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Den dyre freden

Samfunnsøkonomen William D. Nordhaus fra Yale har beregnet at krigen
i Irak i verste fall kan komme til å koste verdenssamfunnet 1900 milliarder
dollar. Dette er hele ni ganger Norges nasjonalprodukt. De direkte militære
kostnadene utgjør bare 7 prosent av dette. I følge Dagens Næringsliv ser
regnestykket slik ut:

Direkte militære kostnader Opptil 140 mrd. dollar
Okkupasjon: Opptil 500 mrd. dollar
Gjenoppbygging: Opptil 105 mrd. dollar
Oljeprisøkning: Opptil 780 mrd. dollar
Svekket vekst: Opptil 390 mrd. dollar
Bistand: Opptil   10 mrd. dollar
Totalt: Opptil            1925 mrd. dollar

Samtidig som USA ber EU bidra til gjenoppbyggingen av Irak har
amerikanerne allerede startet med å tildele kontrakter. Foreløpig er det
bare amerikanske selskaper som har stukket av med disse, og flere
kontrakter er tildelt uten forutgående anbudsrunder. Dette er i følge det
amerikanske bistandsdepartementet gjort for å få fortgang i prosessen.
Tildelingen har skapt sterke reaksjoner. Spesielt har det vakt oppsikt at  et
datterselskap av Halliburton, Kellog, Brown and Root, der visepresident
Dick Cheney var administrerende direktør fra 1995-2000, ble tildelt en
kontrakt av den amerikanske hæren. Oppdraget går ut på  å stanse branner
og reparere ødelagt infrastruktur i den irakiske oljeindustrien. Kontrakten
ble tilbudt uten anbudsrunde og i følge demokraten Harry Waxman skyldtes
tildelingen ene og alene at selskapet allerede hadde lagt planer for å slukke
oljebranner. Kontrakten skal være verdt over 7 milliarder norske kroner.
Halliburton har sterke bånd til det  hvite hus. Utenriksminister under Bush
senior, Lawrence Eagleburger, sitter nemlig i styret og tidligere vise-
utenriksminister Richard Armitage har vært betalt konsulent. Det ser ut til
at gjenoppbyggingen etter en krig svært mange europeiske land har vært
sterke motstandere av vil bli ledet av en amerikansk general. Når alle
kontrakter i tillegg blir tildelt amerikanske selskaper uten konkurranse i
tildelingsprosessen er det ikke så rart at mange europeiske ledere er
skeptiske til å bidra med store pengesummer.

Marius, Oslo  10/04-03
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Lære for livet

Studenttilværelsen er i grunnen en ganske ålreit tilværelse. Man står selv fritt
til å styre dagene, har relativt lange ferier (selv om de aller fleste bruker mes-
teparten av dem til å tjene penger til husleia), møter mange spennende men-
nesker og man får muligheten til å fordype seg i ting man interesserer seg for.
Livet er generelt bra (muligens med unntak av de siste to ukene før eksa-
men). De fleste av oss tar den friheten vi har som studenter som en selvfølge.
Så viser det seg altså at vi kanskje er nødt til å ta ansvar selv for at det skal
forbli sånn.

Studiereformen er som kjent allerede et faktum. Ingen slipper unna, dersom
de går her på Blindern neste semester. Innholdet i reformen, særlig for lavere
grad, består i mer undervisning, lengre semestre og obligatoriske innleverin-
ger i løpet av semesteret. Tanken er at man skal lære like mye som før, men
på noe kortere tid. Effektivitet altså! Men denne reformen kan fort få  konse-
kvenser for andre deler av studentlivet enn bare sider lest pr. uke, og mindre
ferie (det siste er jeg vel egentlig ganske positiv til). Nemlig på alt det andre vi
gjør i egenskap av studenter, men som ikke står på vitnemålet.

De fleste frivillige organisasjonene og foreningene her på Blindern, sliter
med å få nok folk sånn som situasjonen er i dag. Et trangt arbeidsmarked,
høye prestasjonskrav og høye boligpriser er bare noen av årsakene til dette.
Studenter med ambisjoner og faglig engasjement har liten tid til ikke-obliga-
toriske ”aktiviteter”. Mange (tydeligvis inklusive meg selv) er flinke til å utpeke
skyld for dette, og noen har også kommet med forslag til  løsninger, som for
eksempel vekttall for frivillig arbeid. (!?!)

Med innføringen av reformen blir det neppe lettere å få folk til å jobbe ”pro bono”
sånn som vi i observatorredaksjonen gjør. Jeg klager ikke, og jeg påstår heller
ikke at vi har en tung bør å bære vi som er med i Observator. I skrivende stund
består redaksjonen av ni initiativrike, engasjerte mennesker (skryt, skryt...). Vi
jobber alle en times tid i uka (i hvertfall hvis vi har en produktiv uke) for å gi dere
det  fenomenale bladet dere holder i hendene nettopp nå. Men vi flotte mennes-
ker trenger nye impulser og nytt blod, altså nye medlemmer. (Og gjerne fra
lavere grad.) For saken er nettopp den at jo flere vi er, jo mer moro har vi og jo
mindre krav stilles til hver enkelt. Noen av de nåværende medlemmene er snart
klare til å gå av med pensjon, og skal nå ut å prøve seg i arbeidslivet. Gjennom-
snittsalderen på redaksjonsmedlemmene er ca 6 semestre. Om du går rundt
med en liten ”observatør” i magen er derfor dette tiden å la den få løpe fritt på.

Ikke la reformen ta knekken på engasjementet ditt. For det er noe Mjøsutvalget
ikke forstår. Studier og studietida skal handle om mer enn å pugge pensum
og å bestå eksamen (…og gjerne med laud). Studietida handler like mye om
personlig utvikling. Den handler om å få nye venner, møte nye mennesker og
mennesketyper. Det handler ikke bare om å ta til seg informasjon, men like
mye om å kunne bruke denne kunnskapen til å bidra med noe positivt til det
samfunnet du er en del av, og å selv kunne være en kunnskapsformidler.
Studier handler om å lære å danne nettverk, knytte kontakter, og å bidra til ,og
dra nytte av, folk rundt deg. Og sist men ikke minst: studietida handler om å ha
det moro.

Studiene dine skal være en lære for livet, ikke bare for arbeidslivet. Ikke la
Mjøsutvalget ta fra oss iveren og den mer generelle interessen som gjerne
ligger i bunnen av alle samfunnsfag, men ta deg tid til å være engasjert. Det vil
du ha mer utbytte av seinere i livet. Ta deg tid til å lukte på rosene, f.eks. ved å
bli med i Observator.
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More than a year has gone by since China joined the
WTO. I will in this article look at possible implications
of Chinas membership, analyze the steps taken by
the Chinese government so far and look at a few
future possibilities and obstacles for China’s
development.

China’s move towards a more active participation in
the world economy started in 1978, when Deng Xiaoping
launched the “open door policy”. In 1986 China applied
to join the General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT). December 11. 2001 China finally became a
member of WTO after a 15 years long process of
negotiations.

So why should China open up for trade? To see the
advantages of international trade in the simplest way
possible I will here use Ricardo’s classical example of
trade in wine and cloth between Portugal and England.
“England may be so circumstanced that to produce the
cloth may require the labor of 100 men for one year;
and if she attempted to make the wine, it may require
the labor of 120 men for the same time. England would
therefore find it in her interest to import wine, and
purchase it by the exportation of cloth. To produce the
wine in Portugal might require only the labor of 80 men
for on year, and to produce the cloth in the same country
may require the labor of 90 men in the same time. It
would therefore be advantageous for her to export wine
in the exchange for cloth.”1

We here have the following situation:

Required manpower:
                     England        Portugal

Wine 120 80
Cloth 100 90

We see that Portugal is most efficient in the production
of both goods, but it has a comparative advantage only
in production of wine. A country has a comparative adv-
antage in the production of a good, x1 if the number of
units of the other good, x2 it has to give up to produce one
more unit of x1is less then in the other country. By opening
up for trade and use their comparative advantages, both
countries in this example will be better off.

China and the WTO

Marius Holm Rennesund mhrennesund@hotmail.com

One Year After

Comparative Advantages and Economic Reform

Having the example of England and Portugal in mind,
one would therefore think that one of the main reasons
for China’s membership in the WTO would be the
efficiency gains associated with freer trade. This was
also one of the main points in Vice Minister of Finance
Jin Liqun’s  speech to IMF in late October 2002. “[WTO]
is the most efficient system by witch the potential of
each trading partner will be fully tapped through the
openness of market to all its trading partners.”2 He
further focused on what he called destructive
construction. “WTO members will exert great impetus
on the restructuring of the economic system and affect
the way we run our economy. I would like to draw an
analogy between an invisible membership card of WTO
and a physical wrecking ball of a wrecking company.
For many developing members, the accession is the
destructive force that smashes whatever is left in the
old edifice of the more or less closed economy. More
importantly, however, it is the constructive force for
building or strengthening institutional capability and
taking an overhaul of the existing system of economic
management. We should capitalize on the destructive
construction by active participation in the organization”.3

The Chinese leaders are hoping to increase efficiency
through use of comparative advantages and re-
structuring of the economy. This restructuring will mean
closing down factories in sectors that can’t compete on
the world market and transferring these resources to
competitive sectors. “Except for a small number of in-
dustries selected as infant industries and given some
temporary protection, the restructuring will to a large
extent be based on China’s comparative advantages
and disadvantages vis-à-vis other economies. For
example, labor intensive industries would be in China’s
comparative advantage, but natural resource-intensive
industries and, capital-intensive industries, and tech-
nology-intensive industries are in Chinas disadvant-
age.”4
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From the experience of many countries undergoing
economic reform, external pressure and obligation
have proven useful in countering the opposition of
powerful domestic interest groups. China’s state-
owned enterprises are a powerful source against the
country’s march toward a market economy. WTO
membership will also contribute to regulatory reform
and institutional building in China, since WTO rules
will have to be translated into national laws and
regulations to avoid systemic failures. A better legal
system and a more effective enforcement of the law will
both benefit foreign investors and protect honest
Chinese companies and business people from poor
ethical standards and outright cheaters.

Stability in External Economic Relationships

WTO membership will give China a more stable access
to foreign markets because it will reduce disruptions in
foreign trade. China will therefore be in a better position
to attract foreign investors who use China as their ex-
port platform. Foreign investors will also feel more
secure about developing China’s domestic market.
Foreign direct investment (FDI) is not only important
because it brings in capital, but also because it brings
in technology, market information, and global production
and distribution networks that link China more tightly to
other economies.

Long-Term Economic Growth

When one is analyzing the impact of the WTO member-
ship on China’s economy, it is important not to just look
at static gains in efficiency from the re-allocation of
resources among industries and firms. Long run
dynamic gains from increased competition will be even
more important. Increased competition on leveled play-
ing fields will reward efficient and innovative firms. At
the same time it will weed out inefficient firms and
technological laggards. The protection of intellectual
property rights will help to build an engine of economic
growth based on technological progress, because it
protects the intellectual property rights for both multi-
national corporations and indigenous Chinese firms.
The growth of China’s economy could soon transform
it into a dominant world economic force. China has
already overtaken Italy in size of its economy, and will
soon exceed France. In the next few years it is expected

to do better then Britain, the world’s fourth largest eco-
nomy. Many commentators say China can continue to
grow at 7 percent a year or more for the next two decades.
If this happens China would even start to challenge
the US’ status as the world’s economic superpower.5

The Secret of the Success

The secret of China’s economic success has been the
gradual opening to competition and free play of market
forces, producing the new entrepreneurial generation.
This transformation has been supported by huge cash
injections from the government into the economy. This
has stimulated growth by creating jobs and increasing
industrial output. The government’s annual fiscal sti-
mulus package has contributed between 1.5 percent
and 2 percent to annual GDP growth since 1998, and in
March 2002 the government announced another spen-
ding package of US$18bn earmarked for infrastructure
projects. These cash injections look set to continue.
The government has allocated US$22bn for projects in
connection with the 2008 Beijing Olympics alone.

These stimulus packages have seemed to work du-
ring China’s first year as a WTO member. The economy
registered a 7.9 percent growth in the first three quarters
of 2002 on an annual basis. In the same period export
grew by 19.4 percent and import grew by 17.2 percent.
During this period, contractual FDI and actual FDI has
surged by 38.4 percent and 22.6 percent respectively.
FDI flows have moved from the traditional manu-
facturing to R&D and service sectors such as finance,
distribution and telecommunications.

Obstacles

High levels of government spending have led to a record
budget deficit for 2002 of US$37bn. China is plunged
into debt by injecting money into projects that bring short-
term growth, but are far from guaranteed to prove profita-
ble in the long run. Implementation of WTO tariff
schedules has also led to a decline in state revenues. In
the first six months of 2002 revenue from custom duties
and import-related VAT taxes decreased by 7.5 percent.

More efficient industrial companies will help China
compete on a global scale. But restructuring the state
enterprises will have painful social costs. “Moves to
increase efficiency have created a vast pool of
unemployed people, which is added to by a growing
number of people leaving farm jobs and moving to the
city. Though government says unemployment is 3.5
percent,  the World Bank estimates that it is 10 percent
and that 36 million workers in China have lost their
jobs over the past three years. To create jobs for its
workforce, the Chinese economy needs to create about
9 million jobs a year, but it now creates only about 6
million. In some regions of the country, such as the
industrial north-east, the unemployment rate is
estimated to be 25 percent.”6  However, it should be
pointed out that companies with reasonable prospects
of survival will likely be re-organized, whereas the
bankruptcy of hopeless firms will release resources to
new firms growth and existing firms for expansion. What
is important is to develop a social security system and
a healthcare system to provide a safety net for the
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unemployed. It will be less costly to society to pay
workers the same wage without their production of
goods that do not meet consumer demand.

The Future

The past year has demonstrated an economic turnabout
as China’s economy managed to avoid most of the
downturn in the world economy driven by the corporate
scandals in the U.S. and the September 11th terrorist
attack. According to Asia Times the Chinese still see
stability among the changes. Not a single sector has
been ruined by international competition, nor have the
prices of any imports rocketed.7  However, some experts
consider the real threat to come by the end of 2003.

The pressure on China will probably increase through-
out 2003 both through the direct impact of implementing
the WTO schedules and the general downturn in the
world economy. Even though there are many obstacles
to overcome, the prospects for China does not look too
bad. The key to success is to find the right sequencing.
China should continue the gradual opening-up policy.
It has much to learn from Southeast Asian countries in
their sequencing in adoption of the elements of the
Washington Consensus. Dani Rodrik decompose the
Washington Consensus into ten elements in his article
“Understanding Economic Policy Reform”.8  The
successful Southeast Asian countries started by
adopting the first five of these elements namely:

1. Fiscal discipline
2. Redirection of public expenditure towards health,

education and infrastructure
3. Tax reform, including the broadening of their tax

base and cutting marginal tax rates
4. Unified and competitive exchange rates
5. Secure property rights

These elements have to be in place for the economy to
function well when one gradually adopts the last 5
elements on Rodrik’s list:

6. Deregulation
7. Trade liberalization
8. Privatization
9. Elimination of barriers to direct foreign

investments
10. Financial liberalization

If China continues their gradual opening-up policy with
the right sequencing and also are able to develop a
social security system and a health care system to prov-
ide a safety net for the unemployed, they can utilize their
potential of becoming one of the major economic
players in the world.

Footnotes:
1 David Ricardo, ”The Principles of Political Economy and Taxation”
2 Liquin Jin, Vice Minister of Finace, Poples Republic of China, ”China: One year into the
    WTO process”, Speach held at the IMF, Oct. 22nd, 2002
3 ibid.
4 Cheng, Leonard K. ”Chinas Economic Benefits from Its WTO Membership”, Department
    of Economics, Hong Kong University of Science and Technology.
5 Financial Times, ”FT Expat Asian Supplement July 2002: Sweet and Sour”,
     www.ftbusiness.com/ftexpat/asian/story2.html
6 ibid
7 Asia Times, ”WTO Changes Daily Life for Chinese”, www.atimes.com/atimes/China/
    DL13Ad05.html
8 Dani Rodrik, ”Understanding Economic Policy Reform”, Journal of Economic Litterature,
    Vol. XXXIV (March 1996), p.17

China’s long march to WTO entry

1986: China applies to join General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT), predecessor to WTO.

1989: China’s suppression of pro-democracy demon-
strators in Tiananmen Square on June 4 derails neg-
otiations

November 1995: China unveils economic and trade
reforms aimed at winning U.S. backing to enter the WTO.
It plans to slash import tariffs by 30 percent and allow
joint venture companies to be set up.

April 8, 1999: President Bill Clinton and Premier Zhu
Rongji sign a joint statement in Washington welcoming
substantial progress and committing them to com-
pletion of a WTO deal by the end of the year. The gap is
closed on about 90 percent of WTO issues.

May 7, 1999: China freezes WTO talks after NATO forces
accidentally bomb the Chinese embassy in Belgrade.
September 11, 1999: Clinton and Chinese President
Jiang Zemin agree on the sidelines of the Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC) forum in New Zealand
to resume WTO negotiations.

November 15, 1999: U.S. and China announce a WTO
pact. China agrees to open a wide range of markets,
from agriculture to telecommunications. Clinton must
persuade the U.S. Congress to grant China perma-
nent normal trade relations (PNTR).

May 19, 2000: The European Union signs a WTO
accession pact with China.

October 10, 2000: Clinton signs a law giving China
normal trade status with U.S.

January, 2001: Further multilateral talks end in acrimony
as China and some WTO members disagree on farm
subsidies.

June 9, 2001: China and the U.S. announce consen-
sus on issues holding up China’s entry, including farm
subsidies, after meetings on the sidelines of an APEC
trade ministers’ meeting.

June 20, 2001: The European Union says it has resolved
outstanding bilateral issues with China over its
accession.

September 14, 2001: WTO members agree on terms
for China’s entry at an informal meeting, clearing the
way for the nation to join by the end of the year.

November 10, 2001: Trade ministers from across the
world officially approve China’s entry. The move was
approved unanimously at the WTO meeting in the Gulf
state of Qatar.

December 11, 2001: China ends its 15-year quest to
join, officially becoming a fully-fledged member of the
international trading system.

Source: www.cnn.com
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Bilder fra Hemsedalturen

Fjellvettregel nr. 7: Gå ikke alene

Trond og Geir delte en snus

Du er ikke full når du kan ligge på
gulvet uten å måtte holde deg fast

Mot alle odds kom Einar
seg opp i skibakken

Mangel på pensumbøker
kan skape frustrasjon

En god latter forlenger livet, men det
kan lett motvirkes med alkohol
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I Observator nr. 1, 2003 skrev Tonje Lauritzen en ar-
tikkel som inneholdt en del spørsmål om kvalitets-
reformen. Instituttet har senere sendt oss et notat
som svarer på disse spørsmålene, og som forhå-
pentligvis vil gjøre ting litt klarere for de fleste.

Kvalitetsreformen snudde ikke bare studentenes tilvæ-
relse på hodet. Den snudde instituttets, fakultetets - ja,
hele UiOs tilværelse på hodet. Både det vitenskapelige
og det administrative personalets tilværelse. Og som
en ansatt på vårt nabofakultet over plassen så treffende
uttrykte det  ”båten blir til mens vi ror”. Dette er en meget
dekkende formulering! Siden reformen skulle gjennom-
føres i løpet av mindre enn to år, måtte alle ledd i orga-
nisasjonen jobbe samtidig. Det innebar at man på
grunnivå skulle legge til dels detaljerte planer for utfor-
mingen av Bachelor- og Masterprogrammer før lovverk
og retningslinjer var vedtatt i høyere organer - med fare
for at vi måtte gjøre jobben flere ganger.  Så artikkelfor-
fatterens følelese av at reformen rett og slett ikke er
ferdig - ja, den er helt korrekt. Et eksempel på det er at
pr. d.d. er ikke  eksamensforskriften vedtatt av Styret ved
Universitetet i Oslo.

Alle ledd har hele tiden forsøkt å ha fokus på informa-
sjon. Instituttenes problemer har ofte vært at også vi
sitter med mangelfull informasjon. Og før vi kan gi in-
formasjon videre til studentene, må vi være helt sikre
på at denne informasjonen er korrekt. Et annet pro-
blem er at dette er en stor reform, med informasjon fra
mange nivåer.  Det betyr at det blir veldig mye informa-
sjon - kunngjort på forskjellige steder. Det er derfor vik-
tig at studentene leter etter informasjon på flere steder
- ikke bare på instituttets hjemmesider! Se for eksem-
pel: http://www.uio.no/studier/tilbud/

Så til den konkrete problemstillingen. Det som er kor-
rekt er at fra 1. august 2003 vil Universitetet i Oslo avvi-
kle de eksisterende karakterskalaene, og gå over til to
karakterskalaer:

- A-F skala, med A-E for beståtte karakterer, F er
ikke bestått

- Bestått/ikke bestått

Alle eksamener avlagt etter 1. august 2003 vil bli gitt
karakterer etter en av de to skalaene. Det vil ikke bli
laget noen ”omregningstabell” fra tallkarakter til bokstav-
karakter (eller omvendt). Det vil derfor ikke bli regnet
hovedkarakterer for de kandidatene som avlegger
avsluttende eksamen etter 1. august 2003. De vil få et
vitnemål med  både tallkarakterer med desimaler og
karakterer i bokstavskala A-F. Det vil bli utarbeidet et
vedlegg til vitnemålet, med en forklaring på hvordan
den nye skalaen benyttes. Beskrivelse av karakter-
skalaen kan du nå finne på våre nettsider, se punkt 7
på siden: http://www.oekonomi.uio.no/studieinfo/
studiereformen/index.html

De øvrige spørsmålene vil bli forsøkt besvart nedenfor:

Hva skjer med karakterene våre?  Blir de ”oversatt”
til bokstaver?
De karakterene dere allerede har fått før 1. aug. -03 blir
stående. De blir ikke omregnet til bokstavkarakterer.

Får alle bokstavkarakterer?
Hvis man med ”alle” forstår alle kandidater - ja. Alle
kandidater vil etter 1. august 2003 få bokstavkarakterer.
Det kan være enkelte emner som har tellende vurde-
ringer som gis karakter bestått/ikke bestått, men i ho-
vedsak blir alle karakterer gitt i skala A-F.

Hvilke kurs blir obligatoriske for de som ikke har tatt
de obligatoriske kursene på tredje avdeling?
Det er lagt ut overgangsordninger for de som befinner
seg i studiet på instituttets hjemmeside. Se på:
http://www.oekonomi.uio.no/studieinfo/studiereformen/
overgang.html
http://www.uio.no/studier/program/samfokon-master/
http://www.uio.no/studier/program/samfokon-prof/

Hva med de kandidatene som avlegger eksamen i et
emne på nytt?  Mister de hovedkarakteren?
Som tidligere sagt - alle karakterer blir satt i bokstav-
skala etter 1. august -03. Det betyr at svaret på spørs-
målet er ja. Avlegges en kurseksamen etter dette (og
man ønsker den nye karakteren med på vitnemålet), vil
man ikke få regnet hovedkarakter.

Er det noen mulighet for å slippe å miste karakteren
sin?
Den eneste muligheten for å få regnet hovedkarakter
for hovedfag eller profesjonsstudiet er å avlegge av-
sluttende muntlig eksamen våren 2003.

Notat fra instituttet
om kvalitetsreformen

Fra: Økonomisk institutt econdep@econ.uio.no

Notat
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I midten av mars dro mellomfaget på tur til Østfold,
for å se hvilke virkninger den sterke krona har på
konkurranseutsatt sektor.

Turen startet, etter undertegnedes mening, litt for tidlig
med visitt hos LO (på Youngstorget). Med på det tids-
punktet smale øyne, virket resten av gjengen relativt
enige i det. Men etter litt gratis mineraler innabords, var
forsamlingen snart i stand til å høre om LO’s  frustra-
sjoner over den norske økonomien.

Etter møtet hos LO var det litt tid til å gjøre det en følte
for, så vi bedrev en festningsvandring på Akershus Fest-
ning. Vi tok så turen til Norges Bank der de forklarte
hvordan de styrte etter inflasjonsmålet. Det var tydelig
at de hadde et annet syn enn LO på hvordan man skal
drive pengepolitikk. LO stilte seg undrende til at renta
er det eneste virkemidlet, mens Norges Bank sa at
hvis en skulle bruke andre virkemidler ville en få pro-
blemer med troverdigheten. Etter en time med en mann
som gjorde at enkelte av studentene var villige til å flytte
forelesningene ned til Norges Bank, gikk ferden ned til

Mellomfagstur til Østfold

Odd-Magnus Myrstad oddmagnusm@yahoo.no

Oslo S. Følelsen fra forrige århundre kom snikende i
form av forlengst glemte klasseturer.  På togturen til
Fredrikstad brukte vi det gamle, gode trikset” De har
billetten bak i der”,  som fungerte overraskende bra. Vel
framme i Fredrikstad vandret  vi sammen mot Isegran,
hvor vi skulle innlosjeres. Det må ha vært litt av et syn
med 30 studenter fra byen.

Det sosiale var viktig for turen, så vi var veldig opptatt av
å gjøre ting sammen. Dette gjorde at vi hadde festlige
sammenkomster både onsdag og torsdag. Med ”lav”
alkoholfaktor skulle vi innta taco etter forslag av noen
personer. Matgruppa inntok kjøkkenet og gjorde en god
jobb. De var tydeligvis ikke vant med å tilberede mat for
30 personer, så det hersket en smule usikkerhet i
innkjøpsfasen. Men etterhvert fant man ut at matgruppas
antagelser om matforbruket stemte overraskende bra
(iallfall på tacoen)!! Så skjedde det fatale: Vår eminente
arrangør og professor Halvor (undertegnede prøver å
innbille leseren om at vi er på fornavn) fikk en kjedelig
beskjed om at hans tjenester trengtes på det lokale
plan, da sykdom herjet i hjemlige trakter. Lars fikk det
store ansvar å skulle bringe gruppen trygt rundt i Øst-
fold. Alle var vel enige om at det var kjedelig at Mehlum
måtte dra, men det var lite å gjøre med. Etter maten var

det sosialt samvær i ”Rødstua”(kalt det fordi stua lå i et
rødt hus). Vi fulgte det berømte slagordet, ”der det er
hjerterom, er det husrom”, og vi holdt det gående til
”passe” sent.

Torsdag med tidlig avreise til Borregaard skulle vi vir-
kelig få muligheten til å sette oss inn i treindustrien. Vi
dro til Sarpsborg og til Borregaard der vi først fikk infor-
masjon om virksomheten, deretter hadde vi omvisning
på bedriftsområdet. Der var det mange som ble over-
rasket, området er på ca. 3km, som er stort. Borre-
gaard er en nisjebedrift som jobber mye innenfor fors-
kning og alternativ utnyttelse av tremassen. Trevirket
blir brukt til ”fyllmasse” i mange produkter. Dette gjør

Leserinnlegg

Utskippingshavna til Borregaard
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dem store på forskning og utvikling. Det blir eksportert
over hele verden. Mye blir transportert med båt, derfor
er det praktisk med egen utskipingshavn. Hva med den
”vanskelige” kronekursen, er det avgjørende for bedrif-
ten? Der fikk vi svaret at det blir ikke noen utflagging av
nåværende aktivitet, men det var lettere å investere i

andre land der det var lagt til rette for samme type be-
drifter. Borregaard hadde nettopp kjøpt en fabrikk i Sveits.
Men siden de var ledende på utviklingsfronten fikk de
ideene fra Borregaard Norge i form av ekspertise. Når
det gjaldt like muligheter for konkurranse ble det sagt
at det ikke var så viktig at alt hadde det samme utgifts-
nivået som utlandet, men samlet skulle det være
samme konkurransemuligheter. Det var vel ikke van-
skelig å oppfatte at han så fordelen av et EU medlem-
skap. Men tross høy krone og høye lønninger mente
han at de hadde livsgrunnlag.

Etter omvisning på området gikk turen til Fredrikstad,
hvor vi skulle besøke Infokus. De hadde vært i media i
det siste fordi de hadde flagget ut produksjonen. Et
ganske sentralt spørsmål var da hvorfor de hadde gjort
dette? Infokus driver med prosjektorer, i først grad pro-
duksjon av dette, men det er også utvikling, i den grad
en kan skille mellom disse faktorene. Nå var altså
produksjonsbiten flyttet til Malaysia. Var grunnen den
sterke kronen? Svaret på det spørsmålet var enkelt.
Med et kostnadsnivå på lønn til ca. 5kr timen sparte
bedriften store summer på å flytte produksjonen til
Malaysia. Utvikling skjedde fortsatt i Norge, da norske
ingeniører er veldig bra sammenlignet med utenland-
ske. En kan vel derfor si at vi har en kostnadsulempe

her ved at vi har ”dyr” ufaglært arbeidskraft, mens ut-
dannede personer er billigere. Det var en omstillings-
tid, der en hadde litt problemer, men det var bare en
overgangsperiode. Det var også en del som så på ”Made
in Malaysia” som langt fra samme kvalitets tegn som
”Made in Norway”. Men alt i alt hadde det vært en øko-
nomisk lønnsom operasjon.

Etter besøket på Infokus dro vi på byvandring i Fredrik-
stad. Eller en del dro faktisk hjem og slappet av, før vi
skulle ha gjennomgang av arbeidersamfunnet i bedrif-
ten Peterson & sønn, som skulle besøkes dagen etter.
Dette er faktisk grunnfagspensum i sosiologi. Vi fikk en
innføring i forholdene mellom arbeidere og eiere på
60-tallet, og hva dette førte med seg. Det var blant an-
net arbeidsgrupper der arbeiderne torde å stå opp mot
eierne og kreve sine rettigheter.

Etter et glimrende foredrag dro vi til Fredrikstad på pizza-
tur. Etter pizzabesøket var det UEFA-cup for enkelte,
mens andre valgte intellektuell-quiz. Etter en stund kom
de ivrige tv-titterne, og gjorde at alle deltok i lagquizen.
Det var sagt at dette var den hardeste quizen som noen
gang hadde vært. Det var kanskje ikke så vanskelig å
forstå, da det vanligvis pleide å være bare to lag med.

”Mosselukta vi er her for å finne deg!” - Fredag morgen
etter nok en sosial kveld, satte vi kursen mot Oslo. Men
først skulle vi innom Peterson & sønn i Moss. De driver
med papproduksjon, og er en mindre bedrift en Borre-
gaard, men er ikke en nisjebedrift, da det de produse-
rer er standard vare (de er også produsenter av den
beryktede mosselukta). Peterson & sønn er en familie-
bedrift. Dette gjør at det er god oppfølging av bedriften,
men de har forholdsvis lite kapital. De var bekymret for
den høye kronekursen. På spørsmål om de kunne
flagge ut, var dette definitivt umulig da, en hadde en
masse kapitalutstyr som gjorde det vanskelig å flagge
ut. Man flytter ikke flere tusen tonns fabrikker så lett nei.

Med påfølgende lunsj var på en måte turen over. Det var
bare transportetappen til hovedstaden igjen, og denne
ble gjort med NSB. En fin, og ikke minst sosial, tur var
over.
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Fagkritisk dag

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

Onsdag 26. mars arrangerte Fagutvalget debatt i an-
ledning Fagkritisk dag. Tema for dagen var ”Økende
ledighet – hvilke virkemidler har vi?”, noe som vel må
sies å være et svært aktuelt tema. Selv vi med den
tilsynelatende så sikre samfunnsøkonomutdannelsen,
må forberede oss på at det kan ta en god del lenger tid
å få jobb enn det vi kanskje hittil har regnet med. Det
var tydelig at temaet vakte interesse blant studen-
tene, for auditorium 7 var fylt til randen.

Panelet besto av Hilde Bjørnland fra Økonomisk insti-
tutt, Roger Bjørnstad fra Statistisk Sentralbyrå, Nils Terje
Furunes fra Gjensidige Nor, og Jan-Erik Støstad fra LO.
Instituttbestyrer Ragnar Nymoen ledet debatten med
stø hånd, selv om han av og til måtte tåle at et par av
debattdeltagerne overtok ordstyringen. Nymoen innle-
det med en generell bakgrunn for utviklingen av
ledighetsraten i Norge, og nevnte i den forbindelse
sammenhengen mellom arbeidsledighet, rentenivå og
kronekurs (det var sikkert flere enn undertegnede som
hadde utbytte av denne lille gjennomgangen – de
makroøkonomiske sammenhengene er ikke alltid helt
krystallklare).

Jan-Erik Støstad åpnet med å reklamere for samfunns-
økonomiavdelingen i LO, og ba eventuelle interesserte
arbeidssøkere om å melde seg etter debatten, så ar-
beidsmarkedet er tydeligvis ikke helt håpløst for oss
ennå.  Han fortalte at LO er meget bekymret for den
økonomiske utviklingen i Norge, og da naturlig nok
spesielt for utviklingen i arbeidsledigheten. I tillegg til
den store ledigheten som har kommet i IT-sektoren og
blant akademikerne, begynner man nå å se virknin-
gene av den høye kronekursen i det konkurranseutsatte
næringslivet. LO ser svært alvorlig på de til dels

irreversible prosessene som utflagging kan komme til
å forårsake. I denne forbindelse kom Støstad med kri-
tikk av Norges Banks rente-/pengepolitikk, og mente at
de i stedet for å løse problemet heller hadde bidratt til å
forsterke det. Men han innrømmet også at lønnsoppgjør-
ene de siste par årene har vært ”vel gode”, og at dette
heller ikke har hjulpet på situasjonen.

Nils Terje Furunes åpnet med en vits, og var dessuten
opptatt av å understreke sin samfunnsøkonomiske
bakgrunn, selv om han altså jobber i det private. Han
påpekte den veldige sysselsettingsveksten vi har opp-
levd gjennom 90-tallet, og at store nye grupper har meldt
seg på arbeidsmarkedet (”ikke bare svensker og an-
dre innvandrere, gifte kvinner har også kommet frem
fra kjøkkenbenken”). I likhet med Støstad sa han at ska-
dene som konkurranseutsatt sektor ble påført som følge
av den veldig sterke krona sist år kan være til dels uopp-
rettelige, selv om krona nå svekker seg igjen. Han mente
at mye av problemet nå er at all konjunkturpolitikken i

Ragnar Nymoen hadde glemt
benevning på aksene

Salen ti minutter før det braket løs

Nymoen fanger panelets oppmerksomhet
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Norge skjer ved pengepolitikk, og han etterlyste intelli-
gente måter man kan bruke finanspolitikk på i denne
situasjonen, uten at det får ytterligere skadevirkninger.

Roger Bjørnstad snakket om hvilke virkninger inn-
fasingen av oljepengene var ment å ha, og hvordan de
realøkonomiske følgene ble ganske så annerledes.
Han mente at pengepolitikken har medvirket mye til
den økende ledigheten som skjer nå, og at det beste
virkemiddelet for å endre arbeidsledigheten er bruk av
finanspolitikk. Han vektla videre at det er viktig å se på
rente, ekspansiv finanspolitikk og inntektspolitikk
sammen.

Hilde Bjørnland sa at inflasjonsmål er velegnet som
stabiliseringspolitikk, og at vi lenge egentlig har befun-
net oss på ønsket inflasjonsnivå her i landet. Hun klar-
gjorde også hvordan sammenhengen fungerer: Når

renta settes opp for å holde inflasjonen nede, fører dette
til en rentedifferanse mellom Norge og utlandet, som
gjør at utlandet ønsker å investere i norske kroner. Dette
bidrar til å styrke den norske krona, og dermed reduse-
res den norske konkurranseevnen. Bjørnland kommen-
terte også at både Norges Bank og Statistisk Sentral-
byrå har bommet stort på sine inflasjonsprognoser, og
at det er store usikkerheter forbundet med det å skulle
basere rentepolitikken på prognoser om inflasjonen to
år frem i tid. Hun mente at Norges Bank burde være
mindre aggressive i sin rentepolitikk.

Etter at alle paneldeltagerne hadde lagt frem sine syns-
punkter, ble det åpnet for debatt. Denne debatten fore-
gikk i svært høflige former, da alle debattdeltagerne stort
sett var ganske så enige om at Norges Banks praktise-
ring av sitt pengepolitiske mandat har bidratt til å for-
verre den økonomiske situasjonen i Norge (det er med
andre ord ikke mandatet i seg selv det er noe i veien
med), og at dette har medvirket til den stadig økende
arbeidsløsheten vi opplever nå. Det var sannsynligvis
flere enn undertegnede som savnet en representant
fra Norges Bank som kunne ta til motmæle mot all
denne kritikken, men de pleier ikke å delta i slike de-
batter. Ragnar Nymoen kunne fortelle at Fagutvalget
hadde utøvd heroisk innsats for å få noen fra Norges
Bank til å stille, men dessverre til ingen nytte. Det skal
nevnes at panelets kritikk ikke var helt ensidig rettet
mot Norges Bank. Også politikerne fikk et lite spark for
å ha vært for passive, og ikke reagert på den innsnev-
ringen av mandatet som Norges Bank i praksis har
valgt å følge.

På tross av at det altså ikke var den helt store uenighe-
ten å spore blant debattantene, ble problemstillingen
grundig belyst, og det virket som om mange i publikum
hadde utbytte av debatten. Fagutvalget fortjener ros for
nok et vellykket arrangement. Det kom dessuten vel-
formulerte innlegg fra salen som vitnet om at samfunns-
økonomstanden ikke trenger å være bekymret for kunn-
skapsnivået til den ”oppvoksende slekt”. Hvem vet, kan-
skje satt det en framtidig sentralbanksjef i salen?

Støstad fra LO ville verve nye ansatte

Roger Bjørnstad fra SSB er ikke
spesielt glad i Norges Bank

Hilde Bjørnland hadde også glemt aksebenevning
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Intervju med Vidar Nergård fra Hjellnes COWI AS.

Hjellnes COWI AS er et rådgivende ingeniørfirma som
arbeider innen områdene Bygg og Anlegg, Industri,
Samferdsel, VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) og Miljø
fordelt på 6 fagseksjoner. De inngår i COWI-konser-
net som totalt beskjeftiger rundt 3500 ansatte.
Ingeniørfirmaet arbeider også internasjonalt via NOR-
PLAN AS som har opparbeidet seg en betydelig posi-
sjon på det internasjonale markedet. Dette sikrer, i
tillegg til samarbeidet med COWI-konsernet, tett kon-
takt med ledende fagmiljøer på verdensbasis.

Vidar Nergård jobber innenfor fagseksjonen Sam-
ferdsel. Observator møtte han i Plogveien 1 på Ryen
en formiddag i slutten av mars.

Hva går det daglige arbeidet ditt ut på?
Det har foreløpig ikke vært mye av det jeg vil kalle typisk
samfunnsøkonomipreget. I begynnelsen tror jeg at man
må belage seg på dette. Det er ikke alle som får jobb i
for eksempel Norges Bank, og man må derfor være
innforstått med at de ikke nødvendigvis får jobbe med
det de er utdannet til. Det jeg for tiden jobber mest med
er å ta oppdrag fra oppdragsgivere som f.eks. Oslo
Sporveier, NSB AS, Stor-Oslo Lokaltrafikk AS og andre
kollektivfirmaer. Oppgavene kan være mange, men for
tiden jobber jeg mest med Excel regneark, oppdaterer
websider og hjelper til med analyser i reisevane-
undersøkelser. Jeg tilbringer med andre ord mye av
tiden foran datamaskinen.

Hvordan fikk du denne jobben?
Fordi jeg har en interesse for transport generelt, gikk
jeg inn på samferdselsdepartementets sider på intern-
ett da jeg var i søkeprosessen. Her kom jeg tilfeldigvis
inn på hjemmesiden til Hjellnes COWI der jeg fant ut at
de søkte personer som var interessert i transport og
transportøkonomi. Sendte så en forespørsel per e-mail
og fikk komme til intervju der jeg fortalte om meg selv
og mine interesser. Etter det begynte ballen å rulle…

Vidar avsluttet sin utdannelse ved Økonomisk Institutt i
oktober 2002 og fikk jobb i dette firmaet allerede i de-
sember samme år. Til tross for dette merket han godt
det trege markedet og kampen om arbeidsplassene.
Han startet søkeprosessen allerede i mai 2002 og
søkte noen jobber før han var ferdig. Han mener at
man som nyutdannet i dagens marked må belage seg
på å søke på mange stillinger uten å bli tatt ut til inter-
vju. Selv mener han at jobb som forskningsassistent
på TØI (Transportøkonomisk Institutt), erfaring med
Shell Excel regneark, og selvfølgelig som medarbei-
der i Observator hadde mye å si for at han fikk jobben.

Økonomer i arbeidslivet

 Tonje Thoresen tonjemt@hotmail.com

Det er viktig å vise at man er engasjert ved siden av
studiene.

Hvilke andre arbeidsgrupper er det du jobber sammen
med?
Det er stort sett sivilingeniører, ingeniører, arkitekter,
arealplanleggere og tekniske tegnere som holder til i
denne bedriften. Som eneste samfunnsøkonom av 120
ansatte er dette et lite problem. Fordi jeg er ny på ar-
beidsplassen skal jeg læres opp, eller på en måte ”for-
mes”. Man kan ikke alt etter 5-6 år på Blindern. Hadde
det vært en annen samfunnsøkonom her, mer senior,
hadde det nok vært mye enklere når det gjelder oppføl-
ging, og jeg ville kanskje fått en mer faglig utdypelse.
Det kan sies at vårt danske moderfirma har flere
samfunnsøkonomer og flere avdelinger som går på
blant annet makro-, transport-, miljø- og  utviklings-
økonomi. Min seksjon, Samferdsel, samarbeider tett
med det danske miljøet innen samfunnsøkonomi på
forskjellige prosjekter. På den måten er jeg ikke alene
som samfunnsøkonom.

Hvor ser du deg selv om 5 år?
Man vet aldri, men vi unge flytter jo mye på oss, så jeg
kan egentlig være hvor som helst. Vanskelig å si, men
jeg må ærlig innrømme at jeg gjerne ville sett meg selv
jobbe i staten eller en institusjon som jobber med trans-

Vidar Nergård utenfor Hjellnes COWI AS på Ryen
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port- og boligpolitikk. Hvor enn jeg skulle ende opp
ønsker jeg i fremtiden å kunne jobbe mer konkret med
faget samfunnsøkonomi.

Så du føler med andre ord at du så lang ikke har fått
spesielt god bruk for det du har lært på Økonomisk
Institutt?
Både ja og nei. Ja, på den måten at jeg har bakgrun-
nen, jeg har lært tankegangen. Nei, fordi jeg føler at jeg
ikke får jobbet med det rent praktiske på nåværende
tidspunkt.

Han sier videre at han absolutt merker at mye av meka-
nismene rundt spillteorien vi lærer på faget har basis i
virkeligheten. Et eksempel er forberedelsene til lønns-
forhandlingene som starter i disse tider. Et annet ek-
sempel er konkurranseutsettingen av jernbanerutene.
På grunn av en slik konkurranseutsetting ønsker ikke
NSB AS å utgi salgsinformasjon, noe som stemmer
godt overens med informasjonsteorien. Denne lær-
dommen kommer godt med i forståelsen av hva som
skjer i bedriftene og bedriftene seg imellom, mener
han.

Hvordan synes du overgangen fra studentlivet til ar-
beidslivet var?
Uansett hvor mye jeg studerte hadde jeg som student
konstant dårlig samvittighet for at jeg leste for lite og
jobbet for lite med stoffet, spesielt under eksamens-
periodene. Vi har jo selvsagt tidsfrister i arbeidslivet,
men presset og den dårlige samvittigheten føles ikke
så sterkt som da jeg var student. Det er deilig.

Hva likte du best ved faget?
Det at samfunnsøkonomi er et universelt fag. Jeg føler
at studiet har gitt meg et godt grunnlag for å løse allsi-
dige problemstillinger. Det at samfunnsøkonomi kom-
binerer samfunnsvitenskaplige og historiske fag med
matematikk og statistikk er veldig positivt. Et godt ek-
sempel på kombinasjon med flere fagdisipliner er
Nobelprisvinnerne i økonomi 2002 der den ble tildelt
amerikanerne Daniel Kahneman som integrerte inn-

sikt fra psykologisk forskning i økonomiske analyser,
og Vernon Smith som fikk prisen for å ha gjort
laboratorieeksperimenter til et verktøy i empirisk øko-
nomisk analyse. Videre syntes jeg det var positivt at jeg
kunne følge den politiske debatten med mer nyanserte
øyne. Det er en ballast som vil komme godt med se-
nere i livet.

Etter semesteremnet var Vidar ett år i England. Der
hadde han en meget dyktig foreleser, synes han selv,
innenfor et fag som ble kalt urbanøkonomi. I dette faget
ble det  foreleste rundt emner som har med boligpoli-
tikk, transport, turisme og arealbruk generelt. Mye av
det han lærte her så han i praksis både i England og
Norge, og da ble det straks mye mer håndterlig og in-
teressant å studere. Dette la mye av grunnlaget for hva
han baserte hovedfagsoppgaven sin på, som har titte-
len ”Boligpriser på Romerike”. Han kom fram til at pri-
sene faller etter hvert som man kommer lenger vekk
fra Oslo, noe som var helt i tråd med teorien.

Hvis du kunne valgt om igjen, ville du fortsatt valgt å
studere samfunnsøkonomi?
På mange måter ville jeg nok ha valgt det samme
om igjen. På den annen side burde jeg kanskje ha valgt
kurs som var mer retta inn mot transportøkonomi, for
eksempel på Høgskolen i Molde, eller på Landbruks-
høyskolen på Ås der de er mer retta mot utviklings-
økonomi, arealbruk og boligpolitikk. Jeg ville nok ha
holdt meg i samme sjanger, men jeg skulle gjerne
ønsket at de hadde mer av denne typen kurs på Blin-
dern.

Til slutt: Savner du tilværelsen som student?
Både og. Jeg savner det å kunne sove lenge og kunne
styre arbeidsdagen min som jeg selv ønsker. På den
annen side var jeg litt lei på slutten av studiet, noe som
jeg også merket på innsatsen min. Nå som jeg jobber
kommer jeg derimot i en daglig rytme som er mer sta-
bil enn da jeg studerte. Man kommer på jobb og gjør
jobben sin. Man gjør noe nyttig både for seg selv og
andre.
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I hvilken grad påvirker skills development sysselsettin-
gen blant de previously disadvantaged i Sør Afrika? For
tiden er det arbeidstittelen på hovedoppgaven min.
Denne artikkelen handler ikke om hovedoppgaven min,
men om at jeg ikke kan lage en tittel på rent norsk.

For et halvt år siden begynte jeg å tenke på dette. Da
spurte min mor om hva jeg drev med på universitetet.
Med to kurs som ble undervist på engelsk, kom jeg
med en lang utredning der knapt en setning besto av
bare norske ord. Dessverre er det heller ikke slik at jeg
kan forklare hva jeg driver med på glitrende engelsk.
Jeg er rett og slett ganske dårlig på å forklare meg - til
alle andre enn mine studievenner, som er helt med på
det norsk-engelske blandingsspråket. Jeg mener
denne språkblandingen gir oss to problemer: For det
første er engelsk en barriere for å lære teorien vi stude-
rer. For det andre er det dårlige språket en barriere for å
kommunisere med andre.

Jeg tror vi ville forstått mer av faget om alle de grunnleg-
gende begrepene ble undervist på norsk med norske
bøker. Jeg tror mye tid går med til å tolke engelske
tekster og at mange viktige poenger går tapt i man-
glende språkforståelse. Derfor mener jeg at instituttet
må tilstrebe seg å bruke norske bøker på bachelor-
nivået.

Når vi så går videre på studiet og nødvendigvis over til
engelske tekster, bør foreleserne være veldig bevisste
på å oversette begrepene begge veier mellom språ-
kene underveis. Kanskje er det lurt å kreve at vi skriver
fullstendige essay på begge språk, slik at vi ikke bare
blir trenet i å skrive, men også kan vise at vi har forstå-
else både på det som blir de flestes arbeidsspråk;
norsk, og det språket som det meste av relevant inter-
nasjonal publisering foregår på; engelsk.

Det ville være en ekstra bonus om Økonomisk Institutt
også sørget for skrivekurs i populærvitenskapelig øko-
nomi. Det kunne nok fått en positiv effekt på både
hovedoppgaveskriving og senere publisering.

Så lenge vi sitter på PC-salen i SV-bygget er det kan-
skje ikke så farlig at vi fyller sidene med angloismer.
Og når vi skriver stressede skoleeksamener er jeg glad
jeg slipper å bruke tid på å oversette ord jeg har lest i
en engelsk bok. Men når vi kommer ut i arbeidslivet må
vi kunne formidle det vi har lært til andre fagfolk og ”fol-
ket” i forståelige ordlag. Det er en fryd å lese gode po-
pulærvitenskapelige artikler skrevet av fagfolk, og jeg
er redd vi går glipp av mange spennende artikler fordi
forskerne som sitter på resultatene ikke klarer å formu-
lere dem på forståelig og spennende norsk.

Å bidra til at økonomistudentene kan uttrykke seg på ett
språk av gangen er en god start. Og om ikke annet
kunne jeg spart inn litt tid som ble kastet bort til å lure
på hva envelope-teoremet var for noe når vi hadde lært
om omhyllingsteoremet tidligere. Jeg hadde neppe blitt
en dårligere økonom av å få det oversatt på foreles-
ning.

Det tospråklige økonomifaget

 Av:  Ellen Cathrine Kiøsterud ellencathrinek@yahoo.no

Har du også en mening om faget? Skriv inn
til oss på e-mail: observator@econ.uio.no

Alle artikler mottas med takk!

Leserinnlegg

skills development

disadvantagedhomoskedastisitet

envelope-teoremet

multiplikator effisient
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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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Frederik er DIN festforening. Vi er her for at du skal trives og ha det gøy mens du studerer samfunnsøkonomi. Dette
semesteret har vi blant annet arrangert fester og en heidundrandes Hemsedaltur. Vi er også på nett, hvor du kan
besøke oss og sjekke hva vi har på tapetet. Er det noe du ellers vil ta opp med oss skriv til frederikpost@econ.uio.no
eller besøk våre websider på http://foreninger.uio.no/frederik/

Med festlig hilsen alle oss i Frederik

Fagutvalget våren 2003

Frederik våren 2003

Fra venstre har vi: Line, Gjermund, Morten, Kristine, Ming, Lars, Kristin, Ane og Helge.

Fagutvalget er samfunnsøkonomistudentenes demokratisk valgte interesseorgan. Utvalget består av ni medlem-
mer, som sitter i et år. Målsetningen vår er å være med på å videreutvikle studiet i samfunnsøkonomi, samtidig som
vi foreslår tiltak som kan gjøre hverdagen enklere og bedre for den enkelte student. Dette arbeidet driver vi blant annet
gjennom de styrende organene på instituttet: arbeidsutvalget og instituttstyret. Der har vi egne fagutvalgsrepresentanter.
Har du spørsmål eller ideer om dette, og noe annet vi bør ta opp, ser vi gjerne at du stikker innom kontoret vårt i 12 etg.
i kontortiden, torsdager fra kl 13.45 til 14.15. Her kan du også betale bokskapet ditt, eller kjøpe gamle bøker fra klipte
skap. Hvis dette tidspunktet passer dårlig for deg, kan du i steden sende oss en mail på fagutvalget@econ.uio.no.

Dette semesteret har vi arrangert:
Fagkritisk dag, jobbseminar i U1 med jobbsøkerkurs og bedriftspresentasjoner, samt festdebatt.

Fra venstre: Frid, Aleksander, Vibeke, Jens Fredrik, Bjørg, Astrid, Lars, Ragnhild. Ikke tilstede: Knut Are
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Min hovedoppgave

 Tonje Thoresen tonjemt@hotmail.com

Ragnhild Røhme Fjærtoft leverte sin hovedfagsopp-
gave i begynnelsen av mars, og tar for tiden makro
åpne. Hun skal ha muntlig i juni.

I sin hovedfagsoppgave, som har den nette tittelen “En
økonomisk-politisk analyse av det norske legemiddel-
markedet. En gjennomgang av reguleringsbestem-
melser for legemiddelmarkedet med spesiell fokus på
innføring av ny apoteklov 3.mars 2001” skrev Ragnhild
om det norske legemiddelmarkedet, nærmere bestemt
hvordan reguleringsbestemmelser fungerer eller ikke
fungerer, og hva som kan gjøres for å få markedet til å
fungere mer etter hensikten. Her tar hun for seg den
historiske oversikten over hvordan legemiddelmarkedet
har utviklet seg. Det hun stort sett har konsentrer seg
om er reseptbelagte legemidler som er godkjent for
refusjon, eller så kalte blå resept.

Det viser seg at sånn som legemiddelmarkedet er re-
gulert i dag, fungerer det ikke etter hensikten. Det er et
overordnet helsepolitisk mål at man skal unngå det de
kaller suboptimalfarmakoterapi. Dette går ut på at man
skal få mest mulig ut av ressursene, det vil si at man
skal kunne få den behandlingen som gir best effekt, og
som samtidig er den rimeligste. Sånn som legemiddel-
markedet er regulert i dag er det ikke noe insentiver for
aktørene, apotek og grossister å sette ned legemiddel-
prisene, mener hun.

I 2001 fikk vi en ny apoteklov som førte med seg at et
400 år gammelt monopol til eierskap for apotek ble
opphevet, slik at det nå er åpent for private aktører å eie
apotek så lenge de oppfyller visse krav. Denne loven
gjorde at legemiddelmarkedet ble bestående av tre
dominerende apotekkjeder samt noen få selvstendige
apotek. Hver av disse tre kjedene ble integrert vertikalt
med hver sin grossist, slik at det ble en horisontal og en
vertikal integrasjon i markedet. En av hovedårsakene til
at prisreguleringsregimet ikke fungerer er at markedene
organiserte seg på denne måten etter at den nye loven
ble innført. Apotekloven av 2001 la også opp til mer

konkurranse mellom generiske medisiner også kalte
merkevaremedisiner, det vil si de originale prepara-
tene. Dette har de heller ikke oppnådd, sier Ragnhild.

Ragnhild har en empirisk del hvor hun bruker en log-
lineær modell, som veilederen hennes, Steinar Strøm
hjalp henne å utvikle. Ved hjelp av denne modellen ser
hun på to grupper av legemidler og på hvordan prisut-
viklingen og markedsandelen har vært for disse to, samt
hvordan nye lover og forordninger påvirker prisene på
legemidler og markedsandelene. Videre har hun brukt
mye av mikroteorien når hun har sett på hvordan
legemiddelmarkedet er organisert og hvordan det fra-
viker et frikonkurransemarked. Tallmateriale fikk hun
fra Legemiddelindustriforeningen(LMI) som har en
egen statistikkavdeling, Farmastat.

Hvorfor valgte du å skrive om dette temaet?
Det begynte med at jeg leste en artikkel som omhand-
let patentrettigheter og tilgang på generiske medisiner
i u-land, og hvordan dette kunne bidra til at u-land fikk
bedre tilgang på billigere medisiner. Jeg fant fort ut at
det var ganske vanskelig å finne et skikkelig tallmate-
riale på dette. Begynte å lese mer innenfor samme
området, og etter hvert begrenset det seg til Norge og
hvordan det norske legemiddelmarkedet fungerer.

Hun sier videre at det er et marked som er spesielt og
som skiller seg fra de fleste andre markeder, spesielt
på etterspørselsiden. Det er enorme summer det er
snakk om og en stor offentlig utgiftspost. Samtidig er
det en viktig side ved legemiddelindustrien at den øko-
nomiske evnen til pasienten ikke skal være utslagsgi-
vende for valg av behandling, noe som er et av hoved-
prinsippene bak ordningen med blå resept.

Hva har vært den største utfordringen?
Det vanskeligste var å finne en helt konkret problem-
stilling, og å sette opp en skikkelig disposisjon. Det
kan være vanskelig å begrense tema og finne ut hva
som bør være med og hva som ikke bør være med. Når
problemstillingen var klar var det mye enklere å jobbe
videre, fordi da hadde jeg noe å forholde meg til.

Hvor ofte møtte du veilederen din?
Det var litt forskjellig. I starten var det vel annen hver
uke, men så hadde jeg en pause for å lese til global-
iseringskurset noen uker i høst. Ellers har det vært slik
at jeg etter hvert kapittel har sendt det til han, og så har
vi møttes et par dager senere. Vi har egentlig bare tatt
det etter hvert som det har kommet.

Har du noe råd til dem som skal skrive hovedfags-
oppgaven snart?
I begynnelsen av prosessen kan det være lurt å jobbe
en del med selve disposisjonen. Jeg fikk i hvert fall
veldig mye igjen for å ha satt opp en detaljert disposi-
sjon før jeg begynte med selve skrivingen.

Observator takker for Ragnhilds kloke råd, og ønsker
henne lykke til med muntlig eksamen i juni.
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Partyd

On Wednesday April 2nd, Fagutvalget and Frederik arranged a ”partydebate” – a debate followed by a party – in U1.
The theme of the evening was “Is the welfare state feasible for developing countries?”, and the participants were Kalle
Moene from the Department of Economics, Steinar Alsos, who is the leader of Attac Norway, and Jan Arild Snoen, who
is an independent writer. Halvor Mehlum, also from the Department of Economics, was leading the debate. He started
by introducing the panel as “liberal” (Snoen), “not liberal” (Alsos) and “academic and objective” (Moene). The debate
was held in English, as a gesture towards our foreign Masterstudents and other non-Norwegian speaking people
who had an interest in the issue. Considering the amount of people crowding the U1, Fagutvalget seemed to have
done a really good job promoting the event.

The debate was interesting, although the panel seemed more eager to discuss WTO, the World Bank and IMF (“The
International Mother and Father”) rather than the feasibility of welfare states in developing countries – Mehlum had to
struggle hard to keep the debate on track. After the panel had presented their views, the “floor was open”, and Mehlum
got a chance to show his talkshowhost talents, wandering around with the microphone. There were numerous
interesting questions from the audience, perhaps particularly those coming from people who themselves had first-
hand experience with the lack of welfare states in their home countries.

After the debate was over, the party was on…

Challenging and interesting questions from the au

The panel

There were some bright heads 
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“If you do not have any questions, I will approach

 you seriously and force you”

“People from Bæærrgen do not
need microphones”

Some of the people who helped arrange the partydebate

This picture is not arranged, they were actually
standing like this the entire evening

debate

udience

in the audience
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En muslims tanker
om Irak krisen

 Av:  Mohammad Saqib mohammsa@student.sv.uio.no

Leserinnlegg

Irak har en lang historie bak seg og er kjent for sine
byer som Bagdad og Basra. Najaf og Krbala er ukjent
for vesten, men har enorm betydning for muslimer
og spesielt shia-muslimer. I Karbala ble Profeten
Moham-mads (fred være med han) svigersønn Ali
drept sammen med familien sin. De er i ettertid blitt
omtalt som martyrer. I moderne historie er Irak mest
kjent på grunn av olje og kanskje spesielt p.g.a lan-
dets leder Saddam Hussein som har styrt landet i
mange år.

Mange muslimer spør: Hvordan kan Saddam Hussein
og Irak være en trussel mot verdenssamfunnet? Hvem
har skaffet Irak masseødeleggelses- og biologiske
våpen? Hvem har bygget bunkerne for Saddam Hus-
sein i ørkenen der han kan skjule seg trygt og styre
sine tropper? Svaret deres er land som England, USA,
Tyskland, Frankrike og Russland. Irak fikk mye våpen
fra vesten mens landet var i krig mot Iran. Det sies at
når et land er i krig mot et annet land skal man ikke
selge våpen til dette landet. Dette blir bare sagt, men
ikke gjort i praksis. Dette skyldes at mange våpenfa-
brikker da hadde blitt nedlagt.

Mange muslimer hevdet at USA ville svekke Iran og
derfor oppfordret Irak til å gå til krig mot Iran. Som vi vet
ble shahen styrtet etter revolusjonen i 1979, og Ayatol-
lah Khomeni tok over makten i Iran. Dette førte til at USA
mistet en viktig støttespiller i Midt-Østen som senere
forandret seg til en fiende.

Nesten alle stater i Gulfen er USA-vennlige. Mange
muslimer mener at muslimske land ikke har noe selv-
stendig politikk. De er som sjakkbrikker som styres av
mektige USA og deres interesse for oljen i regionen. Vi
spør oss selv; hva har Saddam Hussein gjort galt mot
USA siden USA vil fjerne han? Det er ingen klare bevis
mot Saddam Hussein og hans tilknytning til Al-Qaida.
Det han har gjort galt er å skape dårlige levekår for det
irakiske folk. Han har drept mange uskyldige irakere
og kommer til å gjøre det så lenge han eller familien
hans fortsetter å styre Irak.

Invasjon av Kuwait var ikke akkurat den lureste hand-
lingen av Saddam Hussein. Noen muslimer har sin
egen teori om hvorfor Saddam Hussein invaderte Ku-
wait. De mener at han ble oppfordret av USA. Mange vil
da spørre seg; hvorfor ønsker USA at Kuwait skal bli
invadert av Irak? USA har et veldig godt forhold til Ku-
wait. Mange muslimer mener at fallet av Berlinmuren
og slutten på den kalde krigen førte til at Europa ikke
hadde behov for så mange amerikanske soldater på
europeisk jord. USA kunne ikke ta med alle soldater
hjem og gjøre dem arbeidsledige. Istedet plasserte de
dem i Midtøsten etter Iraks invasjon av Kuwait. Vi vet at
USA har baser som dekker nesten hele verden, men
de hadde ikke baser i Sentral-Asia. Nå har USA baser
på den arabiske halvøya, de har til og med  fått lov til å
bruke baser i gamle sovjetstater.

Det er ingen tvil om at Saddam Hussein har brutt mange
FN-resolusjoner. Dette er mange muslimer også klar
over. Det mange klager på er at det finnes utallige ek-
sempler på andre land som også har brutt FN resolu-
sjoner. Landet Israel kommer på manges tunger. Må-
ten Israel behandler palestinerne på får mange musli-
mer til å spørre: Hvorfor reagerer ikke Vesten, med USA
i spissen, på Israels okkupasjon av Palestina? Etter
Oslo-avtalen følte muslimer over hele verden at de en-
delig kunne se frem til et selvstendig Palestina. Dess-
verre er det stor usikkerhet rundt et selvstendig Pales-
tina. Hver dag ser muslimer at den palestinske befolk-
ningen blir ydmyket. Til og med institusjoner som Røde
Kors, ambulansepersonell og brannvesenet blir skutt
på av den israelske hæren mens de hjelper mennes-
ker i nød. Mange generasjoner av muslimer har gått i
graven i håp om å oppleve selvstendig Palestina med
Jerusalem som hovedstad. Men det spørs om min ge-
nerasjon får oppleve dette.

Midtøsten med den arabiske halvøya i spissen har en
enorm religiøs betydning for muslimer, sammen med
også jøder og kristne. USA har hatt stor innflytelse over
den arabiske halvøya gjennom deres forhold til lederne
av Gulfstatene, og ikke minst på grunn av sine olje-
interesser. Nå har USA styrket sin militære posisjon på
den arabiske halvøya pga. Saddam Hussein. Lederne
og emirene av gulf-statene vil alltid støtte USA, men
befolkningen i disse landene viser mer og mer tegn til
å mislike USAs aggresjon mot Irak og den massive

Saddam Hussein, alliansens “public enemy No. 1”
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styrkeoppbyggingen i Gulfen. Mange lurer på hvor lenge
amerikanske styrker vil bli værende i Gulfen?

Jeg så intervjuet med Saddam Hussein som ble gjort
av den amerikanske journalisten i Bagdad. Saddam
Hussein svarte rolig og behersket på spørsmålene.
Enkelte av svarene og forslagene hans virket  komiske
for meg og ikke minst for journalisten. Man kan lure på
om Saddam Hussein er naiv eller rett og slett dum?
Det er ingen tvil om at han er en strateg som vet hvor-
dan han kan vinne tid og skape forvirring hos verdens
ledere. Saddam Hussein sier at han er en sann sønn
av Irak. En sann sønn som bare tenker på seg selv,
sine nærmeste og sine militære venner. Hvis han er en
sann sønn av Irak da mener jeg at han bør prioritere
befolkningen av Irak som lider av matmangel og man-
gel på medisiner. Mange barn dør hver dag fordi de
ikke får tilstrekkelig helsebehandling som følge av
medisinmangel.

Jeg er sikker på at den dagen Saddam blir tatt av ame-
rikanske styrker  vil han rope høyt  ASYL ASYL ASYL.
Men før amerikanerne tar Saddam Hussein må de ta
en avgjørelse; skal de gå til krig mot Irak eller ikke? Alle
tenker; hva er konsekvense av krigen og hvilken nytte
har den? Hva er lønnsomt for Irak og den irakiske be-
folkningen? Det er forståelig at mennesker er imot en
krig. Men vi må spørre oss selv: Hvordan skal vi ellers
frigjøre den irakiske befolkningen fra en leder som
Saddam Hussein? Hvis man tenker på hva Saddam
Hussein har gjort for Irak ser man fort at han har øde-
lagt landet sitt til ingen nytte. Landet og deres befolk-
ning har nesten blitt adskilt fra resten av verden. Folk
og spesielt  barn dør hver dag på grunn av mangel på
medisiner og manglende  tilgang på rent drikkevann.
En krig mot Irak kan drepe mange uskyldige mennes-
ker og store ødeleggelser i Irak. En eldre kurdisk mann
sa i et intervju at det er verdt å fjerne Saddam Hussein
selv om prisen er å ofre halve den irakiske befolkningen.
Jeg må si det er en utrolig høy og blodig pris å betale.

En status quo vil bety at Saddam blir sittende. Gud vet
hva han kan finne på i framtida. Det ideelle hadde vært
at Saddam Hussein hadde tatt til fornuften og gitt fra
seg makten frivillig, slik at befolkningen igjen kan be-
gynne å leve et bedre liv, men dette vil neppe skje.

Nå har det gått noen uker siden USA og Storbritannia
gikk til krig mot Irak. Krigen har fått navnet frigjøring av

den irakiske befolkningen. Krigen så langt har ødelagt
infrastrukturen i Irak og noen av Saddam Husseins utal-
lige palasser. Ut i fra all bombingen av Irak så må jeg si
at det er færre sivile liv som har gått tapt enn man kan-
skje fryktet på forhånd, men i de siste dagene etter
uheldig bombardering av Irak har tapet av sivile liv økt.
Krigen går verst ut over barn og kvinner.

Strategien til amerikanske og britiske generaler var å
forsøke å fjerne Saddam Hussein så fort som mulig
slik at det ikke skulle gå så hardt ut  over sivilbefolknin-
gen. Byer som Bagdad kommer til å bli omringet av
koalisjonsstyrker og da skal det drives psykologisk krig.
Det spørs hvor lenge den irakiske hæren klarer å yte
motstand, og hvor mye ammunisjon de har. En omring-
ning av store byer vil sperre inne befolkningen i byene.
Når de ikke har reint drikkevann, mat og heller ikke
strøm, kan dette føre til en stor katastrofe for sivilbefolk-
ningen. Dessverre virker det som at sivilbefolkningen
er og kommer til å forbli den store taperen av krigen.

Planen til generalene så langt har ikke gitt de resulta-
tene som de hadde regnet med eller forventet. Selv om
de kom inn i Irak og er på vei mot Bagdad, møter de
tøffere motstand enn det de hadde regnet med. Jo flere
dager det går jo mer hører vi at motstanden fra irakiske
styrker har økt. Det er tegn på at Saddam Hussein har
en velorganisert hær. Det er også tegn på at Irak sitter
med mye våpen. Under våpeninspeksjoner har de lagt
mye vekt på masseødeleggelses- og biologiske vå-
pen. Hvorfor har ikke våpeninspektørene lagt vekt på
konvensjonelle våpen? Vi får høre mye om hans elite-
styrker. Har USA undervurdert Saddam Hussein og
hans styrker? Trodde USA at de skulle klare å knuse
Saddam Husseins styrker i løpet av kort tid, slik som
de klarte under frigjøringen av Kuwait? Diplomater som
har bodd lenge i Irak sier at ære og nasjonalfølelse
sitter dypt hos irakere. Frigjøringen av Kuwait dreide
seg ikke om irakisk jord, men det gjør det nå.

Det ble sagt fra amerikansk hold at når amerikanske
og britiske styrker krysser grensen til Irak så kommer
de til å bli møtt med musikk og hurrarop fra sivile ira-
kere. Så langt kan vi ikke se at det har skjedd. USA

Sivilbefolkningen er fortsatt lojale
ovenfor Saddam Hussein
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hadde regnet med å få litt hjelp fra den irakiske befolk-
ningen mot Saddam Hussein. Spesielt fra
shiamuslimer i sør og kurdere i Nord-Irak. Rett etter
frigjøringen av Kuwait oppfordret George Bush senior
shiamuslimer og kurdere til å gjøre opprør mot Saddam
Hussein. Det ble lovet støtte fra amerikansk side. Det
ble bare tomme løfter fra amerikansk side. Saddam
Hussein samlet sine styrker etter nederlaget i Kuwait.
Den gangen sto amerikanske soldater og så på ned-
slakting av opprørene, både shiamuslimer i sør og kur-
dere i nord, som sårt trengte støtte fra amerikanske
styrker. Mange i Washingten mente at de skulle ha fjer-
net Saddam Hussein under frigjøring av Kuwait. Ge-
orge Bush senior følte at det ville skape stor usikkerhet
i regionen og at det kunne kreve mange amerikanske
soldaters liv.

Det som kunne ha vært gjort allerede etter Gulfkrigen,
gjøres nå. USA har lagt mye ressurser i å frigjøre den
irakiske befolkningen, som det heter. Mange amerikan-
ske og britiske soldater kjemper i Irak. I det siste har vi
fått høre at krigen kan bli langvarig. Langvarig krig kom-
mer til å bli en stor katastrofe for alle parter. Først og
fremst vil det kreve mange menneskers liv på begge
sider. Hvis hundrevis av amerikanske og britiske sol-
dater dør i Irak kan det føre til massive protester på
hjemmebane. På den annen side, jo flere sivile ira-
kiske liv som går tapt, jo sterkere vil hatstemningen i
muslimske land og spesielt i Midtøsten bli, og det vil bli
massive protester internasjonalt. Terror kan ta en ny
retning i konflikten. For det andre vil Irak bli en ruin-
haug.  For det tredje så er amerikansk økonomi og
verdensøkonomien allerede hardt rammet. Hvor mye
penger skal de bruke på å fjerne Saddam Hussein?
Disse pengene som kunne ha blitt brukt andre steder
for å bedre økonomien og bedre levekår for amerikan-
ske borgere.

Det kjempes ikke krig bare langs fronten, dette er også
en krig full av propaganda fra begge sider. Saddam
Hussein ble nesten erklært død eller hardt skadet etter
de første bombeangrepene. Både vestlige og irakiske
journalister viser bilder fra fronten med døde soldater
som bare ligger der i sine skyttegraver eller på slag-
marken. Døde mennesker trenger en verdig begravelse
istedenfor at det skal brukes tid på å filme dem. Jeg
spør meg selv om det er nødvendig å filme hvordan
irakiske soldater skyter mot eller setter fyr på busker
langs elvebredden der kanskje amerikanske helikopter-
piloter har gjemt seg. Er det nødvendig å stå på taket av
en trailer og filme hvordan irakere kjemper for å få en
pakke med mat fra Røde Kors. Burde ikke noen heller
bruke tid på få irakere til å stå i en rekke slik at mat
pakker kan deles ut på en mer verdig måte?

Hva kan skje etter at Saddam Hussein er fjernet? Lan-
det og ikke minst regionen vil havne i ubalanse. Er det
noen som kan ta plassen etter Saddam Hussein? Ut i
fra det vi vet så er det endel folk som lever i eksil som
har et stort ønske om å reise tilbake til Irak for å ta seg
av den irakiske befolkningen etter at Saddam Hussein
er fjernet. En mulig arvtager kan være en fra Saddam
Husseins eget Baath-parti. En som er imot måten
Saddam Hussein har styrt landet på, og som bare har
fulgt Saddam Husseins ordre. Spørsmålet er om ved-
kommende, eller eventuelt en annen, klarer å styre hele
landet? Et land som består av kurdere i nord, sunni-

muslimer i Bagdad-området, og shiamuslimer i sør.
Ideelt sett så burde det ikke være noe problem, de må
gå under slagordet: Vi er irakere og skal gjøre det beste
for den irakiske befolkningen. En tragedie vil være hvis
de begynner å tenke som: Jeg er shiamuslim eller kur-
der og derfor må jeg kun tenke på mitt eget folk.

En annen mulighet er at landet får et provisorisk styre
som overlever med solid hjelp fra USA. Det vil være stor
usikkerhet knyttet til et provisorisk styre. Hvor lenge blir
de sittende og hvem kan ta over etter dem? Kan landet
bli delt i små stater, kurdere i nord og shiamuslimer i
sør? Ja, det kan også forekomme. Kurdere ønsker et
selvstendig Kurdistan. Et Kurdistan som består av
områder fra Tyrkia, Iran, Irak og Syria. Hele regionen
kan komme i ubalanse. Iran vil bli en stormakt i regio-
nen. Det vil sannsynligvis bli vanskelig for USA å svelge
at Iran skal bli den største makten i regionen. Et sterkt
Iran som er ikke USA-vennlig og som styres av reli-
giøse shiamuslimer.

Uansett hva som skjer, en ting er helt sikkert og det er
at den irakiske befolkningen trenger et trygt Irak slik at
de kan leve et bedre og verdig liv.

         Oslo 31.03.03

Propagandaen tar ulike former.



side 25



side 26

OPPGAVE 1

a)

Fra konsumentteorien vet vi at optimal tilpasning kjennetegnes av pris lik grensekostnad. Ved innføring av en avgift
pr. enhet av varen xn vil vi få:
qn = pn + tn , der qn er konsumentpris og pn er produsentens pris. Med andre ord:
q = MC + t, konsumentptrisen er lik grensekostnad + avgift og q = MC + t > MC mens optimalt vil q = MC.

At avgiften medfører en privatøkonomisk kostnad fordi vi betaler staten R = tnxn er ikke et samfunnsøkonomisk
problem. Problemet er at vi ikke får en pareto-optimal løsning, q – MC = t som er skattekilen. Skattekilen represen-
terer avvik mellom priser og samfunnsøkonomisk marginalkostnad eller inntekt. Denne vridende effekten kommer
i at den økonomiske tilpasningen motiveres av inntekter og kostnader etter skatt som avviker fra reelle sam-
funnsøkonomiske kostnader og inntekter. Dermed vris tilpasningen bort i fra det som er samfunnsøkonomisk
effektivt. Denne vridende effekten ved skatt skyldes substitusjonseffekten, og ikke inntektseffekten som vi vil ha ved
alle typer skatt. Myndighetene krever skatteproveny R og konsumentene har både muligheter og det er individuelt
rasjonelt å vri seg bort fra avgiften. Men det fører til at myndighetene må skattlegge enda hardere for å få inn R og
ytterligere vridning. Dette er den vridende substitusjonseffekten. Etter denne kjappe innledningen om vridende
skatt og hva som menes med det vil jeg nå se nærmere på skatt på kapitalinntekt og de vridende effektene som
dette kan gi.

For å forklare en av effektene av hvorfor skatt på kapital har vridene effekter kan vi se på en enkel to-periode modell
for beslutninger over tid, intertemporale valg.

Vi ser på ett individ og som en forenkling kun en måte å spare på, f.eks i banken der en får rente i. Nå vil jeg
fokusere på vridninger i det intertemporale valget ved skatt på renteinntekt.

Periode 1: Personinntekt y1 konsumet av godene i 1 er x1 til pris p1
Periode 2: Personinntekt y2 konsumet av godene i 2 er x2 til pris p2

Konsumenten har nyttefunksjonen U = u(x1, x2)
Han sparer s1 = y1 – p1x1
s1 sitt fortegn kan være positivt eller negativt (sparing eller låning). Vi antar at individet har komplette, stabile og
konsistente preferanser som representeres i nyttefunksjonen. Nyttefunksjonen er strengt kvasikonkav, kontinuerlig
og vi har ikke metning.

I periode 1 vil budsjettkravet være:
p1x1 = y1 – s1

I periode 2 vil budsjettkravet være:
p2x2 = y2 + (1 – i)(y1 – p1x1)
<=> p2x2 + p1x1(1 + i) = y2 + (1 – i)y1
<=> p2x2/(1 + i) + p1x1 = y1 + y2/(1 + i)

Vi antar:
x1 > 0
x2 > 0
p1 = p1
p2 = p2/(1 + i)
Dette vil si at prisen på å konsumere i periode 2 er p2/(1 + i), jo høyere rente jo høyere er prisen på å konsumere i
periode 1 i forhold til i periode 2.

Konsumentens maksimerings problem blir:

Max  u(x1, x2) gitt p1x1 + p2x2 = y
Der y = y1 + y2(1 + i)

Eksamensbesvarelsen
Andre avdeling mikro – vår 2002

Karakter: 1,9

Gjengitt av:  Geir Soland
                       geiras@studen.sv.uio.no
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=> u’1/u’2 = p1/p2 = p1/[p2(1 + i)] = 1 + r

Der r er realrente og vi tar bort inflasjon.

Men konsumenten vil jo ha tidspreferanser over konsumet. Tidspreferansene gir oss da:
u’1/u’2 = 1 + q(x1 + x2)

Med ord: Hvis vi reduserer komsumet med en enhet i periode 1 må vi øke konsumet i periode 2 med (1 + q)
enheter for at nyttenivået skal være konstant. q’s fortegn er uvisst og vil avhenge av personens preferanser.

1.O.B. for maksimeringen over sier oss at i optimerings punktet skal tidspreferansen være lik realrenten, dvs
grensenytten av konsum skal avta fra periode til neste med raten lik realrenten.

Grafisk kan vi illustrere det slik:

I A er konsumet i hver periode lik realrenten i perioden. Budsjettlinja går gjennom A og har helning lik den relative
prisen (1 + r).
Ved tilpasning til venstre for A er konsumet i første periode mindre enn realinntekten, sparer penger. Tilpasning til
høyre for A er konsumet av x1 større enn realinntekten, låner. Situasjonen B, din tilpasning avhenger av om real-
renten er større eller mindre enn tidspreferansen. Hvis realrenten er 1 og du verdsetter konsumet mer nå enn i
fremtiden vil du låne til  tidspreferansen er lik 1, dvs q = 0.

Vi antar som en forenkling at personen låner i periode 1. Han tilpasser seg i B der vi har tangering mellom
indifferenskurven og budsjettbetingelsen.

Hva skjer hvis vi legger skatt på renteinntekt?

Til nå har vi sett på optimal tilpasning uten skatt på renteinntekt. Dette vil være en referanseramme som vi bruker
når vi vil forklare vridende effekter av skatt.

Hvis vi får en skatt t på renten vil budsjettkravet i periode 2 bli:

p2x2 = y2 + (1 – t)(1 + i)(y1 – p1x1)

Vi ser at skatt på rente blir å tolke som en rentenedgang.

Analytisk vil vi kunne se på det slik. Vi antar at p1 = p2 = 1 og r = i.
y1 og y2 er realinntekter.

Dette gir oss:

xi = fi(p1, p2, y1 + y2/[(1 + r)(1 – t)])
   => fi(1, 1/[(1 + r)(1 – t)], y1 + y2/[(1 + r)(1 – t)])

Vi lar r være den lavere renten konsumenten vil møte etter skatt:
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(1 + r) = (1 + r)(1 – t)

ett.f. før skatt er xj = fi(1, 1/[(1 + r)], y1 + y2/[(1 + r)])

=> Etterspørselsfunksjonen:

xj = fj(1 + r, 1, (1 + r)y1 + y2) siden den er homogen av grad 0 i priser og inntekter. Hva skjer med sparingen /
intertemporale tilpasninger hvis vi får skatt på renteinntekten / renten går ned?

s1 = y1 – x1 = y1 – f1(1 + r, 1, (1 + r)y1 + y2)

ds1/dr =  –df1/dp1 – (df1/dy1)y1

der df1/dp1 = –dh1/dp1 – x1(df1/dy)

=> ds1/dr = –dh1/dp1 + x1(df1/dy) – (df1/dy)y1

ds1/dr = –dh1/dp1 – s1(df/dy)

                     S                  I

S er substitusjonseffekten og I er inntektseffekten som allerede omtalt vil vridningen ligge i substitusjonseffekten
som alltid vil være positiv for sparing hvis renten går opp og da negativ hvis vi skattelegger renteinntekt. Dette
stemmer med intuisjonen. Vi vrir oss unna det relativt dyrere godet, konsum i periode 2, mot det relativt billigere
godet, konsum i periode 1. Dette gjør vi ved å spare mindre.

Lavere rente reduserer avkastningen på sparing og vi substituerer oss bort i fra sparing. Dette er vridningseffekten
på skatt på kapitalinntekt ved det intertemporale valget.

Optimalt skulle:  u’1/u’2 = p1/p2 = p1/[p2(1 + i)] = 1 + r

Nå vris tilpasningen bort fra det som er samfunnsøkonomisk effektivt og den intertemporale tilpasning motiveres
av inntekter og kostnader etter skatt som aviker fra reelle samfunnsøkonomiske kostnader. Dette ser vi da tilpas-
ningen nå vil bli:

u’1/u’2 = p1/[(1 + t)p2]

Grafisk kan vi illustrere det som har skjedd i figur 2. For å få illustrert vridningstapet bedre ser vi nå at vi kan lump-
sum beskatte og intet vridningstap som et alternativ.
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Ved lump-sum vil vi kunne få inn skatteinntekt L, og tilpasning i A på nyttenivå u1. Ved vridende skatter vil vi hvis vi
ønsker å være på u1 kan få inn R < L. Differansen er D, som er den vridende effekten. Alternativt kunne vi fått inn R
ved lump-sum og vridende skatt, men da ville vi vært på et lavere nyttenivå ved den vridende skatten.

Til nå har jeg sett på den vridende effekten på det intertemporale valget ved kapitalinntekt-skatt. Men vi kan ha flere
vridende effekter jeg vil kommentere.

I tillegg til en vridning i konsum mellom to perioder kan vi få en vridning mellom ulike spareformer av skatt på
kapital.

Vi kan se på et tilfelle med to spareformer, realinvesteringer (A) og finanskapital (B) med rente r. A har som en
forenkling ingen skatt. B har skattesats t > 0 og renten er gitt eksogent. Realkapitalavkastningen a’(A) > 0 og
 a’’(A) < 0, stigende og avtakende i mengden realkapital.

Privatøkonomisk vil det innebære at vi tilpasser oss der a’(A) = r(1 – t), med andre ord der marginalavkastning etter
skatt er lik i de to spareformene.

Fra et samfunnsøkonomisk synspunkt burde a’(A) = r optimalt sett. Pga. at B er tyngre skattet enn A får vi at det
investeres samfunnsøkonomisk sett for mye i A og for lite i B.

Den samfunnsøkonomiske marginalavkastning blir ulik i de to spareformene og lavest i den skattefavoriserte
formen. Vi får et eff. tap pga vridning mot den minst beskattede skatteformen.

Jo hardere B beskattes, jo større blir vridningen mellom de. Mao. jo høyere t jo flere kroner sparing med relativ høy
samf. øk. marginalavkastning til lav samf. øk. marginalavkastning.

Grafisk kan det vises slik:

O er samfunnsøk. optimalt og ^ er privatøkonomisk optimalt <= angir vridningseff.

Til nå i diskusjonen har vi antatt at spareformene er perfekte substitutter. Dette er ikke tilfellet, men som en forenk-
ling kan vi anta det. Ulike elastisiteter i tilpasningen ved forskjellige spareformer kan rettferdiggjøre en viss
forskjellsbehandling. Men ut i fra modellen vår er moralen: skatt på kapital bør settes likt.

Som avsluttende poenger vil jeg nevne at skatt på kapital vil kunne gi vridning også på arbeidsmarkedet. Vi vil få
kryssvirkninger til arbeidsmarkedet og økt pris på forbruk i en periode vil gi redusert reallønn så her kan det være
en vridning. Redusert reallønn gir privatøk. reallønn lavere enn samfunnsøk. reallønn og vridning mot fritid som er
blitt relativt billigere. Samtidig vil jo skatteinntekten endres slik at skatten på arbeidsinntekten og vridningen i
arbeidsmarkedet påvirkes.
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b)

I denne oppgaven bes vi drøfte et forslag om redusert skatt på en del varer/tjenester rlatert til fritid som barnepass
etc. ut fra økonomisk teori.

Til dette vil jeg bruke Ramseys modell.

Forutsetningene er:

- Ikke prisuelastisk arb. tilbud
- Vi kan ikke skattelegge fritid
- Lump-sum ikke mulig
- Gitte produsentpriser, pi = ci
- Ser bort fra nytten ved skatteinntekten
- Gitt krav til skatteproveny
- Identiske individer

Vi ser her på to-gode tilfellet:

Problemet blir å maksimere individets indirekte nyttefunksjon gitt skatteprovenyet.

Max V(p1 + t1, p2 + t2, m) = V(p + t, m)
t1,t2

gitt R = r(p + t, m) = t1x1 + t2x2

l = V(p1 + t1, p2 + t2, m) – m(r(p1 + t1, p2 + t2, m) – R)

1.O.B:

dV/dpi – m(dr/dti) = 0

=> –dV/dR = [(–dVi/dpi)/( dr/dti) = –m

Tolkning: Nyttetapet pr. ekstra krone skatteinntekt er konstant uansett hvilken vare vi skattelegger.

Utledningen nå er gjort i pensum og på forelesning og gir i seg selv liten forståelse. Vil av tidspress ikke utlede.

Vi får et uttrykk til slutt som her:

(t1/q1)e11 + (t2/q2) e12 = (t1/q1) e21 + (t2/q2) e22

eij = (dhi/dqj)(qj/xi)

Tolkning: Den veide summen av slutsky elastisiteten skal være den samme for alle varene. Slutsky elastisiteten
sier oss prosentvis  endring i etterspørselen etter en vare når prisen på varen øker med 1% og nyttenivået er gitt.
Hvis e12 = e2, godene er urelatert i konsum så får vi den inverse elastisitetsregelen: Hvis man ønsker å minimere
det totale effektivitets tapet så må vi skattelegge varene slik at det marginale effektivitets tapet er lik for begge
goder for de siste enhetene.

=> (t1/q1)/(t2/q2) = e22/e11

Hvis e22 > e11 må t1/q1 > t2/q2
Fordi de vridende effektene da minimeres.

Vi introduserer nå en ikke beskattet gode, fritid.
Vi vet da at e10 + e11 + e12 = 0 og har antatt e12 = 0

=> –e11 = e10
=> e20 + e21 + e22 = 0
      –e22 = e20

=> (t1/q1)/(t2/q2) = e20/e10 = e22/e11
                                   A

A sier oss hvordan etterspørselen etter varen endres ved at prisen på fritid øker med 1%.



side 31

Implikasjonen er at vi bør legge høy skatt på de varene som har lite med arbeidsinnsats å gjøre, dette gir gunstige
kryssvirkninger i arbeidsmarkedet. De vil også være de varene som gir minst prosentvis endring i etterspørselen.
Vi ønsker å minimere de totale vridende effektene effektene så vi skattelegger slik at prosentvis nedgang i etter-
spørselen etter hver vare er like store. Mao. skattelegg hardest det godet som har minst elastisk etterspørsel (og
omvendt). Ramseys regel.

En implikasjon av dette er at en ønsker å skattelegge varer som er komplimentære til fritid relativt hardt. Det vil gi
indirekte en reduksjon i etterspørselen etter fritid og positive kryssvirkninger i arbeidsmarkedet. Dette er Corlett-
Hague regelen og vi nærmer oss da en 1.best løsning der fritid også blir beskattet ved en slik beskattning.

Ved å bruke resonnementene over bør vi skattelegge forsiktig varer som har mye å si for arbeidsinnsats, som er
substitutter til fritid. Ved å redusere skatten på barnepass vil muligens flere substituere seg mot å ha profesjonell
barnepass og dette vil kunne gi positive kryssvirkninger i arbeidsmarkedet. Ut fra min redegjørelse av Ramsey-
teorien for optimal skattelegging forstår vi at forslaget om redusert skatt på slike tjenester kan ha vært begrunnet ut
ifra en slik tankegang.

Dette er kun sett fra et effektivitetshensyn. Ofte kan vi få motsetninger til fordelingshensyn. Effektivitets hensyn taler
for å skattelegge varer som er lite elastiske. Dette kjennetegner gjerne varer/tjenester konsumert av fattige, mens
elastiske varer/tjenester som ut fra teorien bør beskattes forsiktig ofte vil være konsumert av rike. Typiske eksem-
pler er matvarer som er uelastiske og diamanter som er elastisk (kanskje...). Dette kan være et motargument mot
et slikt forslag. Fordelingshensyn vil tilsi at en slik reform er uheldig fordi den kan tenkes å favorisere rike som har
mulighet for kjøp av slike varer/tjenester.

c) Hvorfor pålegge en vridende skatt?

I oppgave a har jeg forklart hva vridende skatt er og at vi får effektivitetstap av dette. Ofte snakker en om at en får en
skattefinansieringskostnad som er større enn 1 når vi bruker vridende skatter. Dette skyldes nettopp vridningstapet
(eventuelt administrative kostnader etc. som vi ser bort ifra). Denne bruttofinansieringskostnaden sier oss brutto-
kostnadene pr. krone overføring ved myndighetene og er gitt ved µ/λ = nytte pr. off. krone/nytte pr. private krone
= privat krone/offentlig krone

Med andre ord hvor mange private kroner en offentlig krone koster.

Det bruttofinansieringskostnaden sier oss er kostnaden for det private ved å øke skatteinntekten med en krone når
du ser bort fra gevinsten ved fordeling og offentlig bruk.

Denne skattefinansieringskostnaden antas ofte å være større enn en. Vi kan få µ/λ < 1 hvis godet er tilstrekkelig
inferiørt, men dette blir for sært så det ser vi bort ifra. Unntaket er ved lump-sum skatt der µ/λ = 1.

En lump-sum skatt er en skatt som er slik at skattebeløpet ikke påvirkes av tilpasningen. Med andre ord en skatt
som er slik at skatteleggingen ikke påvirker skattegrunnlaget. Eks. militærtjeneste for gutter, skatt for alle med blå
øyne.

En lump-sum skatt vil dermed ha den egenskapen at den kun har inntektseffekt og ingen substitusjonseffekt. De
relative prisene forblir uendret og vi får ikke incentiver til å substituere oss bort fra skatten. Lump-sum beskattning
er sjelden brukt i praksis. En ønsker å skattelegge etter evne og evner er ikke observerbare. Ett kjennetegn på for
lump-sum er nettopp eksogene kjennetegn. Lump-sum blir altså et teoretisk verktøy å måle andre typer skatter
mot.

Vi sitter da igjen med vridende skatter. Til nå har vi pratet om kostnader ved skatt og effektivitets tap etc. Da er det
viktig å få med at skatt drives inn for å tilby en offentlig tjeneste, kanskje tilby et kollektivt gode, og/eller av
fordelingshensyn. Dette vil kunne gi gevinster. Avveiningen med skatter når vi i praksis blir tvunget til å bruke
vridende skatter vil stå mellom effektivitets tapet og gevinstene vi får av at skatten inndras. Vi kan altså ikke kriti-
sere skatt ut ifra at det er kostnader ved vridning. Dette må sees i sammenheng/veies opp i mot gevinstene (noe
debatten i media sjelden presiserer).

Når dette er sagt kan det også isolert sett være argumenter for bruk av vridende skatter. Hvis x1 og x2 er substitutter
og x1 er hardt skattelagt vil en skatt på x1 redusere de vridende effektene som skattene på x2 har gitt og redusere
det totale effekt tapet. Dette er det teorien om 2.best sier oss. Hvis det allerede er vridninger så vil vridende skatt
som isolert sett gir økt effektivitets tap kunne redusere effektivitets tapet og vice versa.

Til slutt skal jeg drøfte hvilken rolle assymetrisk informasjon spiller inn på grunnen til bruk av vridende skatter.

Til dette skal jeg bruke en versjon av Ramsey-modellen fra oppgave b).

Nesten alle forutsetningene er like, men vi har ikke lenger like individer og det er heller ikke uten mulighet for
lump-sum skatter.
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Vi åpner opp for to typer individer, med ulike evner/produktivitet, men like preferanser. Og vi kan ha ikke lineær
inntektskatt.

Det er assymetrisk informasjon, myndighetene vet ikke hvem som er av hvilken type, men at det er en av hver type.

W2 og W1 er deres lønninger og lønnsatsen reflekterer deres produktivitet.

Ligninger:

1) Yi = wiLi bruttoinntekt = lønn * arbeidsinnsats

2) Ci = Yi - Ti Ti = inntektskatt, Ci = disponibel inntekt

3) U(Ci , Li) = u(Ci , Yi/wi) = Vi(Ci , Yi)
Vi angir individets nyttefunksjon.

4) T1 + T2 = R skatteproveny = R

=>  R = Y1 – C1 + Y2 – C2

Vi vet at C = Y – T(Y)

dC / dY = 1 – T’ T’ = marginal skatt

Nyttemaksimering gir:

V(C , Y) = V(Y – T(Y) , Y)

MSB = - V’(Y) / V’(C) = 1 – T’

Myndighetenes problem: velge Y1 , C1 ,  Y2 , C2 og dermed T1 og T2.

Pga assymetrisk informasjon må vi basere oss på selvseleksjon

Problem: Type 2 kan velge å få inntektspunkt tiltenkt type 1: (C1 , Y1)

=> V2(C2 , Y2) ≡ V2(C1 , Y1)
vil være vår selv – seleksjonsbetingelse som får to til å ikke late som han er en.

Vi antar pareto – effektivitet er ønskelig. Pareto effektivitet vil her si at det ikke er muligheter for pareto – forbedrin-
ger gitt bibetingelser om ressursbegrensining, informasjonsskranke og et gitt skatteproveny R.

1 best : gitt skatteprovenyhet.
2 best : gitt assymetrisk informasjon

Vi finner pareto – optimalitet ved å maksimere nytten til en gitt nytten til to.

Max V1(C1 , Y1 , C2 , Y2) gitt

1) Y1 – C1 + Y2 – C2 = R

2) V2(C2 , Y2) = V2(C1 , Y1)

3) V2(C2 , Y2) = V2 (reservasjonsnytte) => deltakerkrav

Vi setter 3) inn i 2) og får V2(C1 , Y1) = V2

Pga. antagelsen om like preferanser har vi sikret oss ”simple crossing”. Dvs. at de som jobber mest krever mest i
kompensasjon for å øke innsatsen.

Vi ser kun på grafisk løsning (av tidsårsaker).



side 33

Skatten er gitt ved differansen mellom (C = Y) og indiff. kurven.

(Y2 , C2) = B har likt stigningstall (tangent). Vi har max skatter
T2

* => T1 = R - T2
*

u1
1 > u1

0

Punkt 4 er ikke mulig siden både selvseleksjonsbetingelsen og skatteprovenyet vil holde.

1. best ville gitt : (A , B) => ikke er mulig pga assymetrisk informasjon

2. best gir (S , B) => vi får inn R og holder selvseleksjonsbetingelsen. Pareto optimalt under assymetrisk
informasjon.

Ved 2. best løsningen

For 2: - V’(Y) / V’(C) = 1 – T’ = 1 => T’ = 0

høy produktivitet tilpasser seg som optimalt.

For 1: - V’(Y) / V’(C) = 1 – T’ < 1 => T’ > 0

Lavproduktivitetsbedriften tillegges en vridende skatt, marginalskatt > 0.
Det som driver frem vridningen er assymetri i informasjonen og dermed selvseleksjonsbetingelsen.

Konklusjoner: T’1 > 0 vridende skatt
T’2 = 0 en slags lumpsum skatt
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Gitt at vi har skattelagt over. Kan vi da bruke vareskatt (vridende skatt) som reduserer vridningene eller vil det som
”vanlig” gi ytterligere vridninger.

Vi beskatter vare x og x1 er 1’s forbruk, x2 2’s forbruk, xm er forbruket til 2 hvis han later som han er 1 => ”mimicker”.

Vi pålegger en liten avgift dt => q = p + t.

V(q , C , Y ) => dV/dq*dq + dV/dC*dC = dV
= -λxdt + λdC => Roys identitet.

0 = dR = x1dt + x2dt + dT1 + dT2

dT1 = - x1dt
dT2 = - x2dt

dTi = - xidti
dC = - dT

dV = -λxdt + λxdt = 0

R er uendret, V1 og V2 uendret. Det offentlige får inn noe indirekte skatt samtidig som inntektskatten reduseres.

Hva med ”mimickern”

dVm = -λmxmdt + λmx1dt der -λmxmdt er nyttetap ved vareskatt
= λm(x1 – xm) dt og  λmx1dt er nytteøkning ved at inntektskatten reduseres

Hvis xm > x1 og dt ↑  så vil dVm < 0. Da vil V2(C1 , Y1) < V2.

Med ord: vi kan slakke incentivbetingelsen. Vi ønsker å skattelegge vare x1 hvis m bruker mer av denne enn 1.
Dette fordi m jobber mindre enn 1. De varene som en bruker mye av når en jobber lite bør skattes hardt. I tråd med
Corlett-Hague Regel for beskatning. Skattelegg varene relatert  med fritid hardt (når vi har skatt på arbeid / varer
relatert med arbeid ellers).
Effektivitetsgevinsten ved at selvseleksjonsbetingelsen løses opp skyldes at vi reduserer incentivene til å
mimicke.

Altså ved å kombinere vridende skatter og indirekte skatter får vi redusert effektivitetstapet. Kan være et argument
for vridende skatter. Vi vil få en marginal avveiing mellom effektivitetstapet ved vareskatt og gevinst i form av
redusert tap ved den assymetriske informasjonen.

Oppgave 2

1)

Vi skal her se på en to-sektor modell for en lukket økonomi. Jeg vil først sette opp modellen og da drøfte modell-
relasjonene før jeg går inn på økt mengde høyt utdannet arbeidskraft.

Modellen jeg skal ta utgangspunkt i er en statisk 2*2 generell likevektsmodell. Det vi ser på er 2 produksjons-
sektorer x og y, med prisene px og py, samt to innsatsfaktorer H og L, høyt- og lavtutdannede. Vi antar at x er intensiv
i L og y i H.

Vi forutsetter:
- etterspørselen er generert fra en representativ konsuments homotetiske nyttefunksjon. Spesielt for denne er at
  inntektselastisiteten er 1. Rasjonelle aktører.
- lukket økonomi, statisk modell.
- full faktormobilitet og full kapasitetsutnyttelse
- gitt faktortilbud av H og L, gitt teknologi
- frikonkurranse, ingen aktører har markedsmakt
- konstant skalautbytte og overalt positivt men avtakende grenseproduktivitet. Det innebærer at prod. faktorene er
  tekniske komplimentære.
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(Ofte sees denne modellen på som en langsiktig modell pga antagelsen om konstant skalautbytte f.eks, men gitt
faktor tilbud er et typisk ikke-langsiktig fenomen).

Konstant skalautbytte innebærer at hver faktors grenseproduktivitet kun er avhengig av faktorforholdet som ved
kostnadsminimering kun avhenger av faktorprisforholdet. Substitumalen blir da en rett linje gjennom origo.

Som vi ser, økt kvantum gir uendret faktorprisforhold.

Antakelsen om konstant skalautbytte er sentral i denne modellen. Da vet vi at Ci(w , r , x ) = ci( w , r ) * x, kostnadene
pr. enhet er uavhengig av produsert kvantum. I likevekt må kvantum være et positivt tilbud som er endelig bestemt
slik at: pi = ci( w , r ).

Dette gir oss de to første modellrelasjonene som er likevektsbetingelsene der pris må være lik grensekostnad
som er lik enhetskostnad.

1) px = cx(w , r) = ∂Cx(w , r , x)/∂x

2) py = cy(w , r) = ∂Cx(w , r , x)/∂x

Vi vet at tilbudet i likevekt krever pi = ci(w , r) og produksjonen er ved konstant skalautbytte bestemt fra etterspørsel-
siden og ikke tilbudsiden.

Modellrelasjoner 3) og 4) er faktormarkedslikevektene og er hentet fra Shephards lemma. Sier oss at tilbud av
arbeidskraft er lik sektor x og y’s etterspørsel etter arbeidskraft. 1-4 gir oss produksjonssiden i økonomien.

3) Lo = Lx + Ly = ∂Cx(w , r , x)/∂w + ∂Cy(w , r , y)/∂w

Etterspørselssiden får vi ved å max u(x , y) gitt pxx + pyy = M,
der M = rK0 + wL0. All opptjening skjer gjennom faktoravlønning og nyttefunksjonen er kontinuerlig deriverbar og
strengt kvasikonkav.

Vi antok nyttefunksjonen var homotetisk. Da får vi disse etterspørselsfunksjonene.

5) x(px , py , M) = (∂e(px , py)/ ∂ px)*M

6) y(px , py , M) = (∂e(px , py)/ ∂ py)*M

=> X/Y = ex(px , py)/ ey(px , py) uavhengig av inntektsnivå.

Homotetiske preferanser er ikke alltid realistisk, men forenklende. Kan være en god tilnærming til virkeligheten i
tilfeller der inntektseffekten er liten.

Vi har 6 ligninger og 6 ukjente. 5 er uavhengige og 6 ukjente. Vi måler da alle prisene i px (kostnadsfunksjonen er
homogen av grad 1 => etterspørselsfunksjonen er homogen av grad 0 i priser). Vi ser nå på relative forhold (se
Walras lov). Nå er det kun relative priser som har betydning (ingen prisillusjon).
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Ut fra disse 6 ligningene kan vi etter litt regning få 3 ligninger som kan gi oss endringen i likevekten som følge av
eksogene parameteres endring.

7)X^ - Y^ = - σd(p^x - p^y)

der - σd > 0, dvs. begge godene er normale som vi vet pga forutsetningen om homotetiske preferanser.

Den sier oss at forskjeller i vekstrate er relativt til forskjeller i prisvekst, med σd som er substitusjonselastisiteten i
konsumet som avgjørende faktor.

8) p^x - p^y = θ*(w^ - r^)

Den relaterer prisene til faktorprisene. Motiveres fra pris lik grensekostnad. Forteller oss at kostnadsandelen er
avgjørende for fortegnet (her θ* > 0 => λ* > 0). Hvis w/r ↑  og px = cx skal opprettholdes må den sektoren som er
mest intensiv i L øke sin pris mest. Her vil de innebære at p^x/p^y ↑ .

Vi kan utvide denne til også å se på skatt og teknologi:

(p^x - p^y) + (A^x - A^y) - (T^x - T^y) = θ*(w^ - r^)

Her er T^i skattevekst på vare i og A^i teknologivekst på vare / sektor i, i = x,y

9)Skrives som λ*(X – Y) = (w^ - r^)(axσx + ayσy) + (L^0 + H^0)

eller med skatt og teknologi:

λ*[(X^ – Y^) - (A^x - A^y)] = (w^ - r^)(axσx + ayσy) + (L^0 + H^0)

der σx er substitusjonselastisiteten mellom faktorene I X og tilsvarende for Y. ax og ay er positive parametere
(konstanter) og λ* angir faktorintensiteten.

9) relaterer produksjonen til faktorpisene. Hvis w ↑  mer enn r ↑  så vil w/r ↑  og begge vil substituere seg bort fra den
relativt dyrere faktoren (L/H) ↓ . Overskuddsetterspørsel etter H og underskuddsetterspørsel etter L. For å holde
likevekten i faktormarkedet må sektoren som er mest intensiv i faktoren som har fått økt sin pris øke sin produk-
sjon.

3 ligninger og 3 endogene ukjente: (X^ – Y^) , (p^x - p^y) , (w^ - r^) og 4 eksogene variable (A^x - A^y) , (T^x - T^y) , L0 ,
H0.

Hva skjer hvis H0 øker med relative lønninger, priser og produksjonsnivå?
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Økt H0 gir oss et skift mot venstre i 2 kvadrant, mao. økt H0 gir lavere X/Y for gitt w/r.

Vi ser av grafen at den endrede tilbudskurven gir oss en ny likevekt der

p^x/p^y ↑  , X/Y ↓  , w/r ↑ .

Økt H0 fører ikke til at inntekten øker pga homotetiske preferanser.

En tolkning av dette kan være at økt H0 fører til at r ↓  for uendret produksjon. Siden Y er mest intensiv i H og vil ha
sterkest incentiver til å øke sin produksjon vil den etterspørre mer L og H og dermed presse w og r opp. For å få
solgt unna sin økte produksjon reduserer den py. Den økte produksjonen fra Y krevde mer av L og H så X må ogi
noe av sin L (men kan få incentiver til å øke sin H). Totalt sett vil økt H0 føre til at bedriften som er mest intenciv i
bruken av faktoren øke sin produksjon relativt til den andre bedriften og for å få solgt unna må p^x/p^y ↓ . Den
relative lønna w/r ↑  fordi Y vill ha ønske om å øke L mer enn H.

2)

Økt faktortilgang av H så vi førte til at w/r endret seg.

Økt faktortilgang kan absorberes på to måter:

i) gjøre hver bransje mer intensiv i H. Dette vil redusere grenseproduktiviteten i økonomien.
ii) overføre ressurser fra sektoren som er lavt utdannet intensiv til den som er høyt utdannet intensiv.

Mao. ved substitusjon innad i sektoren eller ved endring i næringsstrukturen.

Jo mindre σx og σy er og jo mindre λ* faktorintensiteten er jo større vil endringen i faktorlønningene være. σx og σy
angir hvor lett det er å substituere seg mellom faktorene og faktorintensiteten går på hvor høy grenseproduktivitet
sektoren har av faktoren. Jo lettere der er å substituere seg, jo mindre må dermed endringen være i faktorprisene
for at vi skal klare å få absorbert en økt H0. Si at σx = ∞, faktorene er perfekte substitutter da vil endringen i faktor-
priser kun være marginal for å få absorbert økninger. Tilsvarende jo likere faktorintensiteten er, jo likere er deres
grenseproduktivitet av faktoren og dermed jo enklere er det å substituere seg.

3)

De siste tiårene har utdanningsnivået økt uten at lønnsforskjellene mellom høyt og lavt utdannet arbeidskraft har
blit vesentlig redusert. Av 2,1) ser vi at dette ikke er i tråd med det modellen predikerer. Hva skyldes dette?

I OECD-land har vi hatt en voldsom teknologisk utvikling de siste tiårene (IT-revolusjonen). Den har til en viss grad
trukket i retning av / i favør av høyt utdannete (høy produktive).

Vil dette kunne være et forklarende fenomen?

A^y > 0

Mao. produktivitet i X-sektor er økt relativt mindre enn Y-sektoren.

Vi bruker modellen fra 2,1) og ser grafisk:
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Vi ser her at X/Y ↓  og px/py ↑ . Samtidig ser vi at w/r ↑ . Dette skyldes at σd < 1 slik vi har tegnet den. Mao det skyldes
størrelsen på skiftene og helningen på etterspørselskurven. Her vil en annen etterspørselskurve som kunne vært
brattere (σd > 1) og da mer prisfølsom gitt at w/r ↓ .

Tolkning:
A^y ↑  fører til at prisene på Y-varen reduseres og etterspørselen etter Y-varen øker. Dette fører til at Y etterspør mer
H enn L. Dette trekker i retning av w/r ↓ . Men samtidig har vi en frigjøringseffekt, ved at produktivitetsøkningen har
for gitt produksjon frigjort arbeidskraft H mer enn L. Det trekker i retning av at w/r ↑ . Hvis vi antar at den første
effekten dominerer (σd > 1) så vil w/r ↓ . Vi antar dette.

Altså økt produktivitet i H-sektoren pga IT-revolusjonen kan være en forklaring til at vi ikke har observert de redu-
serte lønnsforskjellene økt H skulle medført.

Alternativt kan det gi innsikt å se på et grensetilfelle av den lukkede økonomimodellen, en liten åpen. Dette kan
forstås som at σd => ∞. Vi har en vertikal etterspørselskurve, prisene tas som gitt fra verdensmarkedet.

I de siste tiårene har vi møtt stadig hardere konkurranse på en del varer som de trenger lavt-utdannede til å
produsere, typisk i land der de har mye lavere kostnader for produksjon av slike varer kan være U-land med billig
arbeidskraft. Dette kan analyseres som at px/py ↓  => w/r ↓   og X/Y ↓ .

Stolpher – Samuelsen teoremet sier oss at økt pris på en vare fører til økt pris på den innsatsfaktoren som brukes
mest intensivt i produksjonen av vedkommende vare og redusert pris på den andre innsatsfaktoren.
Globaliseringen av økonomier kan dermed tenkes å være en dempende effekt på H0 og en mulig forklaring på at
den reduserte lønnsforskjellen som modellen spår ikke er tilfellet.

I tillegg til forklaringsmomenter i modellen er det viktig å være bevist på at modellen har en rekke drastiske
forutsetninger:
=> full kapasitetsutnyttelse
=> gitt faktortilbud
=> perfekte markeder (etc.)

I virkligheten vil lønninger i Norge være lite fleksible. Vi har sterk grad av rigiditeter. I Europa har dette slått ut i
arbeidsledighet, men i Norge har vi både små lønnsforskjeller og liten arbeidsledighet. Det kan skyldes at Norge i
motsetning til Europa har sentraliserte lønnsoppgjør og vil dermed ha en større grad av kollektiv rasjonalitets-
tankegang omkring momenter som rente og arbeidsledighet. Dessuten har Norge en sterk offentlig sektor som
nesten kan sees på som en monopolistisk makt i etterspørselen etter arbeidskraft. Dette kan også ha innvirkning.

Derfor er det viktig å ha slike argumenter som går på utsiden av modellen. Fordi vi observerer en helt annen
virklighet i Norge enn det vi ser i f.eks. USA og Storbritania. Der har vi også hatt økt H og bedret teknologi osv. Lite
skulle tyde på at teknologisk fremgang OECD landene seg imellom er særlig stor. En av grunnene til at utviklingen
i USA og Norge f.eks. har vært så ulik kan skyldes argumenter nevnt ovenfor. (I USA har forskjellene mellom inntekt
til høyt-utdannede og lavt-utdannede vokst veldig, men dette observerer vi ikke i Norge).



side 39

Som karakteren antyder er dette en meget sterk besvarelse. Dette betyr imidlertid ikke at den bør tjene som et
skoleeksempel på hva som gir en så god karakter ved eksamen. Husk at en eksamen dreier seg om at en i løpet
av 6 timer skal skrive en besvarelse som på en effektiv måte formidler til en sensor at en har nok kunnskaper om
og forståelse for faget til å kunne svare på den gitte oppgaven (ikke mer, ikke mindre). Mine kommentarer vil ta
dette som utgangspunkt. Jeg velger å fokusere på det som ikke er bra, men gjentar at det aller meste er veldig
bra.

Besvarelsen som omtales her er svært lang (41 sider i originalen), og har på mange måter prioritert bredde foran
kvalitet. Selv om alt som omtales er av relevans for oppgaven, ville besvarelsen etter min mening tjent på en
strammere disposisjon. Kostnaden ved den ambisiøse tilnærmingen kandidaten velger er at det blir noen småfeil
og en del uklarheter. Mer alvorlig er det at flere av de mest sentrale momentene bare blir kort berørt eller står
ukommentert, selv om analysen som helhet i og for seg er fyllestgjørende. Ved denne eksamenen var alle
skriftlige hjelpemidler tillat. Dette kan gjøre det fristende å skulle ha med ”alt’’ fra pensum, men sett fra sensors
side innebærer dette heller en forventning om at kandidaten skal være ekstra poengtert og i stand til å fokusere på
det viktigste.

Etter disse innledende bemerkningene av generell karakter vil jeg nå kort gå gjennom en del mer spesifikke
momenter. Disse tas kronologisk, og dermed ikke nødvendigvis etter viktighet.

Oppgave 1
a) Her skiller kandidaten klart mellom substitusjons- og formuesvirkninger av skatt, og lar dette

hovedpoenget være en klar ledetråd hele veien. Bruken av etterspørselsfunksjonene burde vært
kommentert (dvs hvor kommer disse fra?). Det blir her et uheldig sprang mellom den innledende
analysen av konsumentens intertemporale tilpasning, og analysen av tilpasningen med skatt. Den første
delen kunne før øvrig greit vært hoppet over, i alle fall kunne kandidaten spart seg for å vektlegge tilfellene
sparing/låning. Kandidaten er inkonsistent i bruken av notasjonen r. Slutsky-ligninga burde vært
kommentert. Å se på tilfellet med forkjellig skatt på forskjellige renter er mindre relevant for den gitte
oppgava og gir lite uttelling i forhold til innsatsen. Kommentaren om andre kryssvirkninger er mye mer
relevant og av passende lengde.

b) Her er valget av modellramme dårligere motivert enn over. Det er greit å hoppe over utledningen av
Ramsey-formelen, men broa til optimeringsproblemet over burde vært kort kommentert.  Det rotes litt
med uttrykkene for elastisitetene i teksten, men hovedformlene er riktige. Størrelsene ti / qi bør  gis et navn
eller kommenteres. Drøftingen av Corlett-Hague regelen er bra. Det gis pluss for å kommentere
fordelingshensyn.

c) De innledende kommentarene om vridende skatt ut fra andre hensyn enn asymmetrisk informasjon er
relevante og stort sett gode, men kunne vært kortet ned ganske mye. Kandidaten kunne her i større grad
bygd på de tidligere punktene. Den formelle analysen av Mirless-modellen er riktig, men er i tynneste
laget når det gjelder å kommentere de sentrale størrelsene, relasjonene og sammenhengene. Spesielt
burde kandidaten i langt større grad fokusert på hvorfor man i følge modellen bør innføre vridende skatter
heller enn nøyaktig hvordan disse vridende skattene ser ut. Å se på kombinasjonen av vridende skatter
på inntekt og indirekte skatter er positivt, men koster kanskje for mye gitt de andre svakhetene.

Oppgave 2
Dette er generelt en mer veldisponert oppgave enn 1.

a) Her er det meste bra. Jeg savner litt mer påpekning av faktorintensitetene (spesielt en kommentar om
hvordan dette reflekteres i θ* og λ*).  Jeg hadde likt om kandidaten eksplisitt kommenterte
sammenhengen mellom ligningssystemet 1-6 og 7-9, dvs at hver av ligningene 7-9 representerer to av
1-6 på relativ endringsform.

b) Ikke noe å utsette.
c) Kandidatens første forklaring er formelt og teknisk riktig, men virker empirisk urimelig. Det er mer belegg

for å si at den teknologiske framgangen har vært sterkest i den lite utdanningsintensive sektoren
(industrien), dvs at A^X > A^Y, og ikke i den andre sektoren (tjenesteytende) som kandidaten antar. Dette,
sammen med en lav subsitiusjonselastistet ( σd < 1 ) i etterspørselen etter de (sterkt ulike) produktene
disse sektorene produserer, forklarer fenomenet. Kandidatens andre begrunnelse er god. Pluss for gode
og relevante betraktninger utenfor modellen.
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