
BBBBBSESESESESERRRRRVVVVVAAAAATTTTTOROROROROROTidsskrift for studenter og kandidater i samfunnsøkonomi nr. 4 2003 - 39. årgang

Tema:

Studier i utlandet



UTSYN

Postadresse

Observator

Postboks 1095 Blindern

 0317 Oslo

Telefon 22 85 52 59

Fax 22 85 50 35

email: observator@econ.uio.no

Redaksjonen kan kontaktes på

 rom 1252, ES

Utgitt

med støtte fra Økonomisk Institutt

og  Kulturstyret ved

 Studentsamskipnaden i Oslo.

Opplag  600

Redaksjonen avsluttet

22.10.2003

Bladet er utformet

av redaksjonen.

Trykk:

Reprografisk Industri A/S

Abonnement

Kr. 150,- for personer

Kr. 300,- for institusjoner

Annonsepriser:

kvartside kr 500,-

halvside kr. 850,-

helside kr 1500,-

Observator  tilbyr  utforming  av  annonser.

Rasjonalitet

Vi økonomer har alltid vært avhengige av visse begrensninger og
forutsetninger  for å få våre modeller til å kunne si noe om verden rundt
oss. Det er jo faktisk ikke mulig å plassere hele verden i en modell. Hvis
vi hadde klart det ville universet vært predeterminert, og man kunne bare
slått opp i fasiten hvis man hadde noen vanskelige valg man måtte ta.
Det hadde for eksempel bare vært å slå opp på side 42 i ”Dette er mitt liv”
for å se om man ville orke å ta oppvasken senere den dagen. Dessverre
er det ikke så ”enkelt”. Derfor har vi en del forutsetninger vi må legge til
grunn for å gjøre et forsøk på å predikere noe som helst. Blant Hjørne-
steinene av forutsetningene vi har, finner vi forutsetningen om rasjo-
nalitet. ”Vi forutsetter at aktørene er rasjonelle” er ofte det første man
slenger opp når man skal prøve å få noen poeng på en eksamen. Men
man kan jo lure på om verden i det hele tatt er noe i nærheten av rasjonell.
Se for eksempel på amerikanerene, de er langt fra rasjonelle. Den
godeste muskelbunten Arnold Schwartzenegger har nå blitt guvernør i
California uten at noen egentlig vet hva han står for. Men han er jo the
Terminator, så han må da vite hva han gjør? Å stemme på en person
basert på at han er en kul actionhelt istedet for å stemme på noen som
man vet hva står for er pr.def. irrasjonelt. Men la oss bare skjære hele
USA over en kam, og si at alle amerikanere er dumme som brød. Det er
en god rasjonell tilnærmelse. Nå kunne man jo komme med mange
flere flotte eksempler fra USA, men la oss bevege oss til hjemlige trakter.
Er nå nordmenn noe bedre? Svaret er selvfølgelig nei! Vi er en gjeng
amøber alle sammen. La meg bare nevne noen tilfeldige overskrifter fra
norske nettaviser: ”Slottet ferdig med se og hør-krangel”, ”Pusser vinduer
for Gud”, ”Carl I. Krever 15 milliarder ekstra”, ”Må trekke lodd om
fordypningsfag”, ”Ransmann stjal hundebæsj”. Og alt dette har jeg funnet
uten å ta turen innom www.seoghor.no, der alle godbitene befinner seg.
Men vi holder altså på med økonomi. Er nå folk rasjonelle når det gjelder
penger og pengebruk? Du har vel gjettet det, svaret er nei! Hvor mye ville
du f.eks verdsette ”ingenting” til? Og jeg mener bokstavelig talt ingenting.
Du går inn i en butikk, betaler en sum, og får absolutt ingenting tilbake.
Dette er det faktisk noen som har prøvd å verdsette, og etter å ha utført et
eksperiment på ebay kom denne ”forskeren” fram til at verdien av
ingenting er nøyaktig $4.25. Dette hadde jo vært en fin forutsetning å ha
med i en eksamensbesvarelse. ”I denne modellen forutsetter vi at
konsumentene verdsetter ingenting til $4.25”. Man kunne nok fått mange
underholdende modeller med denne forutsetningen. Trenger man flere
eksempeler på irrasjonalitet i forbindelse med pengebruk kan man som
regel bare ta en titt på sin egen kontoutskrift for sist måned. Men la oss
nå avslutte med å nevne et meget nærliggende eksempel på
irrasjonalitet: Dette utsynet. Er det så veldig rasjonelt av en økonom å
angripe rasjonalitetsbegrepet? Det er jo som å skyte seg selv i foten. Og
du er ikke spesielt rasjonell selv, som har kastet bort 2 minutter av din tid
på å lese den. Du burde jo heller lese pensum! Nå er du advart, men jeg
tenker at irrasjonaliteten tar overhånd, og du leser resten av bladet istedet.

Stig
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Utlandet er noe farlig noe, dere. Det er fremmede lukter, fremmede skik-
ker, fremmede ansikter, og kanskje man til og med må kjøre på den andre
siden av veien. Og ekstra skummelt er det å studere i utlandet. For det
første må du kanskje dele pult med en du ikke har sett det trøtte morratrynet
til på åtteforelesningene de siste tre åra. Og skrekk og gru, kanskje forele-
seren har en annen innfallsvinkel til stoffet enn det du er vant til å få servert
fra tolvte etasje. Og hvordan skal man klare seg uten Dagens i SV-kan-
tina? I det hele tatt, det er mye som taler for å ta enda et Blindern-semester
i stedet, ikke sant?

Men hvis du nå, tross alt, skulle våge nesa di utenfor Norges grenser for et
semesters utvekslingsopphold i dette store Utlandet, hva ville du da risi-
kere? Kanskje du ville lære noe nytt om økonomifaget – noe du ikke ville
fått sjansen til hjemme. Du ville få mulighet til å sammenligne deg med
økonomistudenter fra andre land, og kanskje innse at vi lærer MYE her på
instituttet. Du ville møte nye mennesker – kanskje venner for livet?, fått nye
impulser, fått sett et nytt sted (misforstå meg rett, Oslo er en utmerket by,
men av og til kan det være lurt å komme seg bort en stund for å minne seg
selv på nettopp det), kanskje reist rundt – i det hele tatt, det er mye å vinne
på å komme seg ut litt. Så hvorfor er det ikke flere som benytter seg av
instituttets utvekslingsprogrammer? Instituttet har per i dag utvekslings-
avtaler med universitetet i Essex (Storbritannia), universitetet i Toulouse
(Frankrike), og diverse universiteter i Tyskland (Kiel, Berlin, Mannheim).
Tysklandsutvekslingen er til dels kraftig sponset av Ruhrgas-stipendet,
og det bidrar nok til at disse har en viss søkning. Når det gjelder Essex og
Toulouse, derimot, har interessen de siste årene vært ganske laber. Det
var ingen som reiste til Essex nå i vår, og i Toulouse har det ikke vært noen
på flere år. Det kan virke som om instituttet nå har gitt opp å informere om
dette programmet, for på infomøtet nå i høst ble det bare gitt informasjon
om Essex – for de tre studentene som hadde møtt opp. Nå er det muli-
gens folk som ordner seg utenlandsopphold på egenhånd, og all ære til
dem, men hvorfor i huleste er det så få som gidder å dra ut via instituttets
egne programmer? Er problemet at det blir for enkelt?

Med innføringen av vår kjære Kvalitetsreform, er det nettopp blitt vektlagt at
det å ha et semester utenlands skal bli en mer eller mindre integrert del av
undervisningen – også på bachelornivå. Instituttene oppfordres til å utar-
beide utvekslingsavtaler, selv om dette arbeidet virker å gå noe tregt fore-
løpig. Men vi får jo håpe at noen vil benytte seg av disse mulighetene når
de kommer.

Min oppfordring er forhåpentligvis klar: Vi som studenter har et ansvar for
å komme oss ut, og benytte oss av de utvekslingsavtaler som eksisterer
– og gjerne stå på for at det lages flere avtaler (jeg må jo erkjenne at
østkysten av England kanskje ikke er drømmemålet for et utenlands-
opphold, selv om jeg personlig hadde det utmerket der). Det finnes en
verden utenfor Blindern og Norge, som det kan være ganske så sunt å
oppleve.

       Guro
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The Failure in Cancun

Marius Holm Rennesund mhrennesund@hotmail.com

The world trade summit in Cancun, Mexico, collapsed
without agreement. The Doha round of trade talks
run by the WTO was geared specially to help poor
countries. The danger now is that the talks’ failure
could hasten the formation of regional trading blocs
and country-to-country deals, which will hit the
poorest nations hardest.

The reactions after the collapse have been various. The
Philippine trade minister for instance told Reuter’s
news agency that he was “elated by it”. Tanzania’s dele-
gate claimed to be “very happy” that poor countries had
stood up to rich country “manipulation”. Others where
upset and shocked. According to one observer, the trade
minister of Bangladesh had tears in his eyes. “I’m really
disappointed,” he was reported to have said. “This is
the worst thing we poor countries could have done to
ourselves.”1

Western media see the failure of the Cancun summit
as a “debacle” that cast shadows on the future of free
trade. The Economist write: “Disappointment is the right
reaction. For the Doha round of trade talks run by the
WTO was geared specifically to help poor countries.
They will be the victims if the talks cannot be revived,
and there seems to be scant prospects of that”2 . The
media in many of the world’s poorer countries on the
other hand celebrate it as a victory. The Times of India
call it a “moral victory of the world’s poor.” The Straits
Times in Malaysia hails “a victory for developing
countries which have come into their own” and The
Daily star of Bangladesh states that “Cancun Talks
Collapse Over Rich’s Rigidity”.

According to the World Bank, a successful Doha round
could raise global income by more than $500 billion a
year by 2015. Over 60% of that gain would go to poor

countries, helping to pull 144 million people out of
poverty. 70% of the benefits the poor countries might
see from the Doha round would come from freer trade
with each other. With the collapse of the Doha round,
the day when rich countries cut their enormous farm
subsidies and poor countries can finally sell textiles to
the rich world without facing punitive tariffs has been
pushed far into the future.

Farming

Agriculture was the toughest issue dividing nations both
before and during the Cancun meeting. The framework
for freeing farm trade that the US and EU drew up in
August involved some reform, but was much less
ambitious than Doha had implied. Export subsidies for
example were not to be eliminated after all. Angered by
this lack of ambition, a new block of developing countries
emerged just before the Cancun meeting to denounce
the EU/US framework as far too tight. Led by Brazil,
China and India, this so-called G21 became a power-
ful voice. It represented half of the world’s population
and two-thirds of its farmers. It was well organized and
professional. According to the Times of India the G21
stressed that “It was important to tell the western world
that unless there was a time-bound commitment to
end farm subsidies once and for all, there was simply
no way forward. After all, in the 10 years since the Uru-
guay round, which gave birth to the WTO, farm subsidies
in the U.S. and the EU have, instead of being scaled
down, shot up: From $180 billion to more than $300
billion. With the developing countries forced to liberalize
trade and open up markets, this has brought millions
of Third World farmers to the brink of penury and
starvation.”3

A group of four West African countries, Benin, Burkina
Faso, Chad and Mali, managed to get cotton included
as an item on the Cancun agenda. Their grievances
were simple, and justified. West African cotton farmers
are being crushed by rich-country subsidies. The 25.000
US cotton farmers get government subsidies exceeding
$3 billion a year, according to figures released by the
International Cotton Advisory Committee. These
subsidies have depressed the prices and wrecked the
global market. 4  The four West African countries wanted
a quick end to these subsidies and compensation for
the damages they had caused. But according to the
Economist “...the draft text that emerged halfway through
the Cancun meeting was a huge disappointment. The
promises on cotton were vague, pledging a WTO review
of the textile sector, but with no mention of eliminating
subsidies or of compensation. Worse, it suggested that
the West African countries should be encouraged to
diversify out of cotton altogether. This hardline stance
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had American fingerprints all over it. Political realities in
Congress (the chairman of the Senate agriculture
committee is a close ally of the cotton farmers) made
American negotiators fiercely defensive of their
outrageous subsidies.”5  This made the poor countries
even more negative when it came to other controversial
issues.

“The Singapore Issues”

Negotiation over new rules on investment, competition,
government procurement and trade facilitation, also
called the Singapore issues, was another controversial
case. This is by many seen as a way to write the rules
of globalization. Some of the proposed rules made
sense on their own terms. Customs procedures in
much of the developing world, for example, are trade-
debilitating, not trade-facilitating. It takes almost 11 days
on average to get goods that have been sent by sea
cleared by Indian customs, for instance. Only the
customs officials themselves benefit from such tardi-
ness. But poor countries in particular did not want to
take on a new set of international obligations, some of
which might prove costly to implement and monitor.
Worse, if they signed up to new obligations, then failed
to fulfill them, they could be hit with trade sanctions.6

Two days into the conference, over 90 countries signed
a letter saying that they were not ready to move into the
Singapore issues. Unfortunately, the EU and others who
cared about the Singapore issues refused to com-
promise. Only 24 hours before the meeting was due to
end, Pascal Lamy, the EU’s chief negotiator, sugge-

sted dropping all but one or two of the Singapore issues
from this trade round, leaving only trade facilitation and,
possibly, government procurement in the negotiations.
The offer, if it was ever truly on the table, was a good
one. But by this late stage reason was playing little role
in the progress of the meeting. The African Union
refused the Europeans’ offer, partly because its own
pleas for an end to cotton subsidies had been
stonewalled earlier in the week by the Americans. Then
South Korea (backed by Japan) insisted on all four Sin-
gapore issues being negotiated together. At that point,
Mr Derbez, Mexico’s foreign minister and chairman of
the Cancun meeting, said there was no room for
compromise and declared the meeting over.

Who to Blame?

The obvious answer seems to be everybody. Western
countries were unwilling to lower farm subsidies. “Ever
since the current round of trade talks was launched in
2001, Japan and the EU have been on the defensive.
The Doha round’s focus on agricultural liberalization
has forced them to defend some of the most illiberal
but well-entrenched systems of agricultural protection
in the world. Japan’s import tariffs on rice go up to
1,000%, for instance. The EU spends more on annual
subsidies for each of its cows than most sub-Saharan
Africans earn in a year.”7  America’s unwillingness to
curb its cotton subsidies, which has a severe effect on
poor countries’ producers, and their arrogant behavior
when they suggested that the West African countries
should be encouraged to diversify out of cotton, is un-
forgivable. The EU deserves added blame for trying to
push the poor countries into negotiations over the Sin-
gapore issues when they clearly didn’t want to. But the
poor countries must also take some of the blame. The
Doha round’s promise to be pro-poor was seen by
some poor countries as an opportunity to make
demands on the rich world, while doing too little to lower
their own trade barriers. They seem to forget the benefits
from freeing trade with each other, which according to
the World Bank is over 70% of the benefits poor
countries may get from the Doha round.

1 ”The WTO under fire”, The Economist, Volume 368
Number 8342
2 ibid.
3 http://timesofindia.indiatimes.com/cms.dll/html/
uncomp/articleshow?msid=183123
4 http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-
dyn?pagename=article&node=&contentId=A18471-
2003Sep16&notFound=true
5 The WTO under fire”, The Economist, Volume 368
Number 8342
6 ”Tequila sunset in Cancun”, The Economist Global
Agenda, http://www.ourworldisnotforsale.org/cancun/
newsupdates/30.asp
7 ibid.

Mexio`s  foreign minister Mr. Derbez
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Skolen ligger midt i byen rett ved elven. Den er ikke så
enkel å få øye på med en gang ettersom den er noen
kvartaler i et vanlig bylandskap. Skolen har ca. 7000
studenter og det er 123 studenter på master i
Economics. I tillegg har man enkelte kurs sammen
med masterstudenter i Accounting & Finance, Global
Market Economics, Economic History og Economics &
Philosophy. På disse kursene går det noen færre.

Masterprogrammet består av fire fag: mikro, makro,
økonometri og ett valgfag. Valgfagene er International
Economics, Labour Economics, Monetary Economics,
Public Economics, Economics of Industry, Development
and Growth, Reform of Economic Systems, Capital
Markets og Topics in Quantitative Economic History. I
mikro, makro og økonometri kan man velge mellom
basic eller advanced kurs der advanced kursene er
doktorgradskurs som har noe større pensum og flere
forelesninger og man har bare mulighet til å ta ett slikt
kurs. Hvis man senere vil ta en doktorgrad ved skolen
må man ha ett advanced kurs. Nivået på advanced kur-
sene ser ut til å være forholdsvis krevende. Skolen har
akkurat lagt om master og doktorgradsprogrammet og
har i følge “instituttbestyrer” John Sutton som målset-
ning å konkurrere med de fem beste programmene i
USA. Det betyr at inntakskriteriene har blitt noe stren-
gere, og advancedkursene skal visstnok være noe tøf-
fere enn tidligere.

Makrokursene er mikroorienterte, i den såkalte Car-
negie-Mellon/Chicago/Minnesota skolen. Makro-
undervisningen så langt har vært dynamisk, generell
likevekt og ser ut til å fortsette å være det. På presenta-
sjonen av valgfaget Monetary Economics fikk vi opplyst
at første forelesning ville forklare hvorfor alt vi hadde

lært av Mundell-Flemming og det han kalte åpen-øko-
nomi rammeverket var feil (mulig det var her Kai Leitemo
kjøpte ølet) . Resten av kurset ville forklare hva vi burde
ha lært, mente han, som i og for seg er en apetitt-
vekkende introduksjon til et i utgangspunktet knusktørt
fag. Det var det tydeligvis flere som synes, Monetary
Economics er et av de mest populære valgfagene og
skal være et av områdene skolen er best på.

Den første måneden er det forkurs i matte og statistikk.
Semesteremnet i statistikk dekker omtrent pensumet
på statistikkurset, men inkluderer i tillegg noe enkel
regresjonsanalyse. Semesteremnet i matematikk dek-
ker derimot ikke mattekurset. Mattekurset inneholder i
tillegg til pensumet fra semesteremnet analyse av dy-
namiske systemer i diskret og kontinuerlig tid, Kuhn-
Tucker og noe kompleks analyse. Det føres bevis og
utledninger som om det var på vei av moten. Studen-
tene har svært ulik bakgrunn, fra matematikerene som
synes kurset er pusete til økonomistudentene fra Ox-
ford som ikke har optimert en funksjon siden videregå-
ende. Eksamenen etter forkurset er imdlertid lagt opp
slik at (nesten) ingen skal stryke. På Spearmint Rhino,
et utested som er påfallende populært blant skandi-
navene her, traff jeg imidlertid en lett utagerende stock-
holmer som sluttet etter å ha strøket i matte. Stock-
holmere er forøvrig her, som ellers i verden, et lite so-
siologisk eventyr.

Arbeidsmengden ser så langt ut til å være forholdsvis
omfattende. I makrokurset hadde vi én uke på oss til å
forstå oss på dynamisk programmering før det braket
løs, som for meg kanskje var vel snaut. Det er fire mu-
lige karakterer: fail, pass, merit og distinction for hvert
fag og med noen finurlige regler får man også en sam-
let slags snittkarakter på hele kurset. Karakterene re-
flekterer resultatene i alle fagene, slik at det nytter ikke
å gjøre det bra i ett fag hvis du gjør det dårlig i et annet.

Biblioteket

LSE ligger sentralt til i London

Studier i utlandet: LSE

Øystein Børnes Daljord oystein@suverent.no

Leserinnlegg
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Karrieresenteret er svært aktivt med stadige bedrifts-
presentasjoner og utdanningsdager der arbeidsgivere
enten kommer til skolen eller inviterer til egne kontorer.

Arbeidsmarkedet vurderes som godt og det er mulig-
het til å søke på jobber allerede nå, og det er lagt opp til
at man søker nå og kan ha jobb før skoleåret er ferdig.
Jeg kjenner ikke tall fra masterkurset i fjor, men siden
noen tall er bedre enn ingen tall, av de som gikk ut med
Bachelor i Economics i fjor fikk 69% jobb med en gang,
25% fortsatte med videre studier. Dersom man får
distinction har man automatisk plass på PhD program-
met, hvis det skulle være av interesse.

Det er en behagelig usnobbete og upretensiøs tone
blant studentene, og studentene kommer fra stort sett
hele verden. Jeg har bare truffet noen få briter, men jeg

Slik ser ikke trappene på SV ut

har latt meg fortelle at det skal være 80% utenlandske
studenter. Skolen er imidlertid ikke dimensjonert for
studentantallet så man går mer eller mindre i kø hele
dagen. Jeg er av dem som synes kantinen på SV er
helt fenomenal, men kantinen her er enda bedre: seks
forskjellige varme retter til et par pund er bra, og med
tilhørende pub og takterasse er det vanskelig å ikke la
seg begeistre. Biblioteket, som nylig er Lord-Foster-
ized, er så vidt jeg vet Englands største samfunnsviten-
skapelige bibliotek.

Det er alltid en unnskyldning for å gå på pub, som alle
andre steder. Det er stadig noe partyvirksomhet på sko-
len og London trenger neppe en lengre presentasjon.
Det er debatter og åpne forelesninger så godt som
hver dag og en omfattende mengde foreninger man
kan ta del i. I dag er for eksempel Robert Engle å fore-
leser for tidsserie-interesserte ører. Businisserne på
European Business School mener at LSE er det de
kaller en “sosialistskole”. Jeg er usikker på om de refe-
rerer til personalet eller elever og jeg har vanskelig for
å forstå hva det egentlig skal bety, men skolen var i
hvertfall tidligere kjent som en “left-wing”  institusjon,
med undervisere som Bertrand Russell og George
Berhard Shaw fra back-in-the-days, noen forholdsvis
brutale studentopprør på sekstitallet, og den nylige av-
gåtte direktøren Giddens var ideologisk rådgiver for Tony
Blair. Jeg har latt meg fortelle at da det var antikrigs-
demonstrasjon mot Bush i fjor, la hele skolen like gjerne
ned undervisningen ettersom de antok at ingen ville
komme på forelesning allikevel. Det er vel en blandings
av dette som skaper storyen. Jeg har i hvert fall ikke latt
meg plage, tvert imot, hvis det er dette som er sosia-
lisme forsyner jeg meg gjerne to ganger.
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Gufs fra fortiden

observator@econ.uio.no

Vi i redaksjonen mimrer over forgangne tider, da 6 var tabu, og man måtte nøye seg med 5 i heisen... Og hva er
egentlig sosialøkonomi?

Dette er faktisk det aller første 6 i heisen... ehm, 5 i heisen, og det er hentet fra Observator nr. 3 1986. Det tok bare 3
år før noen glupe hjerner fant ut at 6 var mer underholdende enn 5, og fra den dag av har den vært et fast innslag i alle
samfunnsøkonomistudenters favorittblad. Legg merke til det klarsynte svaret fra Gorm Jacobsen. Han var langt forut
for sin tid, det tok jo faktisk omtrent 16 år før navnebyttet skjedde.

Gork Gufs
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270 nye studenter lastet sine håpefulle sjeler opp i et
økonomistudium denne høsten. Det vakum som tidli-
gere har fyllt kunnskapsrommet til disse valper av
noen økonomer, fylles nå gradvis opp med økono-
miske sammenhenger og matematiske formler. Ek-
samen befinner seg bare en måned unna, og de
kunnskapsfrø som er blitt sådd og vannet gjennom
hele denne solrike høst, blomstrer snart ut i en
mangroveskog av eksamensbesvarelser. Studentene
vandrer på rekke og rad inn i denne nye kunnskaps-
sfære; første semester er snart tilbakelagt, og før
eksamen setter inn, passer det seg med en liten blad-
fyll-artikkel om ”de nye studentene”.

Valget om å studere økonomi ble for de aller fleste fat-
tet allerede i april. Den gang da samaordna opptak
hadde sin tidsfrist, og horder av forvirrede vesener skrev
sine studiepreferanser på internett. Kvalitetsreformen
hadde gjort sitt til at man søkte direkte til program fram-
for til fakultet. Følgelig var valget mer avgjørende enn
det tidligere hadde vært. Da søknadsperioden var over,
viste det seg at samfunnsøkonomi var et av de mest
populære fagene. Nedgangstidene hadde sikkert noe
å si for dette. Folk som tidligere søkte seg til mer
forretningsorrienterte økonomistudier (les BI), valgte
kanskje samfunnsøkonomi i håp om større muligheter
for jobb. Videre spilte nok også en liten rolle den fan-
tastiske kinoreklamen UIO hadde! (den  hvor politikerne
sitter og krangler om hvem som er mest (sam)fucka i
hodet!). For hvilket studium er vel ikke best egnet når
man har opphetede diskusjoner om statsbudsjettet?

August kom, og det gjorde også studiestart.
Imatrikulering, nye mennesker og en enorm Freder-
ikkeplass man måtte vandre over for første gang. Tørre
forelesere, vakre blindern studiner og en sv kantine
som fremkallte brekninger. Litervis med øl, og en
Haddaway som gang på gang spurte om hva kjærlig-
het egentlig er. I september var studiefestivalen over,
høsten stod for tur, og sommeren var bare et vagt minne
som ganske så raskte beveget seg mot null. Både sep-
tember og oktober listet seg avgårde, og de nye stu-
dentene kom ettervhert inn i både studie vaner og stu-
die uvaner. I det november er et faktum, er de nye stud-
ente ikke lenger så nye. De nye studentene er nå (av
Observator) tatt med inn i det gode samf.øk felleskap,
og om en del år, vil de, på lik linje med oss som har
kommet litt lenger, kjempe om de beste jobbene.

 Vi ønsker de nye studentene velkommen. Antallet nye
studenter er i år nesten dobbelt så stort som i fjor. Der-
som Norge ikke skal oversvømmes med arbeidsle-
dige samfunnsøkonomier om 3 til 5 år, får vi håpe på
en drastisk forbedring i arbeidsmarkedet!
Vi i Observator ønsker dere lykke til med studiene, og
ser frem til å ha dere både som lesere av dette blad, og
som fremtidige redaksjonsmedlemmer!

Martin Sommerseth Jaer masj@online.no

På søken etter et opplyst sinn
En hyllest til «de nye studentene»

Videre følger et intervju av to nybakte studenter!
Iman Winkelman fra Fauske i Nordland og
Kjartan Sondresen fra Tønsberg.

Hvorfor valgte du samfunnsøkonomi:
Iman: I et samfunnsøkonomistudium får man en bred
kunnskapsbase som kan brukes videre. Man ser i større
grad sammenhenger i samfunnet enn det man gjør i
for eksempel bedriftsøkonomi. Grunnen til at jeg valgte
Oslo var fordi jeg følte det er her man finner det beste
studiemiljøet, samtidig som man er nærmere de store
typiske samfunnsøkonomiinstitusjonene som finans-
departementet og SSB.
Kjartan: Fordi Joakim, en venn av meg, overtalte meg.
Jeg ville egentlig studere psykologi, men innså raskt at
jeg rett og slett var for dum for det. Joakim strøk selv på
en hotelldrift eksamen i Australia og vet således godt
hva dumhet er for noe. Så derfor ble det altså økonomi.
Det interessante spørsmålet er kanskje hvorfor  jeg
fortsatte med samfunnsøkonomi. Hvorfor droppet jeg
ikke ut? Og grunnen til det, er at jeg etterhvert fant
samfunnsøkonomi veldig interessant. Det er et bra fag
som gir innsikt i samfunnet. Jobbmulighetene er bra,
og dessuten liker jeg matte!

Føler du deg liten på Frederikkeplassen?
Iman: Ja! Eller det vil si i begynnelsen følte jeg meg
veldig liten. Jeg kom til Oslo rett etter videregående, og
kjente derfor ikke så veldig mange her. Fredrikke-
plassen ble på en måte derfor litt skummel. Mange
mennesker som skulle i alle forskjellige retninger, og
få som kjente eller visste hvem jeg var. Nå derimot er
ikke Frederikkeplassen så skummel. Jeg tror det er
viktig å bygge opp et nettverk på Blindern. Da trives
man bedre. Dette er en av grunnene til at jeg er blitt
med i Fagutvalget.
Kjartan: NeI

Kjartan
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Hvor ser du deg selv i 2015?
Iman: Jeg ser meg selv i en ledende og utviklende
stilling i organisasjonslivet. Gjerne NHO, men ikke LO.
Generelt frykter jeg en polarisert verden om 12 år.
Kjartan: I 2015 er jeg Mister Olympia for andre gang.
Ellers tar jeg det nok rolig. Jeg setter mål jeg tror jeg
kan nå. Regner derfor med en jobb på trygdekontoret
på Flisa. Eller kanskje jeg kommer så langt som til et
eller annet fylkeskontor. For meg er arbeidsoppgavene
én ting, det viktigste er arbeidsmiljøet. Jeg tror ofte det
kan være hyggeligere miljø på små steder. Ettersom
jeg kommer fra Tønsberg er det heller ikke helt umulig
at jeg ender opp der. Tilbake til røttene mine for å si det
sånn. Tønsberg er en by der det skjer mye, og det ville
vært gøy å ta del i den videre utviklingen av byen!

Benytter du deg ofte av døråpnerknappene?
Iman: Ja, regelmessig. Jeg fant ganske raskt ut at dø-
rene her på blindern er veldig tunge.
Kjartan: Jeg har et veldig ambivalent forhold til døråpner-
knappen. Jeg setter pris på at den er der, og bruker den
når jeg ser den! Egentlig er jeg svært takknemlig for at
jeg er stor og sterk, og derfor ikke er avhengig av å
bruke den. Tenk på de som ikke klarer å åpne dørene
uten hjelp fra knappen!

Hvem foretrekker du? Adam Smith eller J.M Keynes?
Iman: Adam Smith. Dette fordi samfunnets individer
fokuserer på sin egeninteresse. Dette fører totalt sett til
et samfunn der staten har en mindre rolle, sammenlik-
net med enkeltindividenes rolle.
Kjartan: Uten tvil keynes. Både fordi han er mest repre-
sentert på pensum, og fordi han var en del av en kjent
bohem krets i london. Han var også en god venn av
Virginia Wolf (hvem er det? journ. anm!), og det gjør
han til en spennende karakter. Dessuten føler jeg det
er Keynes vi kan takke når det gjelder aktiv finanspoli-
tikk.

Hva synes du om samfunnsøkonomi:
1) Faglig
Iman: Godt! Jeg har vært heldig med foreleserne. Ro-
bert hansen er god, Steinar Holden er litt mer krevende,
men overasker ofte positivt.
Kjartan: Godt fornøyd med det faglige!

Iman

2) Sosialt
Iman: Det går bra. Men i begynnelsen var det sosiale
ganske tøfft. Jeg kommer fra et sted der alle kjenner
alle, også havnet jeg plutselig her på Blindern som en
uendelig liten brikke.
Kjartan: Det sosiale er bra. Har spesielt sans for
øllotteriet på festene!
3) Det motsatte kjønn (eventuellt samme!)
Iman: Jeg er fortsatt søkende. Når det gjelder kvalite-
ten og kvantiteten kan jeg vel si at tilbudet er stort, men
at likevektspunktet er middels. Det er fortsatt mye rom
for pareto forbedringer på damefronten.
Kjartan: Mange koselige jenter!

Hva synes du om kvalitetsreformen?
Iman: Grei! Men obligatorisk oppmøte på Ex. phil. er
latterlig. Selv ikke  politisk fravær er mulig å få. Relevan-
sen med Ex. phil. med tanke på videre samf.øk ser jeg
på som null.
Kjartan: Ingen kommentar!

Siste ord
Iman: Jeg synes UiO bør bli flinkere til å fremme aktua-
liteten til den kompetansen et samf.øk studium fører
med seg.
Kjartan: De gardinene på kjøkkenet i tolvte etasje er alt
for skeive!

Frederik informerer

Frederik arrangerer tur til Hemsedal i helgen 13.- 15.
februar ’04. Se informasjon på hjemmesidene til Frederik:

http://foreninger.uio.no/frederik/

PS: Ikke glem festen 12.11.03!



side 12

I forbindelse med den store reformen er også ex.phil-
og ex. fac.-løpet blitt lagt om. Det faglige innholdet og
gjennomføringen er forandret. Siden det nye kullet
har ex. phil nå og ex. fac. senere så blir kun først-
nevnte kommentert i artikkelen.

At kursene nå er bakt inn i studieløpet har sine implika-
sjoner. I overgangen fra videregående inn i den
esoteriske universitetsverdenen har ex.phil i det første
semesteret bidratt med å gi de nye studentene tid til å
orientere seg og få rutiner og metoder for en ny
undervisningsform på et høyere nivå. Dette første se-
mesteret har gitt tid til å modnes og reflektere over veien
videre uten at det har gitt konsekvenser for karakterer.
Altså en god måte å prøve på studielivet. Her er det
også en sperre som er blitt fjernet. Tidligere så måtte
man ha bestått forberedende for å komme videre. Det
var det ikke alle som gjorde, sist ble hele 44% erklært
uegnede for det akademiske liv (kategoriseringen kan
diskuteres) . Kanskje det er en grunn til at opptaket til
studieprogram er større i år. Det spørs om ikke dette er
skyve problemet frem i tid, eksamen blir det jo. En løs-
ning er å gjøre det enklere. Programmene blir nå finan-
siert etter hvor mange som står på eksamen, hvordan
finansieringssituasjonen er for ex.phil og ex.fac kan ha
mye å si for hvilket faglig nivå den nye ordningen lander
på. Multiple choice eksamen er enda en vei å gå. Det
spørs om amerikansk undervisningskultur og passiv-
isering av studentene til ukritiske mottakere av infor-
masjon lar seg forene med faget filosofi..

En målsetning i kvalitetsreformen er å gi studentene
tilbud om utenlandsopphold. Det var tidligere lettere å
benytte seg av ancep’s  program i utlandet, mange har
nok hørt om Bali og Mexico, men nå er det også mulig
å velge Cuba eller Canada for å ta ex.phil./ex.fac. Mer-
kostnaden ved et slikt opphold er lite, reisen inkludert
(særlig for de som drikker og røyker mye). Dessuten er
strykprosenten historisk veldig lav på alle ancep’s pro-
gram. Dette er jo flott, men det passer ikke så bra med
de nye programmene. Det er riktignok lagt opp til
utenlandsopphold med frie emner satt til et semester,
hvor mange som benytter seg av dette gjenstår å se.

For de som ikke er like sikre, eller er blitt mindre sikre
på hva de vil gjøre med livet sitt underveis, så er det blitt
vanskeligere å legge om studieløpet. Det blir hull i
forelesningsplanen hvor ex.phil. og ex.fac ligger inn-
bakt hvis man har det fra før. Hullene kan selvsagt fylles
med enten gamle poeng, eller nye. Det blir likevel et
ekstra moment og det er ikke sikkert at utfallet blir opti-
malt, det kan dreie seg om enten det gamle kursets
relevanse for den nye graden eller fare for overlapping
mellom nye ønskede kurs. Det skal mer planlegging til
og man kan spørre seg om vi er tjent med å presse
usikre studenter videre en vei for å bli kvitt dem fortest
mulig. Det ser kanskje bedre ut i statistikken over

Ex. Phil. for de nye studentene

Stefan Eklund stef@n.eklund.nu

produksjonseffektiviteten til universitetet nå, men i tall
over hvor mange som har jobb som er relevant i forhold
til utdanning kan dette tenkes å trekke ned på lang sikt.

Også innholdet er vesentlig forandret. Tidligere var kur-
set på 15 poeng og dette er nå redusert til 10. Det er
lagt vekt på filosofihistorie. Platon, Aristoteles, Kant og
Hume skal leses i original, riktignok oversatt til norsk.
Det kan settes spørsmålstegn ved relevansen av dette
for videre økonomistudier. Jeg har personlig hatt stort
utbytte av den delen som hadde med vitenskapelige
metoder, rasjonalitet og logikk å gjøre (jeg likte filosofi-
historien også, men kanskje jeg er litt sær). Ut fra
forelesningsplanen kan jeg ikke finne igjen et spor av
dette bortsett fra argumentasjonsteorien som er repre-
sentert ved hermeneutikken, i en forenklet utgave.

Det er mulig at min gonzojournalistikk ikke er dyptgrav-
ende nok, men dette skal det være lett for de enkelte å
gjøre seg opp en mening om selv. Det er fanget opp
stor misnøye fra intervjuobjektene på forrige side, men
hvorvidt dette er et representativt utvalg kan diskuteres.
En ting er sikker, omleggingen er omfattende og gir
utilsiktede konsekvenser. Her er det naturlig å veie for-
deler mot ulemper, det er viktig å fange opp og hvis
mulig rette opp uheldige virkninger. Det er ikke helt lett
å se hvordan de aktuelle forandringene kan knyttes opp
mot effektivitetsreformen, eller gi noe særlig mer kvali-
tet, det kan virke som om man forandrer for forandrin-
gens skyld (så lenge det ikke koster penger). Kanskje
meningen er å gjøre ex.phil så upopulært at hele faget
blir kastet på dør av den rabiesfrådende student-
pøbelen? Tiden får vise.

Istedenfor å oppfordre til gatekamper med brostein og
knuste kranier, maltrakterte politihester og angstvridde
kjever så vil vi minne om en positiv side ved reformen,
nemlig evalueringsskjemaene. Bruk litt tid til å tenke
over saken allerede nå, ikke heng dere opp i at kritik-
ken nødvendigvis må være konstruktiv, den delen kan
andre stå for senere.

Aristoteles og Platon er fortsatt
en viktig del av ex. phil.
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Bakre rekke fra venstre: Jens Fredrik Skogstrøm, Marko Demian Vitanza, Frid Fjose Berg, Astrid Lyse
Fremre rekke fra venstre: Iman Winkelman, Ingeborg Lindheim, Line Thorgersen, Jørgen Heibo Modalsli

Bakre rekke fra venstre:  Leung Ming Yu, Morten Gabrielsen, Espen Nord, Kristine Hammerstad, Kristin Bjelland
Fremre rekke fra venstre: Andreas Fagereng, Kristina Ersek, Christian Sydhagen

Ikke tilstede: Ischa Lill H. Larsen

Fagutvalget

Frederik
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Det blir ofte tegnet et bilde av at multinasjonale sel-
skaper som etablerer seg i fattige land utnytter ar-
beidere og ødelegger miljøet. Det har blitt hevdet at
fattige land bruker en lite streng miljøpolitikk som et
konkurransefortrinn for å tiltrekke seg multinasjonale
selskaper. Empirisk forskning har imidlertid vist at
en dårlig miljøpolitikk ikke er et avgjørende element
for å tiltrekke seg forurensende industri.

Miljøreguleringer koster forurensende bedrifter penger
i form av økte rensekostnader. Dette betyr at bedrifter
som står overfor strengere miljøreguleringer vil ha høy-
ere kostnader enn de som står overfor mindre strenge
eller ingen miljøreguleringer. Økonomisk teori sier da
at hvis to land er like på alle områder, med unntak av
stramheten i miljøpolitikken, vil landet med minst miljø-
reguleringer gi en kostnadsfordel til forurensende in-
dustri. Man vil da forvente å se at dette landet vil spesia-
lisere seg på forurensende industri og bli et såkalt pol-
lution haven. (Kolstad, 2000).

Det er gjort en rekke statistiske undersøkelser omkring
pollution haven hypotesen uten at man har funnet be-
legg for å hevde at land med en lite stram miljøpolitikk
spesialiserer seg på forurensende industri. Kun en
studie finner statistisk belegg for resultatene i hypote-
sen (Xing and Kolstad, 1997). Denne studien finner at
svært forurensningsintensive bedrifter fra USA etablerte
seg i land med lite strenge miljøreguleringer. Tilsva-
rende resultater ble ikke funnet for mindre forurensende
bedrifter. Det er dessuten funnet flere statistiske svak-
heter i denne studien (Zarsky, 1999), uten at jeg skal gå
inn på disse tekniske svakhetene her.

Det er satt fram en rekke forklaringer på hvorfor man
ikke finner statistisk belegg for pollution haven hypote-
sen. For det første vet man at selv for bedrifter med
store mengder spillprodukter utgjør rensekostnadene

en svært liten del av de totale produksjonskostnadene.
Det er dermed mange faktorer som er viktigere enn
miljøpolitikken når bedrifter bestemmer hvor de skal
etablere nye fabrikker. Videre er det ofte slik at lokal-
samfunnet selv legger press på forurensende bedrif-
ter i land der miljøreguleringene er lite strenge eller
fraværende. Det er til og med eksempler i litteraturen
på at lokalbefolkningen har satt fyr på forurensende
fabrikker. Generelt sett har også multinasjonale sel-
skaper nyere fabrikker enn de lokale selskapene, noe
som innebærer at de har nyere og mer miljøvennlig
teknologi.

Når man derimot går ned på såkalte case studier fin-
ner man en del eksempler på at forurensende bedrifter
faktisk etablerer seg i land med manglende miljø-
reguleringer og benytter muligheten til uforstyrret å
slippe ut miljøgifter. Blant annet finnes det en rekke
eksempler fra oljeindustrien. Her er det riktignok ikke
snakk om at selskapene etablerer seg i land med dår-
lig miljøpolitikk, de etablerer seg selvfølgelig der det er
olje å utvinne, men heller at de utnytter de enkelte lands
mangelfulle regelverk. For eksempel har det California-
baserte selskapet Unocal Oil Company blitt mye kriti-
sert fordi deres planlagte gassrørledning vil ødelegge
urørt urskog i Burma. Selskapet har også aktivt støttet
militærregimet i landet (Zarsky, 1999). Også i Amazo-

I Niger deltaet i Nigeria har over 4000 oljeutslipp tatt
livet av 1400 mennesker

Unocal Oil Company har blitt mye kritisert for sine
aktiviteter i Burma

Multinasjonale selskaper i fattige land
 En trussel mot miljøet?

Marius Holm Rennesund mhrennesund@hotmail.com
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nas har oljeleting og utvinning ført til en økologisk ka-
tastrofe med ødelagt reinskog og forurensede vann-
kilder. I Nigeria har over 4000 oljeutslipp i Niger deltaet

ført til ødelagte naturområder og epidemier som har
tatt livet av over 1400 mennesker. Det biologiske mang-
foldet i deltaet er sterkt redusert som følge av forurens-
ningen (Sierra Club, 1999).

Selv om det ikke finnes statistiske holdepunkter på
aggregert nivå for den såkalte pollution haven hypote-
sen, kan det allikevel se ut som den stadig økende
strømmen av utenlandske investeringer har ført til at
svært få land er villige til å sette en miljøpolitikk som er
strengere enn den politikken som blir ført i landene det
er naturlig å sammenlikne seg med. I en situasjon der
vi ikke har en globalt regulerende myndighet vil ingen
land være villige til å stramme inn sin miljøpolitikk og
dermed stå dårligere rustet i kampen om de utenland-
ske investeringene.

Teoretisk sett er pollution haven hypotesen velfunda-
mentert. Når man ikke finner statistisk belegg for den
på aggregert nivå skyldes nok dette i første rekke at
miljøpolitikken kun er en av mange faktorer multi-
nasjonale selskaper tar hensyn til når de skal etablere
seg utenlands. Det er allikevel viktig å være klar over
faren for at den økte globaliseringen kan føre til at vi
ikke vil se den ønskede utviklingen mot strengere miljø-
reguleringer og mer miljøvennlig produksjon.

Annonsere i Observator?

Vi kan tilby annonseplass i en av
de få publikasjonene rettet mot

økonomistudenter.

Vi er behjelpelige med utforming
av annonser.
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Min hovedoppgave

Tonje Lauritzen Tonje.Lauritzen@norges-bank.no

Denne gangen har Observator intervjuet Elisabeth
Fevang. Elisabeth sluttet på sykepleierstudiet for å
studere samfunnsøkonomi. Nå skriver hun en opp-
gave om sykefravær i helsesektoren på stipend fra
HERO (Health Economics Research Programme at
the university of Oslo), og planlegger å levere i no-
vember.

Hva er det oppgaven din handler om?
Jeg skriver som sagt om sykefravær i helsesektoren.
Dette er mye høyere enn i andre sektorer. Jeg undersø-
ker om det er forskjeller i sykefraværet mellom ulike
yrkesgrupper, som for eksempel sykepleiere og hjelpe-
pleiere, om det er forskjeller avhengig av hvilken form
for helseinstitusjon du jobber i, altså om det er forskjel-
ler mellom de ansatte på for eksempel sykehus og
sykehjem, og om det er forskjeller avhengig av stillings-
prosent. I tillegg er det andre interessante sider ved
dette. Er for eksempel sykefraværet avhengig av ar-
beidsmiljøet, og av at det er vanlig med skiftarbeid, noe
som gjør det tyngre å kombinere med et vanlig familie-
liv.

Har du fått bruk for det du har lært?
Jeg har måttet bruke mye økonometri. Dette har vært
det klart vanskeligste. Jeg har både økonometri grunn-

kurs og økonometri videregående, og dette har jeg fått
mye igjen for. Jeg har også brukt en del arbeids-
markedsøkonomi og noe generell økonomisk teori.

Har du lært mye av å skrive oppgave?
Ja. I tillegg til å lære å skrive, så har jeg lært mye om
anvendt økonometri. Det er faktisk ganske interessant,
selv om det ikke alltid er så interessant som teori. Jeg
har også lært meg å anvende økonomiske teorier ge-
nerelt. Jeg føler egentlig at jeg har lært masse.

Kunne du tenke deg å fortsette med forskning?
Jeg hadde garantert sagt nei før. Nå sier jeg heller kan-
skje.

Kunne du tenke deg å jobbe med noe relatert til det
du har skrevet om?
Absolutt!

Hvordan er det å skrive hovedoppgave på stipend fra
en institusjon som HERO?
Det har klare fordeler å skrive oppgaven i en institu-
sjon. I tillegg til at du får kontorplass og pc (og et sti-
pend), så har du et verdifullt hjelpeapparat rundt deg.
Du får også tilgang på data og dataprogrammer, som
ikke ville vært like tilgjengelig for folk utenfor institusjo-
nen. Folk her er generelt interessert i det du holder på
med og du får mange gode innspill. Folkene på Frisch-
senteret der jeg sitter er kjempeflinke. Jeg kan helt klart
anbefale dette til andre.

Har du noen råd på veien for oss andre?
Jeg vil anbefale folk å skrive om noe de interesserer
seg for. Dette gjør det mye morsommere og lettere å
skrive.  De bør ta kontakt med noen av de vitenskapelig
ansatte og diskutere mulige oppgaver. Man får god hjelp
til å finne en passende oppgave. Jeg har vært veldig
heldig med valg av oppgave, og funnet noe jeg synes
er interessant.

Vi ønsker Elisabeth lykke til!

Har sykepleiere
høyere fravær

enn
hjelpepleiere?
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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,- pr. år. 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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Mens vi venter på Arnold…

Når det snakkes om California, er vel det det første
som faller dere inn hjemme i Norge om dagen. Action-
skuespilleren som i løpet av noen knappe uker har
gjort politiker av seg, og som – når dette skrives – snart
skal ta kontroll over den femte største økonomien i ver-
den.

Mange lurer på hvordan det vil gå, og jeg er altså blant
dem som får oppleve det på nært hold. Og man trenger
ikke studere økonomi på Berkeley for å forstå at selv
”The Terminator” kan få problemer med å innfri løftene
om kraftige skattekutt, mer penger til en masse gode
formål og samtidig få has på Californias budsjettkrise…

Underholdende bør det likevel bli, og jeg skal ikke legge
skjul på at det blir artig å kunne si at jeg har hatt Arnold
Schwarznegger som guvernør når jeg vender tilbake til
Norge og Blindern til sommeren.

Før den tid er lite sikkert, annet at jeg med tilnærmet
sannsynlighet 1 vil bruke svært mye tid på studier. Ber-
keley er rangert som et av de tre beste universitetene i
USA, som vel også betyr topp tre i verden. Hvordan
man lager en slik rangering, og om den er pålitelig, er
et godt spørsmål. Etter å ha vært her i to måneder har
jeg ikke veldig klare svar. Akkurat som på Blindern er
det både gode og mindre gode forelesere her. Den
største forskjellen er egentlig arbeidsformen. Vi har hele
tiden obligatoriske innleveringer, som er med på å
danne grunnlag for karakteren, og i noen kurs gis det
også karakter for muntlig aktivitet. For meg som er vant
med å jobbe et helt semester bare med den avslut-
tende eksamen i sikte, er dette uvant. På den annen
side er det ikke så ulikt hvordan hverdagen var på vide-
regående.

Studier i utlandet: Berkeley

Einar Wøien Nordbø einarwno@uclink.berkley.edu

Leserinnlegg

Uansett medfører studieopplegget her borte at arbeids-
mengden blir meget omfattende, ikke minst siden
pensumlistene i utgangspunktet er fyldige nok. Husker
jeg ble ganske overrasket den første lørdagen i se-
mesteret her borte, da det var fullt av folk på lesesalen
klokken 11 om kvelden. Nå hender det rett som det er at
jeg sitter der selv på den tiden. Ikke minst de siste
ukene har vært intensive, da jeg akkurat har vært gjen-
nom såkalte midterms – eksamener midtveis i semes-
teret.

En annen stor forskjell er selvfølgelig at nivået blant
studentene er veldig høyt. Det skyldes til dels at det –
naturlig nok – er vanskelig å komme inn, men også at
det ikke er noen egen mastergrad i økonomi ved dette
universitetet, folk begynner rett på en femårig Ph.D-grad
etter at de har tatt bachelorgraden. Og få setter i gang
med noe slikt uten å være godt motivert.

Samtidig er det selvfølgelig ekstra inspirerende å stu-
dere ved et institutt der en rekke av professorene er i
verdenstoppen. Det er for eksempel tre nålevende
nobelprisvinnere i økonomi her (Akerlof, McFadden og
Debreu), og dessuten en rekke kjente lærebokforfattere
som Varian (mikro), De Long (makro grunnfag), Jones
(vekst mellomfag), Romer (makro videregående) og
Obstfeld (makro åpne).

Men litt annet enn studier blir det da tid til. Ikke minst
har jeg vært veldig heldig med stedet der jeg bor, et
studenthjem kalt International House. Som navnet in-
dikerer, her bor det folk fra alle himmelretninger. Vi er til
sammen rundt 600 studenter fra mer enn 80 land. I et
slikt miljø – hvor flertallet ikke kjenner noen andre fra
før av – sier det seg selv at det er lett å komme i kontakt
med nye folk. I den første perioden hadde jeg da også
mer enn nok med å lære meg nye navn. Jeg er den

Einar har Arnold Schwarzenegger som guvernør

Einar og Xuehui Han foran Sather Gate, Berkeleys
mest kjente symbol
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eneste nordmannen her på huset, men det er en del
svensker og dansker, slik at jeg kan bli forstått dersom
jeg snakker morsmålet. Men det er jo ikke hovedpoen-
get med å studere i utlandet.

Har også fått med meg en ekte amerikansk fotball-
kamp, mellom universitetslaget vårt, The Golden Bears,
og University of Southern California (USC). Oppmerk-
somheten er litt annen enn rundt SiOs kamper, mot
USC var det for eksempel over 50.000 tilskuere. Men
virkelig hysteri blir det visstnok først i slutten av novem-
ber, da motstander er erkerivalen Stanford, som ligger
sør for San Fransisco. I uken før den kampen skal det
være skummelt å gå i rødt (Stanfords farge) på campus,
og T-skjorter med påskriften Fuck Stanfurd, ser du rett
som det er nå også.

Her forleden fikk jeg dessuten nok en påminnelse om
at verden ikke er så stor, da Xuehui Han fra Blindern
dukket opp på en av forelesningene. Vi tok noen av de
samme kursene forrige semester, og prøver å ta tids-
serieøkonometri nå. Hun ble forsinket da det tok lang

tid å få visum fra Kina, men ettersom hun har tatt nok
kurs i Oslo, og bare har oppgaven igjen, er ikke det så
farlig.

Vi er her begge gjennom en avtale UiO har med Berke-
ley, noe som gjør at søknadsprosessen ikke er veldig
arbeidskrevende. Tror fristen har gått ut dette semes-
teret, den pleier vanligvis å være i midten av september
og midten av august. Et opphold her er absolutt å an-
befale dersom man ønsker faglig nye utfordringer, men
det er nok en fordel å ha tatt noen kurs på 3. avdeling før
man drar. Og som antydet – hvis man vil til utlandet
først og fremst for å oppleve mye utenom studiene, er
kanskje ikke Berkeley det beste stedet. Men jeg svarer
gjerne på spørsmål på mail, hvis noen skulle være
interessert.

Golden Gate - San Fransisco

Einar i San Fransisco, kun en kort
t-banetur fra Berkeley

Berkeleys “The Golden Bears” spiller
hjemmekampene sine på Tailgate stadion
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Festd

Fagutvalget og Frederik arrangerte en festdebatt med temaet
“privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor”. I panelet satt
Jon Vislie (UiO), Espen Moen (BI) og Jan-Erik Stølstad (LO). Mehlum var

som vanlig ordstyrer.

Og etter debatten tok festen av...

Det er ikke lett å overdøve DJ’en,
men noen gjorde et tappert forsøk

Av og til er det faktisk optimalt med et fullt
dansegulv
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Frihetsgudinnen hadde hørt at det var samf. øk.
fest, og tok turen helt fra New York for å bli med

Slitsom fotograf? Gi meg fire øl takk... FIRE sa jeg!

Slik poserte man også for statuer på Grekerenes
tid, men da pleide man å sensurer bort øl ved å

kutte av armene

... mens andre par flørtet med fotografenEnkelte var heldige, og fant seg et pent
par på festen...

debatt
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Vi hører mye om gunstige utvekslingsavtaler med ut-
landet og flere og flere av oss benytter sjansen til å ta
deler av studiet utenlands. Her kan du lese om hvor-
dan Jørn Inge Halvorsen, som dro til Berlin, og Toril
Berge som var i Essex opplevde det å dra, være borte
og å komme tilbake.

JØRN INGE HALVORSEN (28),
siste semester profesjonstudiet

Jørn Inge Halvorsen var i Berlin med Ruhrgas-stipend
undervisningsåret 2001-2002. Ruhrgas-stipend er som
kjent en gullkantet avtale som gir utvalgte studenter
flere tusen i ekstra lommepenger hver måned, i tillegg
til plass på et av fem universiteter i Tyskland. Deriblant
Humboldt Universitet i Berlin, som Jørn Inge valgte å
dra til.

”Jeg følte at vi hadde fått mye og bra informasjon fra
Oslo før avreise og ble ikke overrasket over hva som
ventet når vi kom ned på universitetet i Berlin. Faglig
sett hadde vi fra Oslo bedre bakgrunn enn svært mange
andre. Jeg hadde også fordelen av å ha valgfrie fag
hele året, så jeg slapp styret med å finne fag som måtte
tilsvare det de andre tok hjemme”, forteller han.

Verre var det med det utrolig innviklete byråkratiet som
venter alle utlendinger som ankommer Berlin. Det å
skaffe seg personnummer, bankkonto, telefonnummer
osv. krever mange timer i diverse køer, mye frustrasjon
og kanskje også litt svette og tårer om du er ekstra
uheldig.

På Humboldt er det slik at man i tillegg til samfunns-
økonomi kan velge bedriftsøkonomi, og få dette god-
kjent som en del av graden i Oslo. Jørn Inge vil imidler-
tid ikke anbefale noen å dra til Berlin for å studere bed.
øk. da dette studiet ikke går for å være særlig bra, men

faktisk ganske dårlig. Samfunnsøkonomistudiet vil han
derimot sterkt anbefale. Med kjente forelesere som
Burda og Uhlich og mange interessante fag, sier Jørn
Inge seg svært fornøyd. ”Spesielt interessant er den
teorien de underviser i makroøkonomi, som har mer av
den amerikanske synsvinkelen på faget. Denne er en
fin motvekt til teorien som undervises i Oslo og Skandi-
navia, og noe jeg fikk god bruk for i hovedoppgaven
min. Og ha sett flere sider av saken fører til mer selv-
stendig tenkning”, mener han.

Undervisningsopplegget var også annerledes, med
mer undervisning og flere innleveringer. Jørn Inge syn-
tes det ble litt liten tid til selvstendig jobbing. Det faktum
at det også var få eller ingen lesesaler i tillegg til dårlig
datautstyr, gjorde sitt til at man fikk brukt tiden mindre
effektivt enn på Blindern.

Da det gjelder byen vil han ikke gå så langt som å kalle
den vakker, men mener at den er meget interessant.
Berlin er stor og preges mange steder av sin til tider
turbulente historie. Byen har et bredt kulturtilbud og kan
bl.a. by på fantastiske konsertopplevelser for de som
er interessert i klassisk musikk.

God i tysk ble Jørn Inge ikke under oppholdet. At under-
visningen går på engelsk og at han kun snakket en-
gelsk med de andre internasjonale studentene, har
mye av skylden for det. Han anbefaler folk å ta et språk-
kurs, kanskje helst et annet sted enn Berlin for å få sett
mer av Tyskland.

”Å komme tilbake til Norge og hoppe inn igjen i studiet
var ikke noe problem. Føler at jeg kanskje lærte litt mer
i Berlin enn jeg ville gjort i Oslo det året”, sier han. Jørn
Inge syntes ett år holder, men er alt i alt meget fornøyd
med oppholdet. ”Jeg vil absolutt anbefale andre å dra
til Berlin for å studere”, konkluderer han. ”Vel og merke
for å studere samfunnsøkonomi ikke bed. øk.!”

Hvordan gikk det med
de som dro?

Linn Østebø linni5@hotmail.com

(To av dem ihvertfall...)

Humboldt universitet



side 23

TORIL BERGE (25),
siste semester profesjonstudiet

Toril Berge benyttet vårsemesteret 2002 til å studere
på University of Essex (UoE) i England, et høyt ranket
universitet i byen Colchester 40 minutter utenfor Lon-
don. Avtalen Økonomisk institutt har med UoE gjør søke-
prosessen meget enkel. ”Man slipper unna med å søke
direkte til instituttet og deretter dumper resten av papi-
rene ned i postkassen din”, forteller Toril. I motsetning
til andre internasjonale studenter slipper også nord-
menn TOEFL-test for å bevise at de kan studere på
engelsk. Også der er tid og penger spart. Hun mener at
den enkle søknadsprosessen er en stor fordel for de
som har nok å henge fingrene i fra før, og legger til at
orientering og oppfølging fra Oslo før avreisen var vel-
dig bra.

”Å komme ned til Essex var stort sett problemfritt, kan-
skje mye takket være en fantastisk kontordame som
hjalp oss med det meste”, sier hun. Toril tok tre kurs på
hovedfagsnivå og trekker fram at undervisningen på
UoE var mer empirisk rettet enn det som er tilfelle her.
”Det var mer dynamikk mellom teori og empiri i under-
visningen, slik at man fikk en bedre forståelse av hvor-
dan ting faktisk fungerer”, forteller hun. I ett fag besto
pensum kun av økonomiske artikler, og det sier seg
selv at da blir måten man lærer seg faget på og ikke
minst eksamensformen veldig forskjellig fra oppleg-
get på Blindern. Litt overraskende var det at vanskelig-
hetsgraden på fagene varierte veldig, uten at dette kom
fram i studiekataloger eller lignende. ”Snakk med noen
andre fra instituttet som her vært der før du velger fag
på UoE”, advarer hun.

Det var lagt opp til mindre undervisning på UoE enn her
hjemme og tre semestre i året førte til at studentene
fikk halvannen måneds ferie midt i oppholdet. Denne
tiden kom godt med til eksamenslesing, og kunne kan-
skje vært enda bedre utnyttet om det hadde fantets flere
lesesalsplasser på universitetet.

Byen Colchester er en liten, landlig og meget engelsk
fabrikkby med mange internasjonale studenter, hvorav
flest er asiater, grekere og søramerikanere. De fleste
bor på campus, så om man ikke velger å dra til Lon-
don, er det der det skjer. ”Vi benyttet ofte ledige stunder
til å ta toget inn til London” sier Toril. ”Og å ha denne
muligheten er et stort pluss med å være utvekslings-
student nettopp i Essex”, legger hun til. Av positive ting
knyttet til selve universitetet nevner hun blant annet et
utrolig flott bibliotek og ypperlige treningsmuligheter.

Toril erfarte at hun fikk svært god bruk for det hun hadde
lært i Essex da hun kom tilbake til Oslo. Å kunne lese
engelske fagartikler på en ordentlig måte, få en sterk
forbedring i språkkunnskapene og rett og slett å ha sett
faget fra en annen side er noe hun trekker fram som
spesielt nyttig. ”Jeg ble også mer vant til å spørre om
ting jeg ikke forsto på grunn av språkbarrieren som
oppsto i begynnelsen. Det å tørre å spørre er viktig, og
noe jeg er glad jeg ble vant til”, forteller hun.

Av de svært få negative sidene med oppholdet Toril
kommer på i ettertid er at hun syntes et halvt år utveks-
ling var for kort. ”Men det tyder jo bare på at det er en
veldig bra avtale”, legger hun til. Og selvfølgelig må det
utrolig upålitelige jernbanesystemet i Colchester nev-
nes i denne sammenhengen. ”Om man trenger et godt
eksempel på hvor dårlig privatisering av en jernbane
kan gå, så se på Colchester”, sier hun.

Toril vil anbefale alle å ta et avbrudd fra å studere på
Blindern, om man drar Essex eller andre steder er un-
derordnet. ”Få et miljøskifte og lær et språk godt!”, opp-
fordrer hun. Og til de som er redde for at språket blir at
problem: ”Ingen grunn til bekymring. Nordmenn er vel-
dig mye bedre enn veldig mange andre til å snakke
engelsk”, forsikrer Toril til slutt.

Essex universitet
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Princess

A boy was crossing a road one day when a frog called
out to him and said, «If you kiss me, I’ll turn into a
beautiful princess.» He bent over, picked up the frog
and put it in his pocket. The frog spoke up again and
said, «If you kiss me and turn me back into a beautiful
princess, I will stay with you for one week.» The boy
took the frog out of his pocket, smiled at it, and returned
it to his pocket. The frog then cried out, «If you kiss me
and turn me back into a princess, I’ll stay with you and
do ANYTHING you want.» Again the boy took the frog
out, smiled at it and put it back into his pocket. Finally,
the frog asked, «What is the matter? I’ve told you I’m a
beautiful princess, that I’ll stay with you for a week and
do anything you want. Why won’t you kiss me?» The
boy said, «Look, I’m an economist. I don’t have time for
a girlfriend, but a talking frog is cool.»

Top 10 Reasons To Study Economics

1. Economists are armed and dangerous: “Watch out
for our invisible hands.”

2. Economists can supply it on demand.

3. You can talk about money without every having to
make any.

4. You get to say “trickle down” with a straight face.

5. Mick Jagger and Arnold Schwarzenegger both studied
economics and look how they turned out.

6. When you are in the unemployment line, at least you
will know why you are there.

7. If you rearrange the letters in “ECONOMICS”, you get
“COMIC NOSE”.

8. Although ethics teaches that virtue is its own reward,
in economics we get taught that reward is its own virtue.

9. When drunk, you can tell everyone that you are just
researching the law of diminishing marginal utility.

10. When you call 1-900-LUV-ECON and get Kandi
Keynes, you will have something to talk about.

An economist is a man who states the
obvious in terms of the incomprehensible
- Alfred A. Knopf

There are 1011 stars in the galaxy. That used to be a
huge number. But it’s only a hundred billion. It’s less
than the national deficit! We used to call them
astronomical numbers. Now we should call them
economical numbers.
- Richard Feynman

Jurrasic Economics

Conversation between two Dinosaurs:

Dinosaur #1: “How many economists does it take to
screw in a light bulb?”

Dinosaur #2: “What is an economist?”

Dinosaur #1: “A flunkie mathematician who tries to
predict the population of kangaroos in Australia. But
that’s not important and don’t ask what a Kangaroo is.”

Dinosaur #2: “I don’t know, how many?”

Dinosaur #1: “10 economists and one grad student.
One economist to make a model, one to run the
regression, one to test the hypothesis, one to interpret
the results, one to conclude how to screw it on, one
grad student to screw it on, and five economists trying
to fight off the dinosaurs trying to eat them.

Humor for Economists
Ronny the rat observator@econ.uio.no

Natural Rate of Unemployment

Newlan’s Truism: An «acceptable» level
of unemployment means that the
government economist to whom it is
acceptable still has a job. 
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Virus Definitions

INTEREST GROUP ECONOMIST VIRUS - Divides your
hard disk into hundreds of little units, each of which
does practically nothing, but all of which claim to be the
most important part of the computer.

ECONOMETRICIAN VIRUS - Sixty percent of the PCs
infected will lose 38 percent of their data 14 percent of
the time (plus or minus a 3.5 percent margin of error)

POLITICAL THINK TANK ECONOMIST VIRUS - Doesn’t
do anything, but you can’t get rid of it until next election.

GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS - nothing works
on your system, but all your diagnostic software says
everything is just fine.

MARXIAN ECONOMIST VIRUS - Helps your computer
shut down whenever it wants to.

SOVIET ECONOMIST VIRUS - Crashes your computer,
but denies it ever happened.

MAINSTREAM ECONOMIST VIRUS - It claims it feels
threatened by the other files on your PC and erases
then in «self-defense.»

CENTRAL BANK ECONOMIST VIRUS - Makes sure that
it’s bigger than any other file.

MULTINATIONAL CORPORATION ECONOMIST VIRUS
- Deletes all monetary files, but keeps smiling and
sending messages about how the economy is going
to get better.

SUPPLY SIDE ECONOMIST VIRUS - Puts your
computer to sleep for four years. When your computer
wakes up, you’re trillion more dollars in debt.

NEW ECONOMY VIRUS - Also known as the «Tricky
Dick Virus.» You can wipe it out, but it always makes a
comeback.

ENVIRONMENTAL ECONOMIST VIRUS - Before
allowing you to delete any file, it first asks you if you’ve
considered the alternatives.

If all economists were laid end to end, they
would not reach a conclusion
- George Bernard Shaw

EuroEnglish

The European Commission has just announced an
agreement whereby English will be the official language
of the EU rather than German, which was the other
possibility. As part of the negotiations, Her Majesty’s
Government conceded that English spelling had some
room for improvement and has accepted a 5 year phase-
in plan that would be known as “EuroEnglish”: —

In the first year, “s” will replace the soft “c”.. Sertainly,
this will make the sivil sevants jump with joy. The hard
“c” will be dropped in favor of the “k”. This should klear
up konfusion and keyboards kan have one less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond
year, when the troublesome “ph” will be replaced with
the “f”. This will make words like “fotograf” 20% shorter.

In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling
kan be expekted to reach the stage where more
komplikated changes are possible. Governments will
enkorage the removal of double letters, which have
always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil
agre that the horible mes of the silent “e”’s in the
language is disgraceful, and they should go away.

By the 4th yar, peopl wil be reseptiv to steps such as
replasing “th” with “z” and “w” with “v”. During ze fifz year,
ze unesesary “o” kan be dropd from vords kontaning
“ou” and similar changes vud of kors be aplid to ozer
kombinations of leters.

After zis fifz yer, ve vil hav a reli sensibl riten styl. Zer vil
be no mor trubls or difikultis and evrivun vil find it ezi tu
understand ech ozer.

ZE DREM VIL FINALI KUM TRU!!



side 26

Observator har besøkt Ragnhild S. B. Astad, som i
skrivende stund har jobbet ganske nøyaktig ett år i
Nærings- og handelsdepartementet (NHD), på Avde-
ling for nærings- og handelsøkonomi.

Hvorfor valgte du å studere samfunnsøkonomi?
- Jeg kan nesten ikke huske nå hvorfor jeg valgte det…
Men jeg hadde en cand.mag.-grad med blant annet
russisk storfag, også begynte jeg å få litt angst for å bli
oversetter – jeg var redd for å ikke skulle ha noe mer
faglig å jobbe med enn oversetting. Så tenkte jeg at
siden jeg er så samfunnsinteressert og politisk enga-
sjert, burde jeg egentlig prøve meg på et samfunnsfag.
Men jeg var veldig åpen for at ”hvis jeg ikke liker det, så
bare slutter jeg etter et år”, men så fant jeg ut at det var
mye mer interessant enn jeg hadde trodd – det er jo på
sos. øk. det skjer, da, det er der man får lære om de
store, samfunnsmessige sammenhengene.

Det Ragnhild liker best med samfunnsøkonomi, er at
det er så virkelighetsnært, at det man lærer kan anven-
des veldig direkte på viktige problemstilinger. Man åp-
ner en avis, og så står det masse relevant om faget.
–Dessuten tror jeg at sosøk tiltrekker seg innmari
masse sympatiske mennesker, det er rett og slett vel-
dig mange ålreite mennesker som studerer sos. øk.
Dette er jo mye av grunnen til at man blir på faget, også.

Ragnhild foreller at målsetningen med all virksomhe-
ten i NHD er å jobbe for verdiskaping i Norge. – Vi skal
jobbe mot å oppnå en samfunnsøkonomisk optimal
ressursallokering, som da på en måte vil maksimere
verdiskapingen. Det sier seg jo selv at i en sånn mål-
setting er det mye sos. øk… På Ragnhilds avdeling
jobber de med svært mange forskjellige temaer, blant
annet handel, handelsforenkling, EU/EØS, WTO, skatt,
generell makroøkonomisk analyse, entreprenørskap,
arbeidsmarked og innovasjon. Ragnhild har vært innom

Økonomer i arbeidslivet

Guro Børnes Ringlund gurori@hotmail.com

et bredt spekter av oppgaver i løpet av den tiden hun
har vært ansatt. – Jeg har egentlig vært innom flere ting
siden jeg begynte, det første jeg gjorde var å skrive et
notat om pengepolitikk, siden jeg hadde skrevet om
dette i hovedoppgaven min. Dessuten har jeg vært litt
involvert i OECD-verv – departementet møter i ulike ko-
miteer i OECD, blant annet i noe som heter Nærings-
komiteen, hvor jeg har vært med. Jeg har også jobbet
med noe som heter referansetesting, som handler om
å sammenligne land på bakgrunn av statistiske indi-
katorer. Ut i fra de sammenligningene man gjør, kan vi
lære av hverandre. Hvis det er et land som er veldig
flinke på et område kan vi prøve å finne ut årsaken til at
de er det, og teste dette opp mot norske forhold: Er
dette noe smart i Norge, eller er det ikke smart? Veldig
ofte er det ikke smart, fordi Norge er annerledes, mens
andre ganger kan vi faktisk lære noe.

I sommer ble Ragnhild plassert i en nyoppstartet
analyseenhet på sin avdeling, hvor de driver med ge-
nerell økonomisk analyse av ulike temaer. Dermed har
det blitt mindre OECD-jobbing og forefallende saksbe-
handling, i stedet får hun anledning til å lese mye fors-
kning og fordype seg i temaer som er viktige for avde-
lingen. Blant annet jobber hun med handlingsplan for
innovasjon, skatteinnovasjon og kapitalmarkedene i
forbindelse med innovasjon. Hun er veldig fornøyd med
disse nye arbeidsoppgavene og syns det er kjempe-
gøy å få anledning til å fordype seg, selv om hun må
innrømme at det til dels kan gå på bekostning av det å
være praktisk. Det er ikke nødvendigvis så enkelt å finne
fram til en anbefaling om hva slags politikk man skal
velge som samtidig er godt fundamentert i teori og øko-
nomisk vitenskap.

Hvordan er arbeidsmengden på jobben din?
 – Fram til i sommer jobbet jeg veldig mye – det var mer
enn åttetimersdager, altså… I begynnelsen gjør man
alt treigt, og så får man dårlig samvittighet, også be-
gynner man å sitte til klokka åtte hver kveld. Jeg syns
dessuten at jeg i begynnelsen fikk mange oppgaver,
man blir liksom kastet ut i det, må levere masse ting og
sånn. Men det å bli kastet ut i det er virkelig utelukkende
positivt. Det er ikke sånn at du går til statsråden med
noe du har skrevet helt alene, det går jo gjennom alle
sjefene dine, og de er helt klar over at du ikke kan noe
når du begynner. Man får tilbakemelding og blir fulgt
opp hele veien, så jeg opplevde det ikke som en ube-
hagelig læreprosess. Men det er klart, det er ekstremt
lett å jobbe for mye, det blir jo aldri tomt på pulten. Man
må bare lære seg å gå, selv om det er masse å gjøre,
og det er nok ikke så lett i begynnelsen. Men det er
veldig sjelden jeg jobber i helgene, og det syns jeg er
utrolig positivt. Det å få helgene tilbake er akkurat så
deilig som man tror det vil være – helt uvurderlig.
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Hvordan var overgangen fra studentliv til arbeidsliv?
– På mange måter så savner jeg Blindern. Jeg savner
måten å omgås på – jeg så jo vennene mine hver dag,
det gjør jeg ikke lenger. Jeg savner lunsjdiskusjonene.
Samtidig så er det veldig hyggelig her på avdelingen,
så det er jo bra. Jeg husker fra i fjor høst, akkurat i
overgangen, at det var en stor glede å ikke skulle ha
eksamen til jul. Samtidig var jeg ganske sliten den før-
ste tida her – når alt er nytt, blir man fort tappet. På
Blindern visste jeg jo hvordan ting foregikk, jeg slapp å
bruke tankevirksomhet på det. Men det at man er sliten
går jo over. Også er det selvsagt fint å tjene penger –
det er ikke sant at man tjener dårlig i staten, jeg har jo
mye mer penger å rutte med nå enn da jeg studerte…

Ragnhild syns hun har fått med seg en bra faglig bal-
last fra Blindern.  – Det er jo ting jeg gjerne skulle hatt
mer av, eller ønsket jeg hadde prøvd å forstå bedre,
men det er egentlig ikke et så stort problem, jeg kan jo
lære meg det nå. Når man jobber med konkrete pro-

blemstillinger ser man lettere hva man ikke har skjønt,
mens det er vanskeligere å være kritisk når man stude-
rer. Totalt sett syns jeg at jeg er godt utrustet fra sosøk.

Ragnhild er fornøyd med at hun får brukt utdannelsen
sin hver dag. Hun forteller at all argumentasjon i NHD
er basert på samfunnsøkonomi, og at det derfor er fint
å være samfunnsøkonom, men at det sikkert er van-
skeligere for ansatte med en annen fagbakgrunn. Det
er ansatt både jurister, statsvitere, siviløkonomer og en
samfunnsgeograf på Ragnhilds avdeling. Hun jobber
ikke noe særlig direkte med andre faggrupper, men alt
hun er med på å lage i analysegruppa blir lagt fram for
hele avdelingen, så de er mye i dialog med andre, noe
hun setter stor pris på. – Det er jo områder hvor andre
fag er flinkere enn oss, da… Når man jobber så veldig
med faget sitt så lærer man også hvor begrensende
det er. Jeg merker at det er ting jeg ikke klarer å skjønne,
eller ikke vet hva jeg skal gjøre noe med. Da er det
veldig nyttig og viktig at det er andre faggrupper her.

Avslutningsvis, har du noen råd til de av oss som er i
ferd med å bevege oss ut på det for tida mindre hyg-
gelige arbeidsmarkedet?
– Dagens arbeidsmarked tatt i betraktning, tror jeg det
er viktig at man ikke må ta det personlig hvis man blir
gående ledig en stund, man kan jo ikke ta en lavkon-
junktur personlig. Også må man kanskje forberede seg
på å ”ta til takke med” mindre relevante jobber. Gene-
relt tror jeg det er viktig å forberede seg faglig til inter-
vjuet, i hvert fall hvis man søker seg til typiske sosøk-
jobber. Man vet jo selvfølgelig aldri hva man vil bli spurt
om, men ved å tenke gjennom noen problemstillinger
øker i hvert fall sannsynligheten for at man vil gjøre det
bra.

Med det i mente takker vi Ragnhild for intervjuet, og
ønsker henne lykke til med videre karriere.

Vi har flyttet!

Observator har måttet gi fra seg sitt kjære kontor i
P.A. Munchs hus og har nå inngått samboerskap med
Frederik og Fagutvalget. Du kan nå finne oss på rom

1252 i Eilert Sundts hus.
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Observator ønsker nye medarbeidere

Studentavisa på samfunnsøkonomi ønsker nå nye medarbeidere siden mange i
redaksjonen ble ferdige med studiet i forrige semester. Vi er nå bare ni perso-
ner som holder hjulene i gang, og nytt blod i redaksjonen hadde vært ønskelig.

Vi trenger folk til mange oppgaver:
- Skribenter
- Datakyndige
- Illustratører
- Fotografer
- Journalister

Observator gir opplæring på alle områder, så man trenger ikke være en ekspert
for å bli med.

Som medlem får du mange fordeler:
- En god attest som vil være nyttig i det trange arbeidsmarkedet
- Muligheten for å bli hørt hvis du har noe på hjertet
- Bli kjent med nye mennesker
- Gratis inngang på samfunnsøkonomifester
- En sponset øl i ny og ne

Hvordan kontakte oss?
E-mail:
observator@econ.uio.no
Tlf: 22 85 52 59
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Oppgave 1

Y = C + I + G + NX

C = a + b(Y – T) a > 0, b ∈  [0, 1]

T = t0 + tY

NX = X – mY

Modellen forutsetter en økonomi styrt fra etterspørselssiden. Økt etterspørsel fører til økt tilbud.
Dette forutsetter en økonomi hvor all produksjonskapasitet ikke allerede er utnyttet. Modellen forutsetter
altså ledig kapasitet, altså arbeidsledighet.

Videre forutsetter modellen uendret prisnivå. Dette krever:

a) at der er ledig kapasitet (altså arbeidsledighet) som nevnt over, hvis ikke vil man få press i arbeidsmarke-
det noe som vil føre til økte lønninger dernest økte priser.

b) at vi studerer kortsiktige virkninger. På lang sikt vil prisendringer bringe økonomien mot AS – AD likevekt.

En annen forutsetning er konstant valutakurs.

En endring av eksporten ∆X < 0 fører til:

dY / dX = 1 / (1 – b(1 – t) + m) =>  ∆Y =  [1 / (1 – b(1 – t) + m)] ∆X < 0

En nedgang i eksporten fører til en reduksjon i BNP.

Multiplikatoren, [1 / (1 – b(1 – t) + m)] er vanligvis større enn 1.

Dette  ser en ved å studere ekstremtilfellet b = 1 (konsumentene forbruker hver ekstra krone de tjener) og t
= 0 (ingen skatter).
Multiplikatoren blir da [1 / m] = m-1

 som åpenbart er større enn 1.

At multiplikatoren er større enn 1 betyr at  |∆Y| > |∆X|. Nedgangen i BNP er større en nedgangen i eksport.
Dette skyldes multiplikatoreffekten; redusert Y fører til redusert disponibel inntekt noe som fører til redusert
konsum og igjen redusert BNP.
Dette motvirkes noe av at redusert BNP fører til lavere skatter, og dermed blir reduksjonen i disponibel
inntekt (og dermed C) ikke så stor som den ville vært uten skatteeffekten. Likeledes fører redusert BNP til
lavere import noe som begrenser handelsunderskuddet og dermed begrenser reduksjonen i BNP. Dess
høyere parameteret m er, jo større blir denne effekten.

Vi ser altså at høy t (skattesats) og høy m (høy importtilbøyelighet) demper effekten av eksportreduksjonen.

Eksamensbesvarelsene
ECON1310 – Vår 2003

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

Besvarelse 1 – Karakter: A
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Høy b (konsumtilbøyelighet) øker effekten av eksportreduksjonen.

Myndighetene ønsker ∆Y = 0.

Når vi differensierer Y, får vi:

dY = [1 / (1 – b(1 – t) + m)] (da - bdt0 + dI + dG + dX) = 0

Her er: da = dI = dG = 0

=> ∆Y =  [1 / (1 – b(1 – t) + m)] (- b∆t0 + ∆X) = 0

<=> ∆X = b∆t0 og ∆X < 0 => b∆t0 < 0

Skattene t0 må reduseres: ∆t0 = ∆X / b

Effekt på handelsbalansen:

∆NX = ∆X – m∆Y

men ∆Y = 0 grunnet skattereduksjonen
=> ∆NX = ∆X

Handelsbalansen svekkes altså tilsvarende eksportreduksjonen. Dermed svekkes NX mer enn om en ikke
hadde redusert skattene. Da ville redusert BNP medført lavere import slik at handelsunderskuddet ikke ble
så stort.

Effekten isolert sett av skattereduksjonen blir:

∆NXskatt = -m∆Y = (mb∆t0) / (1 – b(1 – t) + m) = (m∆X) / (1 – b(1 – t) + m)

Ettersom ∆X < 0 blir ∆NXskatt => skattereduksjonen forverrer handelsbalansen.

Effekten på offentlig budsjettbalanse:

Budsjettbalansen, B, er forholdet mellom statens inntekter, T, og statens utgifter, G.

=>       B = T – G
= t0 + tY – G
= t0 + [t / (1 – b(1 – t) + m)]*(a – bt0 + I + G + X)

=>       ∆B = ∆t0 +  [t / (1 – b(1 – t) + m)]*( ∆a – b∆t0 + ∆I + ∆G + ∆X)
   = ∆t0 + t∆Y – ∆G

Vi har sett at staten reduserer skattene med ∆t0 for å holde ∆Y = 0. Videre antas ∆G = 0.
Dette gir:

∆B = ∆t0 Budsjettbalansen forverres tilsvarende skattereduksjonen.

Vi kan isolere effekten av skattereduksjonen:

=> ∆Bskatt = ∆t0 – [(bt∆t0) / (1 – b(1 – t) + m)]
= (∆t0 + m∆t0 – b∆t0 + bt∆t0 -bt∆t0) / (1 – b(1 – t) + m)
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∆Bskatt = ∆t0 [(1 – b + m) / (1 – b(1 – t) + m)]

Dette er budsjettbalansesvekkelsen som skyldes myndighetenes skattereduksjon.
Vi ser at skattereduksjonen:
- svekker budsjettbalansen
- svekker handelsbalansen

Dette ville uansett skjedd grunnet synkende eksport, men både svekkelsen av handelsbalansen og svekkel-
sen av budsjettbalansen forsterkes av skattereduksjonen.

En slik ekspansiv finanspolitikk er en motkonjunkturpolitikk. Hensikten er å stimulere konsumet slik at BNP
holder seg stabil og at sysselsettingen dermed holder seg stabil. Ved å gjøre dette riktig kan en glatte ut
konjunktursvingningene fullstendig. Når BNP synker (som her ved fallende eksport) reduserer en skatten
(evt. Øke statlige innkjøp, G), når BNP stiger øker en skattene (evt. Reduserer G).

Fordelen er altså i første rekke stabil sysselsetning, med alle godene det medfører.

Ulempene er i første rekke knyttet til usikkerheten i vår kjennskap til økonomien. Vi kjenner ikke paramete-
rene med tilstrekkelig sikkerhet. Det kan derfor være vi øker/reduserer skattene (evt. G) for mye/lite. Dermed
risikerer vi å forverre situasjonen. Et annet problem er tidsaspektet. Kanskje medisinen (finanspolitikken) vi
foreskriver ved ett gitt tidspunkt t0 ikke passer ved tidspunktet t, når medisinen begynner å virke.

Et annet problem kan være villet overdosering (en reduserer skatene for mye) eller underdosering (en øker
ikke skattene nok) av politiske hensyn. Å øke skattene i gode tider er sjelden populært.

Til sist vil en slik finanspolitikk, der en bruker skattene til å stabilisere BNP, være uforutsigbar. Bedriftenes
langtidsplanlegging blir vanskelig, da en ikke vet hvordan skattene vil være i fremtiden.

Oppgave 2

Økt offentlig konsum øker BNP. Dette øker det private konsum noe som igjen øker BNP. Konsumentene får
altså mer penger å bruke; deres disponible inntekt øker. Noe av denne økningen vil de ønske å spare. Hvor
stor andel av inntektsøkningen de sparer kommer blant annet an på:

- realrenten. Høy realrente gjør det mer lønnsomt å spare.

- hvor rike konsumentene er i utgangspunktet. Er de svært fattige, med andre ord har store materielle
behov, vil de høyst sannsynlig konsumere alt.

- framtidsutsiktene. Har man stor tro på gode tider i framtiden, at det vil være lett å finne arbeid, at inntekter/
pensjon vil være god osv. vil en være tilbøyelig til å konsumere mye. Er derimot fremtidsutsiktene dystre, vil
en spare for å ha noe å rutte med i fremtiden.

Privat sparing vil altså øke som følge av økningen i offentlig konsum.

Offentlig sparing vil nødvendigvis synke, da økt offentlig konsum nødvendigvis svekker budsjettbalansen.
Dermed har staten mindre penger den kan spare. Men, økt offentlig konsum øker privat inntekt og gir der-
med økte skatteinntekter, dog mindre enn det økte konsumet. Vi ser altså to motvirkende effekter. Privat
sparing øker. Offentlig sparing synker.
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Hvorvidt den totale nasjonale sparingen øker eller synker, kommer an på hvor stor den private sparingen er i
forhold til den reduserte statlige sparingen.

Dette er det ikke så lett å vurdere. Det økt offentlige konsumet kan føre til inflasjon. Dette vil i særlig grad
skje om BNP = potensielt BNP. Da er det full sysselsetting. Økt offentlig konsum fører til økt offentlig
etterspørsel etter arbeidskraft, enten det nå er hjelpepleiere eller snekkere til å bygge sykehjemmet hjelpe-
pleieren skal jobbe på. Ved full sysselsetting vil dette føre til økte lønninger – etterspørselen etter (visse
typer) arbeidskraft er større enn tilbudet, dermed stiger lønningene. Dette fører til økte kostnader for både
privat og offentlig sektor – prisene stiger. Dermed får man inflasjon. Inflasjon reduserer realrenta, dermed
synker privat sparing.

Hvis BNP < potensielt BNP kan dette unngås. I en slik situasjon er der arbeidsledighet. Dermed unngår en
økte lønninger. Altså blir det ingen inflasjon, og privat sparing forblir uendret.

Vi ser altså at i visse tilfeller vil økt offentlig konsum føre til:

- inflasjon
- økt privat sparing.

Men inflasjonen reduserer privat sparing. Nettoeffekten kan være både positiv og negativ.

En annen effekt som kan påvirke er rentenivået. Med en uavhengig sentralbank, kan en se på sentralbank-
ens rentesetting som en konsekvens av økonomien for øvrig. Ettersom Norge har inflasjonsmål, vil jeg
argumentere ut i fra dette. (etterhvert har nokså mange land inflasjonsmål.) Hvis det økte offentlige konsu-
met medfører økt inflasjon (dvs., hvis sentralbanken tror inflasjonen om 2 år kommer til å være noe annet
enn inflasjonsmålet (2,5 %) sier) vil Norges Bank øke renta. Dermed motvirkes innflytelsen inflasjonen har
på realrenta. Inflasjonen reduserer realrenta, renteøkningen styrker realrenta. Nettoeffekten vil påvirke privat
sparing. Økt realrente vil normalt sett medføre styrket valutakurs. Dette fordi det vil være mer lønnsomt å
plassere kapital i Norge enn i et land med lavere realrente (som dermed gir lavere avkastning). Styrket
valutakurs kan medføre redusert sparetilbøyelighet. Dette fordi prisen på importerte varer synker, det samme
for feriereiser. Hvis økt valutakurs medfører at pengene vil rekke ekstra langt de 2 ukene i Hellas, har en
mindre grunn til å spare penger til turen.

En annen effekt igjen er det økte offentlige konsumets innvirkning på konsumentenes framtidsutsikter. Disse
vet at det økte offentlige konsumet må betales en dag, for eksempel gjennom økte skatter i fremtiden.
Dermed sparer konsumentene litt ekstra for å kunne betale disse framtidige skattene. Hvis det økte offent-
lige konsumet isteden for går til noe som med høy sannsynlighet vil gi økte framtidsinntekter, for eksempel
forskning og utvikling vil konsumentene beholde et optimistisk syn på fremtiden – sparetilbøyeligheten forblir
konstant eller reduseres.

Vi ser at mange effekter spiller inn. Inflasjon, valutakurs, rentenivå, sysselsetning og hav det økte offentlige
konsumet går til vil alle påvirke privat sparetilbøyelighet.

I utgangspunktet vil jeg allikevel tro økningen i privat sparing er mindre enn reduksjonen i offentlig sparing.
Dermed reduseres nasjonal sparing som er følge av økt offentlig konsum.
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Oppgave 1

(1) Y = C + I + G + NX
(2) C = a + b(Y – T) a>0, 0 < b < 1
(3) T = t0 + tY 0 < t < 1
(4) NX = X – mY 0 < m < 1

Modellen over kan ha følgende bruksområder:

1: Mål – middel analyse. Myndighetene kan for eksempel sette seg et mål om størrelsen på handelsbalan-
sen på import/eksport og se hvilken virkemidler de kan bruke (middel) for å nå målet.

2: Konsekvensanalyse: En kan se hva som skjer dersom en endrer størrelsen på variablene. Modellteknisk
gjøres dette ved å endre eksogene variable for så å se hvordan de endogene variablene endres. For eksem-
pel kan en se hva som skjer med BNP dersom skattesatsen t endres med 0,1.

3: Prediksjon: En kan bruke modellen til å gi anslag på de endogene variablene Y, C, T og NX, gitt de
eksogene variablene.

Modellen er statisk, så den sier ingenting om hvor lang tid evt. endringer vil ta.

(5) Y = [1 / (1 – b(1 – t) + m)]*(a – bt0 + I + G + X) på redusert form

Virkning av Y ved reduksjon i eksport, ∆X < 0:

En endring i ∆X < 0 vil gi en endring ∆Y lik

∆Y = [1 / (1 – b(1 – t) + m)]*(-∆X)

Brøken [1 / (1 – b(1 – t) + m)] vil være positiv fordi nevneren vil være positiv. Dette fordi [1 – b(1 – t) + m] =
[1 – b + bt + m] og vi vet at 0 < b < 1 dermed blir svaret positivt da (-b) er eneste negative ledd. Siden
brøken er positiv vil en negativ endring i ∆X føre til redusert BNP. Hvor mye BNP reduseres avhenger av
størrelsen på multiplikatoren [1 / (1 – b(1 – t) + m)] som vi ser avhenger av verdiene på b, t og m. Dersom
landet for eksempel har høy importtilbøyelighet vil multiplikatoren bli liten og virkningen av redusert eksport
gir liten virkning på BNP.

Økonomiske mekanismer:
Redusert eksport fører til en svakere handelsbalanse (NX) direkte. Svekket handelsbalanse vil føre til lavere
BNP direkte fordi overskuddet (evt. underskuddet) på handelsbalansen utgjør en del av BNP. En annen
virkning får vi i tillegg gjennom at den reduserte etterspørselen fører til redusert inntekt som igjen fører til
redusert konsum.

Dette vil igjen forsterke den første initial virkningen og BNP svekkes ytterligere. Vi vil riktig nok ha noen
mekanismer som virker i motsatt retning. Redusert eksport vil også føre til en lavere netto skatt fordi folk
ikke tjener så mye penger. Dette vil virke positivt på konsum etterspørselen. Videre vil en del av den redu-
serte etterspørselen være rettet mot importerte varer, noe som vil styrke handelsbalansen. De positive
virkningene er imidlertid langt mindre enn de negative.

Dersom myndighetene vil forhindre endring i BNP ved å endre skattene (t0) får vi at denne endringen må ha
like stor virkning på BNP som ∆X.

Besvarelse 2 – Karakter: B
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Vi får:

½[1 / (1 – b(1 – t) + m)]* ∆X ½= ½[1 / (1 – b(1 – t) + m)]* b∆t0½* (1 – b(1 – t) + m)

∆X = b∆t0

∆t0 = ∆X / b

Myndighetene må altså endre skatten slik at ∆t0 blir lik forandringen i eksport (∆X) delt på den marginale
konsumtilbøyeligheten. Siden ∆X < 0 og b > 0 må skattene senkes.
Dersom vi antar at vi har en reduksjon i eksporten = ∆X og myndighetene setter ned skattene ∆t0 = ∆X / b vil
dette få følgende virkning på handelsbalansen:

∆NX = – ∆X – (m / (1 – b(1 – t) + m))*(- ∆X)*b* ∆t

∆NX = – ∆X – (m / (1 – b(1 – t) + m))*[(- ∆X) +  ∆X]

∆NX = – ∆X – (m / (1 – b(1 – t) + m))*[0] = – ∆X

Virkning på handelsbalansen dersom skatten er uendret:

∆NX = – ∆X – (m / (1 – b(1 – t) + m))*(– ∆X)

Vi ser altså at redusert skatt fører til sterkere handelsbalanse. Ved å redusere skattene unngår man et
underskudd av størrelsen (m / (1 – b(1 – t) + m))*(– ∆X).

Virkning offentlig budsjettbalanse:

Offentlig budsjettbalanse er offentlige utgifter pluss offentlige inntekter. I modellen er G et utrykk for offentlige
utgifter i form av offentlige kjøp av varer og tjenester. Skatter er offentlig sektors inntekter. Når det offentlige
går i overskudd kan vi se på det som offentlig sparing. Da får vi:

∆Soff = – ∆G + ∆T

∆G vil være = 0 slik at ∆Soff = ∆T

∆T = ∆t0 + (t / (1 – b(1 – t) + m))*( – b∆t0)

Siden ∆t0 (skattene reduseres) vil ∆T reduseres med ∆t0, men øke med (t / (1 – b(1 – t) + m))*(b∆t0).

Siden ∆t0 > (t / (1 – b(1 – t) + m))*(b∆t0) vil skatte inntektene reduseres totalt sett, og dermed vil den offent-
lige budsjettbalansen svekkes:

∆Soff = ∆t => ∆Soff < 0

Grunnen til at skattene ikke bare vil reduseres pga. lavere skatter, men også faktisk øke med en del er at
lavere skatter fører til større inntekt, som igjen fører til høyere konsum og dermed mere skatteinntekter.
Totalt sett vil allikevel den offentlige budsjettbalansen svekkes.

Politikken som er beskrevet ovenfor er av typen ekspansiv finanspolitikk. Fordelen med en slik politikk er at
den virker relativt raskt og sikkert når den ført ser satt igang. Den kan imidlertid også medføre store ulemper.

Dersom landet har en stram budsjettbalanse, kan en slik politikk gi liten handlefrihet. Det kan også gi et
budsjettunderskudd på lang sikt dersom man stadig reduserer t0.
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Videre har myndighetene høyst usikre kunnskaper om forandring av skattene av størrelsen (∆X / b) virkelig
vil gi den samme virkningen på BNP som den reduserte eksporten. Parameter verdiene i modellen er også
basert på antakelser og er svært usikre. En tredje ulempe kan være at dette vil forhindre en nødvendig
omstilling i økonomien som vil øke eksporten.

Oppgave 2

Tolker oppgaven til at en økning av offentlig konsum innebærer økt G, uendret T.

For et land med åpen økonomi vil landets totale sparing være lik summen av realinvesteringene og over-
skudd/underskudd på handelsbalansen.

Dersom landet skulle øke sitt offentlige forbruk betyr dette at de offentlige realinvesteringene hadde økt.
Dersom disse øker er det også rimelig å anta at privat realinvesteringer øker. Vi får altså økte investeringer.
En del av investeringene vil imidlertid være rettet mot utlandet, slik at handelsbalansen kan svekkes noe,
men totalt sett så vil landets sparing bli positiv. Økte investeringer fører også rimeligvis til økte lønninger,
som igjen gjør at husholdningene kan spare mer av inntekten sin.

Enda en effekt som kan nevnes er resultatet av økt prisnivå. Oppgangen i økonomien med øket lønnsvekst
vil normalt føre til høyere prisnivå. Ved høyt prisnivå vil sentralbankene rimeligvis sette opp renten, noe som
gjør det enda mer attraktivt å spare. Men dette vil igjen ha en negativ effekt på investeringene (det blir mindre
lønnsomt å investere) slik at sparingen derfor går noe ned.

En annen effekt ved økte lønninger er at vi også sår økt konsum som gir myndighetene høyere skatteinntek-
ter, dermed blir reduksjonen i offentlig sparing redusert noe.
Økt G vil trolig føre til økt sparing for landet som helhet.

Du kan finne flere
eksamensbesvarelser og

utgaver av Observator på nett

www.oekonomi.uio.no/observator
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Kommentar til besvarelsene

Steinar Holden steinar.holden@econ.uio.no

Dette kurset ble gitt første gang våren 2003, med tre timers skriftlig eksamen. For at eksamensbesvarelsene skulle
fokusere på de viktige forholdene i denne korte tiden, ble det informert i oppgaveteksten om at kandidatene ikke
skulle ”bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven”. Dermed skulle en ikke skrive
forutsetninger, symbolforklaring, eller forklare ligninger, bortsett fra det som blir spurt om.

Spørsmålet om ”i hvilke økonomiske situasjoner modellen over kan være velegnet” ble misforstått i mange av
besvarelsene. Riktig svar her ville være at modellen er egnet til å forklare kapasitetsutnyttelsen og størrelsen på BNP
på kort sikt i en økonomi med ledig kapasitet (arbeidsledighet).

I oppgave 2 ba oppgaveteksten eksplisitt om at en ikke skulle bruke matematisk modell. Hensikten med dette var å
fokusere på verbale forklaringer, samt at det skulle bli enklere for kandidatene å trekke inn mange relevante momen-
ter. Dette medførte imidlertid også nye vanskeligheter for kandidatene, fordi en økonomisk modell ville kunne struk-
turere argumentasjonen på en måte som manglet i de fleste besvarelsene. I denne oppgaven var mange av besva-
relsene meget svake, og det kunne nok vært hensiktsmessig for mange av kandidatene å bruke en keynes-modell på
kladdeark, og så argumentere ut fra dette.

Besvarelse med karakter A

Besvarelsen besvarer langt på vei spørsmålet med økonomiske situasjoner ved å påpeke ledig kapasitet og kort sikt.

Kandidaten finner riktig uttrykk for endring i BNP, ∆Y, og gir en god forklaring på de økonomiske mekanismer som
gjelder. Det er vel riktig at vi vanligvis antar at denne multiplikatoren er mindre enn en, men dette vil ikke være tilfelle
dersom b(1-t) – m < 0. Poenget med å nevne ekstremtilfellet b = 1 er ikke så heldig, ved at b jo vanligvis forutsettes
mindre enn en, og dette uansett ikke er relevant for om multiplikatoren vanligvis er mindre enn en. Men kandidaten
skriver ikke noe feil her, så det trekker ikke ned.

Kandidaten finner helt riktig at skattene må reduseres, og uttrykket for ∆t0  er riktig. Virkningen på handelsbalansen,
både isolert av skatteendringen, og av skatteendring + nedgang i eksport, samt virkningen på offentlig budsjett-
balanse, er alle regnet ut riktig, samt at kandidaten har skrevet verbalt hva svaret blir. Det er også forklaringer på
økonomiske mekanismer, selv om disse kunne vært litt mer fyldige.

Drøftingen av fordeler og ulemper ved stabiliseringspolitikk er god, selv om en savner en kommentar om ulempene
knyttet til at nødvendig omstilling i økonomien kan bli forhindret.

I oppgave 2 påpekes helt riktig at økt offentlig konsum vil føre til økt BNP, som igjen kan føre til økt privat sparing.
Samtidig vil offentlig sparing synke, ved at offentlig konsum øker. Videre drøftes virkninger via inflasjon og realrenten,
avhengig av om kapasitetsutnyttelsen er høy eller lav i utgangspunktet. Dette er relevante betraktninger. Det er også
meget relevant å trekke inn hvordan økt offentlig konsum påvirker konsumentenes framtidsutsikter.  Det som en først
og fremst savnet i denne oppgaven er en påpekning av at samlet sparing er lik nettofinansinvestering + nettoreal-
investering, og at økt BNP vil føre til økt import og dermed redusert nettofinansinvestering.
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Besvarelse med karakter B

Kandidaten har her misforstått spørsmålet om økonomiske situasjoner, og skriver istedenfor riktig om bruksområ-
der. Her har nok sensorer innsett at oppgaveteksten kunne misforståes, og vært vennlig. Kandidaten finner helt
korrekt at redusert eksport fører til redusert BNP. Det matematiske uttrykket er ikke helt korrekt – det skal ikke stå
minustegn foran ∆X selv om ∆X er negativ. Forklaringen på økonomiske mekanismer er bra, selv om det hadde vært
bedre å si klarere at redusert etterspørsel gir redusert produksjon BNP, og dermed redusert inntekt, osv.

Kandidaten finner helt korrekt at skattene må reduseres, og uttrykket er korrekt. Utregningen er litt uryddig, ved at det
multipliseres bare på den ene siden med et uttrykk i parentes (det er imidlertid klart at kandidaten har tenkt på dette
som at det multipliseres på begge sider).

Uttrykkene for virkning på handelsbalansen er riktig, bortsett fra at det heller ikke her skal stå minustegn foran ∆X.
Derimot er svaret om at redusert skatt fører til sterkere handelsbalanse feil. Virkningen på budsjettbalansen er riktig,
og drøftingen av fordeler og ulemper med stabiliseringspolitikk er bra.

Oppgave 2 åpner godt med å si at landets totale sparing er lik summen av realinvesteringer og overskudd/under-
skudd på handelsbalansen. Derimot er det vanskelig å forstå hva kandidaten mener med at økt offentlig forbruk skal
innebære økte offentlige realinvesteringer, og det er heller ikke klart hvorfor dette skal medføre at private realinvesteringer
øker – det henvises jo ikke her til at økt BNP kan føre til ønsker om å øke produksjonskapasiteten. Det er riktig og
relevant at dersom investeringene øker, så vil nok også importen øke, noe som vil svekke handelsbalansen. Derimot
er det forvirrende at økte lønninger fører til at husholdningen sparer mer, og at husholdningene øker sitt konsum.
Riktig nok vil økt privat disponibel inntekt føre til at både sparing og konsum øker, men økte lønninger uten at en
spesifiserer at BNP øker er det mer naturlig å betrakte som endret inntektsfordeling, dvs. at lønnstakerne får en større
del av den private disponible inntekten. Og endret inntektsfordeling til fordel for lønnstakerne er det nok mest sann-
synlig fører til økt konsum, og redusert sparing, fordi lønnstakere nok bruker en større del av sin inntekt til konsum enn
det eiere gjør.

Observator vil bringe dere flere
besvarelser på nyåret!
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PB 1095 Blindern
0317 OsloB”Samføk: Gøy, vulgært eller useriøst?”

Helge
6. sem.

Jeg liker ikke navnet, det
er en vulgær forkortning.
Det høres mer akade-
misk ut å si sosialøko-
nomi

Karl Rikard
8. sem.

Jeg liker det veldig godt,
det er veldig morsomt å
si at man skal til en
samføk fest.

Lailai
Master

It’s not a very serious
name. It is quite strange
and it will take some time
for people to accept that.

Rebecca
1. sem.

Jeg synes det er artig!

Magnus
1. sem.

Navnet er helt greit,
samføk er gøy!

Zhang Li
Master

He...he…What is that in
English? It sounds
strange. I don’t know
what I can say about
that... Can you mention
some examples in this
area?

SEKS I HEISEN


