vil faktorprisutjevning skje i det skraverte området. Langs diagonalen vil det være null
nettohandel i Dixit-Norman.

Markusen-Venables (med handelskostn.):
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De skraverte områdene er større jo høyere handelskostnader. Null handel vil her følge linjen som avgrenser de
skraverte områdene og ikke diagonalen. Linjen A-B er der det finnes faktorprisutjevning. Altså er faktorprisutjevning
et unntak snarere enn en regel i denne modellen.

Nå går jeg tilbake til hjemmemarkedsmodellen og skal si noe om hvordan handelen påvirkes av størrelsen på
markedene.
Dette er en modell med intra-industri (næringsintern - ) handel. En vanlig konklusjon er at næringsintern handel
øker når landene er av relativt lik størrelse. Dette kan vi også se her:

Hvis Li = Lj

Fører til at landene deler produksjonen i industrien likt mellom seg.
Men når landene blir forskjellige Li > Lj spesialiserer de seg i større grad. Den næringsinterne handelen minsker,
mens nettohandelen øker. Preferansene er jo de samme i begge land, så industrivarer vil bli konsumert i begge
land, selv om i spesialiserer seg (i en viss grad) i industriproduksjon.

Nytten i det minste landet vil synke fordi det blir dyrere å importere, dvs. de får mindre import igjen, pga. iceberg
handelskostnader.

Xi = [nixii + njxji]

Xj = [nixji + njxjj]

Xi > Xj , siden ni > nj og xii = xjj > xij = xji

I tillegg til denne hjemmemarkedseffekten finnes det en rekke økonomisk geografi modeller som tar for seg
klyngeeffekter. Jeg kan nevne Helpman- og Krugman-modeller blant dem. Disse ser på at hvis det allerede har
blitt dannet industri i et marked, og dette er blitt stort både på etterspørselssiden, fordi mange som arbeider i
industri bor der, men også fordi innsatsfaktorer er billigere der.
Dette er en annen beskrivelse som sier noe om vekselvirkinger mellom industri og størrelse, der man har at mer
industri skaper større markeder, som igjen skaper større industri som igjen skaper større markeder.

                                                      

Det som likevel kan trekke ut i regioner der det ikke finnes industri er:
- ønske om å forsyne markeder der
og i noen modeller:
- rimeligere innsatsfaktorer
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OPPGAVE 2

Når jeg nå skal diskutere betydningen av teknologioverføringer mellom utviklede land og utviklingsland for
inntektsforskjeller mellom land, vil jeg først kort beskrive hva som gjør teknologi, eller rettere sagt kunnskapen i
teknologi, spesielt, enten som en vare eller som et fritt gode.
Deretter vil jeg ta utgangspunkt i Krugman (1979), som drøfter teknologioverføring til utviklingsland, ved å la
innovasjonsrate og teknologioverføringer være eksogent gitte parametere.
Jeg vil også kort skissere resultatene av Helpman (ca. 1991?) som er en utvidelse av Krugman (1979), der
innovasjonsraten bestemmes endogent, og der man drar inn verdien av patentrettigheter i modellene.
I drøftingen av resultatene i de to modellene vil jeg referere til TRIPS-avtalen i WTO-systemet (Trade Related
agreement on Intellectual Property Rights). Denne avtalen har til formål å innføre et patentsystem for alle WTO-
landene med den hensikt å stimulere innovasjon i verden som helhet og sikre inntekter (og profitt) for innovatører.
Til slutt vil jeg kort drøfte TRIPS-avtalen mer generelt.

Kunnskap som vare.

• Ikke ekskluderende
• Ikke rivaliserende
• Kostnad ved fremskaffelse (ofte høye)

Teknologi trenger ikke å ha egenskapene jeg her skisserer for kunnskap Noe teknologi kan være kostbare å
immitere selv om kunnskapen på et vis er overførbar, men jeg velger her å se på teknologi som en
kunnskapsvare.

Kunnskap (teknologi) har altså i stor grad egenskaper som kollektivt gode.
Kollektive goder bør enten produseres av det offentlige, eller private aktører kan bli kompensert, for eksempel for
høye faste kostnader (naturlige monopoler).
Det man i stor grad velger i dag, det er å gi patentrettigheter til private aktører. Jeg må her moderere med noe: Det
er klart at mye forskning og utvikling (FoU) også skjer i det offentlige. I Norge ser man det særlig gjennom
undervisningsinstitusjoner og i f.eks. USA skjer det mye FoU i det militære.
Men TRIPS-avtalen er etablert (se siste del av besvarelsen) og det er derfor naturlig å fokusere på patentrettigheter
her.

Krugman (1979)

Denne modellen kan sies å være en 2x2x1 modell, idet den antar:

• To land: Nord og Sør
• To typer produkter: Nye goder og gamle goder. Begge de to godetypene er differensierte produkter og står

overfor den samme etterspørselselastisiteten i markedene, hvilket jeg vil komme tilbake til senere. De
”nye godene” kan kun produseres i Nord, mens de ”gamle godene” kan produseres både i Nord og i Sør.

• En type innsatsfaktor: arbeidskraft. Hver arbeidskraftenhet produserer en enhet vare. Men fordi vi har at
det er kun Nord som kan produsere nye goder, blir der en forskjell mellom arbeidskraften i Sør, slik at der
er rom for lønnsforskjeller i modellen.

Preferansene i modellen er gitt av en CES-nyttefunksjon. Som navnet CES (Constant Elasticity of Substitution)
indikerer, har denne nyttefunksjonen den egenskapen at substitusjons elastisiteten er konstant og lik mellom alle
par av goder.

U = (i=0∑
n xi

q)1/q

q = (v - 1)/v , der v er lik substitusjonselastisiteten som a i forrige oppgave. Siden a skal brukes til noe annet i
denne modellen bruker vi v for substitusjonselastisiteten.

Nyttefunksjonen summeres over alle n, der n er lik summen av nye goder og gamle goder.

n = nn + ns

Konsumentene har også preferanser for potensielle nye goder, slik at vi kan skrive:

U = (i=0∑
n+zn xi

q)1/q
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Denne CES-nyttefunksjonen har den egenskap at nytten øker, når antall varianter øker, uansett hvor mange
varianter som er tilgjengelige fra før. Dette kan, som nevnt i forrige oppgave, kalles et  ”Love of variety”
utgangspunkt.

Det forutsettes videre fullkommen konkurranse i dette markedet. Dette synes jeg er en litt rar forutsetning fordi jeg
trodde at en forutsetning for fullkommen konkurranse er at produktene er homogene. Men det viktige er iallefall at
konkurransen er så stor at prisene er lik grensekostnaden i produksjonen som igjen er lik lønnen i de to landene:

pn = wn

ps = ws

Etterspørselen etter arbeidskraft i Nord er fallende mhp. lønnsraten, helt til en når det punktet der wn/ws = 1, hvor
Nord også blir konkurransedyktig i gamle produkter. Da blir etterspørselen etter arbeidskraft fullstendig elastisk.

                

Dn angir etterspørselen etter arbeidskraft i Nord
     _

Vi skal i det videre anta at Ln = Ln, hvilket impliserer at Nord kun produserer nye produkter og wn/ws > 1.

Vi vet fra forrige oppgave at ved den gitte CES nyttefunksjonen vil etterspørselen etter nye goder over gamle goder
være gitt ved:

xn/xs = (pn/ps)
-v

Videre er:

Ln = nnxn og Ls = nsxs

Da kan vi sette opp:

Ln/Ls = nnxn/nsxs = nn/ns(pn/ps)
-v = nn/ns(wn/ws)

-v
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Når vi løser dette med hensyn på relativ lønn får vi:

(wn/ws)
v = nn/ns(Ln/Ls)

-1

=> wn/ws = (nn/ns)
1/v(Ln/Ls)

-1/v (*) Tilgangen på arbeidskraft er antatt å være konstant.

Vi ser med en gang at den relative lønnen i Nord øker med antall nye goder, siden

d(wn/ws)/dn = (1/v)(nn/ns)
(1-v)/v(Ln/Ls)

-1/v > 0

Når vi nå skal se på hvordan teknologioverføring påvirker inntektsforskjellene, innfører vi en størrelse a, som angir
andelen av nye goder i økonomien.

a = nn/n => a = (nnn - nnn)/n
2

Videre antar vi at en gitt rate, t, av de nye produktene går over til å bli gamle produkter, og produseres dermed i Sør.

Veksten av goder produsert i Sør antas da å være:

ns = tnn

Vi antar også at innovasjonen er positiv avhengig av hvor mange goder som allerede eksisterer i økonomien:

n = in Der i er innovasjonsraten.

Veksten i nye produkter blir da:

nn = in - tnn

Vi setter dette inn i veksten av andelen av nye goder i økonomien:

a = ([in - tnn]n - [in]nn)/n
2 = i - at - ia = i - a(i + t)

Den eneste langsiktige likevekten er a = 0, (fordi ellers ville enten andelen av nn bli uendelig stor eller uendelig
liten).

a = 0  =>  a = i/(i + t)

Hvis vi setter inn for a = nn/(nn + ns), får vi:

nn/(nn + ns) = i/(i + t)   <=> nni + nsi = nnt + nni  <=>  nsi = nnt

Dette gir oss et uttrykk for nye goder (nn) som andel av goder produsert i Sør (gamle goder)

nn/ns = i/t

Når vi setter dette inn i lønnsligningen (*) får vi:

wn/ws = (i/t)1/v(Ln/Ls)
-1/v

Så deriverer vi lønnsforholdet mhp. t for å finne ut hvordan teknologioverføringe påvirker relative lønnsforskjeller:

d(wn/ws)/dt = (1/v)(i/t)(1-v)/v(-i/t2)(Ln/Ls)
-1/v < 0

Vi ser altså at lønnsulikhetene i denne modellen blir mindre, som en følge av teknologioverføringen. Det som ble
spurt om i oppgaveteksten var hva som skjer med inntektsforskjellene ved teknologioverføring. I denne modellen
er det ingen profitt, den eneste inntekten er arbeidsinntekt, og antallet arbeidere er gitt i begge land. Endringer i
inntektsforskjeller kan da analyseres ved endringer i lønnsforskjeller.
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Ved økt teknologioverføringer (økt t), vil inntektsforskjellene synke, ved reduksjon i teknologioverføringene, vil
inntektsulikhetene øke.

Vi kan også analysere dette grafisk:

                         

Ved teknologioverføring får man et negativt skift i etterspørselen etter arbeidskraft i Nord. Dermed synker den
relative lønnsraten fra
(wn/ws)* til (wn/ws)’.

Vi ser også av figuren at hvis teknologiaverføringen øker i tilstrekkelig grad, og det negative skiftet blir tilstrekkelig
stort, kan Nord måtte begynne å produsere gamle goder, og inntektsforskjellene (per capita) blir utvisket for de to
landene (wn = ws).

Kort om innføring av patentrettigheter og TRIPS i denne modellen.

De positive (egenskapene) konsekvensene av å innføre patentrettigheter blir framholdt å væreat  innovasjonsraten
øker. Det er imidlertid ikke gitt at dette skjer i alle tilfeller. Under gitte forutsetninger, som jeg skal vise senere ved
Helpmans utvidelse at denne modellen, er det faktisk slik at økt patentlovgivning fører til redusert innovasjonsrate.
La oss foreløpig si at økt patentlovgivning kan ha en positiv eller negativ konsekvens for innovasjon, og la oss
holde i konstant.

Det som da skjer ved økt patentlovgivning er at innovasjonsraten (teknologioverføringen i denne modellen)
reduseres, og det tar lenger tid for ”nye goder” å ”bli gamle”.

Vi ser da av (*) at lønns-, og dermed inntekts-, forskjellene øker.
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Grafisk

                            

Lavere innovasjonsrate fører til større lønnsulikheter. Fra  (wn/ws)* til (wn/ws)’. Det har jo også vært stor motstant
mot TRIPS-avtalen fra u-lands side i WTO. Og det blir av enkelte hevdet at det var en slags forhandlingsavtale, der
Multifiber-avtalen ble opphevet (u-landenes gevinst), mens TRIPS ble innført (i-landenes gevinst).
La oss nå se på i og anta at økt patentlovgivning fører til økt innovasjonsrate.
Lønnsforskjellene vil da økes ytterligere, men velferdseffektene av økt innovasjon er positive for begge landene.
Velferdseffektene er uproporsjonalt høyere for Nord. Det vil si at hvis en ser på velferdsulikheter, vil økt
innovasjonsrate øke disse ytterligere, mens hvis en ser på velferd i Sør og i Nord, kan begge økes, ved økt
innovasjonsrate.

Utvidelse av Helpman (1994)

Helpman bruker et ganske likt fundament som Krugman, men lar prisen være høyere enn lønnen i Nord, slik at
der er rom for profitt. I tillegg endogeniserer han innovasjonsraten. I Nord er det to sektorer: en R&D sektor som
står for innovasjonen og en produksjonssektor som står for produksjonen av de allerede oppfunnede nye godene.

Helpman bruker den samme ligningen for vekst i nye goder i forhold til summen av goder i økonomien.

a = i + a(m + i)  , der m = t i forrige modell.

=> a = i/(m + i) da/di = (m + i - i)/(m + i)2 > 0

Men samtidig har han en ligning for innovasjon som har en negativ sammenheng mellom i og nn/n. Dette fordi de
nye godene må produseres med den samme arbeidskraften som skal brukes i R&D sektoren. Så jo flere
arbeidere som skal brukes til å produsere nn, jo mindre innovasjon:

Jeg har ikke tid til å regne ut alle relasjonene, men han kommer fram til;

a = f(i,m,p,r) der da/di < 0 og da/dm < 0
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Hvis patentlengden her øker, dvs. m går ned, får begge kurvene et positivt skift.

Vi ser at andelen av nye goder øker, slik at Nord tjener, det vil si at det blir høye inntektsforskjeller mellom land.
Men det er ikke sikkert om innovasjonsraten går opp eller ned fordi det er to krefter som trekker i motsatt retning.
Slik figuren er tegnet her, og slik parametrene er valgt i Helpmans modell, vil faktisk innovasjonsraten gå ned som
en følge av utvidet patentlovgivning. Dette er et overraskende resultat, siden modellen ble introdusert omtrent
samtidig som TRIPS avtalen ble forhandlet igjennom i WTO-systemet.

TRIPS-avtalen i WTO

• Like patentlengder for alle land innenfor hvert produksjonsområde
• Copyright på musikk og litterære verk lengde (ca 150 år)
• Patenter på minimum 20 år på teknologi
• Patenter på minimum 10 år på industriprodukter
• Merkevarer (merker) og geografiske navn skal ha uendelig beskyttelse.

Det er i særlig grad medisiner og kjemikalier som er dyre i produksjon og billige å kopiere.
Det er derfor ikke rart at det sterkeste presset på å få denne avtalen igjennom, har kommet fra USA (Maskus
(2000)) som har den største og tyngste farmasøytiske industrien.

Det har blitt påpekt i ulike artikler hvor ønsket om et patensystem øker etterhvert som land blir rikere og mer
industrialiserte, og et eksempel som Maskus bruker er Japan.
Andre eksempler han bruker er USA som kopierte teksten fra Storbritannia, men som selv ønsket beskyttelse for
sine forfattere når disse ble store. Videre bruker han Korea sin immitering på 70- og 80-tallet som eksempel på
hvordan immitasjon kan være starten på en industralisering.

Videre når det gjelder patentlovgivnig, er denne minst samfunnsøkonomisk ødeleggende på de varene som har
uelastisk etterspørsel, se skattesystemet. Medisiner er et eksempel på varer med uelastisk etterspørsel. Men
patenter på disse kan få store konsekvenser for u-land fordi disse kan føre til at liv går tapt. Men det er en av
paragrafene i WTO som sier at det skal ikke være fare for en nasjon som står ovenfor patenter. Dette kan være noe
av grunnen til at medisinindustrien i USA likevel tillot at Sør-Afrika og Brasil startet å produsere sin egen medisin.

Når en del negative konsekvenser for u-landene nå er nevnt bør jeg også peke på at Maskus mener at
patentlovgivningen kan være bra også i en del u-land, særlig de som har godt fungerende institusjoner.

Markus peker på at TRIPS er et eksperiment: Nemlig å påføre land en patentlovgivning før de er kommet til et slikt
utviklingsstadie at de selv ønsker det.
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Kommentar til besvarelsen
Arne Melchior
Arne.Melchior@nupi.no

Per Botolf Maurseth
PerB.Maurseth@nupi.no

Oppgave 1:
Kurset tar opp modeller for internasjonal handel med ufullkommen konkurranse som betyr at markedsstørrelse får
mer å si for handel og spesialisering enn i Heckscher-Ohlin-modellen. Spesielt belyses næringsintern handel med
differensierte varer, samt det forhold at forskjeller i markedsstørrelse kan påvirke industriell spesialisering. Besvarel-
sen av oppgave 1 er god, om enn ikke plettfri.

Framstillingen av den såkalte hjemmemarkedsmodellen, der store land har et konkurransefortrinn i produksjon og
eksport av differensierte varer, er stort sett grundig og feilfri.
Kandidaten
- utleder etterspørselsfunksjoner i CES-funksjonen.
- forklarer de riktige forutsetningene ved monopolistisk konkurranse, samt utledning av mark-up og bedrifts-

størrelse i modellen.
- utleder korrekt bedriftenes salg i ulike markeder, og antall bedrifter i de to landene.
- utleder effekter av handelsliberalisering.

Alt dette er gjort grundig og godt. Et par skjønnhetsfeil er:
- Litt rot med homogene/homotetiske preferanser: Homotetiske preferanser sikrer ikke at budsjettandelene er

konstante (slik det sies), slik tilfellet er i Cobb-Douglas.
- At konsumentenes nytte øker når de får flere varianter, med samme volum per variant, er ingen overraskelse

og et svakt ”bevis” for ”love of variety”.
- Sidene 4-5 er byttet om men det kan tilgis. (Dette er korrigert i vår gjengivelse - red anm)
- Mens kandidaten først bruker en CES-nyttefunksjon, har det gått litt over stokk og stein på side 19-20 der en

additiv nyttefunksjon plutselig dukker opp. At dette ikke har trukket mer ned, må bety at sensorene har lagt vekt
på at det er riktig utført i starten.

Til tross for disse svakheter er likevel framstillingen av hjemmemarkedsmodellen svært god.

I slutten av besvarelsen kommenteres kort to andre modeller som belyser betydningen av markedsstørrelse, det
som omtales som ”Dixit-Norman-modellen” i kurset, grovt sagt en HOS-modell uten handelskostnader der den ene
sektoren er byttet ut med en sektor med stordriftsfordeler og differensierte varer, men uten handelskostnader. Svaret
i oppgaven er her at land som er like store vil ha mer næringsintern handel, mens nettohandelen vil bestemmes
akkurat som i HOS-modellen. Dette er ufullstendig forklart i besvarelsen. Videre omtales Markusen-Venables-mo-
dellen, som innfører handelskostnader i sektoren med differensierte varer i samme type modell. Poenget er her at
nettohandelen påvirkes både av faktorutrustning og landstørrelse. Dette er også ufullstendig forklart i besvarelsen.
Det snakkes om ”null handel” der det skulle vært null nettohandel, og implikasjonene er ufullstendig forklart.

Alt i alt er konklusjonen at besvarelsen av oppgave 1 er svært god for en av modellene, men ufullstendig for de andre.
Kandidaten har derfor fått god uttelling for sin besvarelse.

Oppgave 2:
En viktig del av pensum på dette kurset tar for seg samspillet mellom innovasjon, teknologispredning og handel og
betydningen av dette for inntekt og vekst. Oppgaveteksten er forholdsvis vid og i pensum er det to modeller som kunne
anvendes for å besvare den. Denne kandidaten bruker den ene modellen og kommenterer den andre. Kandidaten
bruker en modell som ble utviklet av Paul Krugman om innovasjon, teknologioverføring og inntektsforskjeller.
Kandidaten:
- har en god innledende diskusjon om kunnskap, teknologi og patenter.
- drøfter nyttefunksjonen som ligger til grunn for etterspørselssiden i modellen på en god måte.
- viser hvordan lønn og lønnsforskjeller blir en funksjon av forholdet mellom ’nye’ og ’gamle’ goder i økonomien.
- viser hvordan lønnsforskjellene blir en funksjon av innovasjon og teknologispredning.

Hele denne delen av oppgaven er feilfri og viser at kandidaten mestrer modellen og forstår mekanismene den er
ment å illustrere.

Den svakeste delen av oppgaven er om TRIPS-avtalen og den utvidede modellen der innovasjon endogeniseres.
Hovedideen i denne modellen er at forbedret beskyttelse av eiendomsretten til innovasjon (og derfor mindre teknologi-
overføring) vil gi økt innovasjon. Kandidaten gjengir konklusjonene fra modellen, men drøfter ikke mekanismene. Når
denne oppgaven likevel honoreres så godt, kan det muligens skyldes at sensor har lagt stor vekt på at kandidaten
både viser god forståelse for temaet og mestrer hovedmodellen feilfritt. Kandidaten utleder resultatene i modellen og
viser hvordan de avhenger av innovasjon og teknologispredning.
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