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Reform og arbeidsmarked

Universitetet og lånekassa har rottet seg sammen mot oss stakkars
studenter og vil nå presse oss til å faktisk bli ferdige på Blindern. Vi kan
ikke lenger kose oss på lesesalen til vi blir 40, men blir kastet ut i
verdenen så altfor tidlig. Vi kan ikke lenger slappe av med 10 studie-
poeng i semesteret, men blir straffet av lånekassa så snart vi ikke klarer
å fullføre et ”normert” semester. Akk, ja... denne reformen kom jo som
husleia for desember. Men hva tjener egentlig samfunnet på å kaste
oss studenter ut i arbeidsmarkedet så altfor tidlig? Her har vi en institu-
sjon som på et magisk vis forandrer statusen på tusener av folk fra
”arbeidsledig” til ”student”, og det til en uslåelig pris. Vi studenter koster
jo mindre enn minstepensjonister! Alternativet er å sende oss ut på
arbeidsmarkedet, og hva tjener samfunnet på å få ENDA flere halvt ut-
dannet akademikere ut på arbeidsmarkedet nå? Det vi trenger er folk
som kan vaske eldre mennesker, passe skrikende unger, spyle toalet-
ter... og hvem kan vel gjøre dette bedre enn en fattig deltidsstudent som
er på desperat jakt etter penger? Men også dette skal ødelegges ved
obligatorisk oppmøte og regelmessig innlevering av oppgaver. Nå må vi
stakkars studenter stort sett leve på det vi får fra lånekassa, og hvis ikke
det er nok... ja hva gjør man da? Da blir man tvunget ut på et arbeidsmar-
ked som for tiden er på et bunnivå.

Når dette er sagt så må man vel nesten nevne at på lang sikt kan sann-
synligvis reformen ha en god effekt, men det er korttidseffekten, og da
valg av tidspunkt som jeg mener kunne vært bedre. Personlig så nær-
mer jeg meg nå slutten av studiene. Hovedoppgaven er påbegynt, og
selv om det ikke går med toppfart ser jeg nå enden på alt strevet. Jeg ser
også på arbeidsmarkedet med en viss skrekk. Det er jo grenser for hva
man kan skryte av når man kommer rett fra Blindern og skal søke på
jobb. Med unntak av erfaring fra Observator og et par deltidsjobber så er
vel det største jeg kan slå i bordet med at jeg kommer fra verdens 63dje
beste universitet. Heldigvis sier mange at arbeidsmarkedet holder på å
bli bedre, men det tar nok litt tid før man kan gå rett fra Blindern og ut i
drømmejobben. Og det hjelper vel ikke akkurat på situasjonen at folk
dropper ut fra universitetet på grunn av flue-i-lommeboka syndromet
som vi alle kjenner fra Donald.

Til slutt har jeg her et utvalg gode tips til de som straks er ferdige og skal
ut på jakt etter arbeid:

- Start søkingen med en gang du er ferdig
- Ikke bruk bare copy/paste, men skriv søknader som er rettet mot det

stedet du vil søke på
- Meld deg arbeidsledig med en gang for å få betalingsutsettelse fra

lånekassa
- Ikke søk på de samme jobbene som meg!

       Stig
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Studenter i fokus?

Universitetet skal være både en forskningsinstitusjon og en undervis-
ningsinstitusjon, og i stillingsinstruksene her på instituttet som på uni-
versitetet generelt er alle vitenskapelige stillinger delt mellom forskning
og undervisning. Professorstillinger er delt 50-50, mens stipendiater
vanligvis har 25-75 undervisning-forskning. Som universitetslektor er
stillingsbrøken 85 prosent undervisning, mens de resterende 15 pro-
sentene er ”egenutvikling”.  Det er viktig at instituttstyret og instituttet be-
gynner å se på undervisning og forskning som sidestilte oppgaver. Begge
bør prioriteres og begge bør sees som et privilegium av de vitenskapelig
ansatte. Det inntrykket studentene ofte sitter igjen med er at de som liker
å undervise er kjempedyktige, mens de som godtar undervisning mer
eller mindre utelukkende for å kunne forske sjelden lyser av engasje-
ment og smittende entusiasme. Robert Hansen er nok en av instituttets
beste forelesere, med et smittende engasjement og en genuin glede
over faget og muligheten til å formidle det. Det må ikke glemmes at
universitetet er en utdannings-institusjon, ikke bare en forsknings-
institusjon. Når instituttstyret nå velger å la Robert Hansen gå, gjennom
å ikke fornye hans engasjement ved instituttet, så tar de et tydelig stand-
punkt: forskning har en klar førsteprioritet.

I en ansettelsessituasjon burde evner til forskning og undervisning telle
likt, ettersom stillingsbrøken er 50-50. Likevel sitter mange av studen-
tene igjen med inntrykket av at det også her er forskningspotensiale som
tillegges størst vekt. Hvordan forventer dere at responsen vil være neste
gang dere skal ansette en universitetslektor: dersom stillingen er så
avhengig av hvem som sitter i instituttstyret at de kan bli bedt om å dra
videre ved neste korsvei, uten noen advarsler eller andre tydelige forvars-
ler. Det vil neppe være et karrierevalg for noen.

Det er ikke sjelden vitenskapelig ansatte ved dette universitetet, for ikke å
si instituttet, klager over hvor lite engasjerte studentene er. Vel nå har
dere klart det. Vi er engasjert. Store deler av studentmassen ved institut-
tet er opprørt over hvor lite hensyn dere tar både til hva vi ønsker og
trenger, og til deres ansatte, i denne saken. Redaksjonen har fått mange
henvendelser fra studenter, særlig fra lavere grad, med klar beskjed om
hva de synes om den avgjørelsen dere har tatt. De er oppgitt over at en av
dem de synes er blant de absolutt flinkeste til å undervise og formidle må
gå. Det er vanskelig å ha et godt forhold til studentene når ting blir gjort på
denne måten. Robert Hansen er uten tvil en av de ypperste til å under-
vise, og en av de som tydeligst viser en genuin og smittende glede over
faget. Det er disse foreleserne som gjør at folk velger å fortsette med
økonomistudiene sine. Hva med å la de komparative fortrinn komme til
sin rett, ved å la de som liker og ønsker å undervise, og i tillegg er flinke
til det, undervise mer. Spesielt nå som kvalitetsreformen øker
undervisningsmengden betydelig. Dette ville også gitt mer tid til fors-
kning for de som prioriterer eller ønsker å prioritere det. På den måten
ville alle kommet bedre ut, også studentene. For det er ikke vanskelig å
se på en foreleser om de er der ”med eller mot sitt ønske”. Og det gir ikke
akkurat stort faglig engasjement og glede over å lære, når man føler seg
som en byrde på forelesning.

Avslutningsvis noe til ettertanke: Robert Hansen vil nå mest sannsynlig
igjen bli en BI-mann på fulltid.
Er det egentlig klokt å la en av våre beste menn gå over til en av våre
”argeste konkurrenter”?

     Tonje



side 4

Utsyn
Innsyn
Pensjonsreformen
Gode tider for norsk våpeneksport
Angola, oljerikdom og fattigdom
The Bank of Sweden Price in Economic
Sciences in Memory of Alfred Nobel
Eurofans, Be Aware!
Årets første samfunnsøkonomi fest
Humor for Economists
Eksamensbesvarelser: ECON3610

Innhold
Observator nr. 1 2004

Side  2
Side  3
Side  5
Side  8
Side 10
Side 12

Side 17
Side 20
Side 22
Side 24



side 5

Pensjonsreformen

Marius Holm Rennesund mhrennesund@hotmail.com

Som student er ikke pensjoner det man er mest
opptatt av. Man har nok med å komme seg gjennom
utdannelsen og få seg en jobb. Grunnen til at vi allikevel
velger å ta opp pensjonsreformen i Observator er at
dette faktisk er den største økonomiske reformen
som er diskutert i Norge på mange år. En slik reform
eller en eventuell beslutning om å ikke gjennomføre
en slik reform berører ikke bare pensjonistene men
har også viktige implikasjoner for alle andre
økonomiske aktører.

Hvorfor trenger vi et nytt pensjonssystem?

Hovedgrunnen til at vi må revurdere dagens
pensjonssystem er at det blir flere eldre som lever
lengre, samtidig som mange pensjoneres tidligere.
Mens det i 1967 var 3,9 personer i arbeidsstyrken per
alders- og uførepensjonist er dette tallet i dag 2,6.
Forholdet mellom personer i arbeidsstyrken og alders-
og uførepensjonister forventes å synke til 1,6 i 2050.
Denne utviklingen har sammenheng med både stig-
ende levealder, flere pensjonister, økt tidligpensjon-
ering, flere i lang utdanning og lavere fødselskull.
Pensjonistene får også etter hvert opptjent høyere
pensjonsrettigheter. Beregninger Statistisk sentralbyrå
og Finansdepartementet har gjort viser at antall
pensjonister ventes å øke med 80 prosent fra 2001 til
2050, mens pensjonsutgiftene forventes å dobles.
Midlene i petroleumsfondet vil bare kunne dekke en
relativt liten del av økningen i pensjonsutbetalingene
som følge av dagens regelverk i folketrygden. Resten
av økningen vil før eller siden måtte dekkes inn på andre
måter.

Hvordan denne økningen i pensjonsforpliktelser skal
dekkes inn var hovedtemaet da regjeringen Stoltenberg
nedsatte Pensjonskommisjonen 30. mars 2001.
Kommisjonen ble gitt i oppgave å avklare hovedmål og
prinsipper for et samlet pensjonssystem. Kommisjonen
fikk blant annet i oppdrag å vurdere:
- utviklingen i tidligpensjoneringen og behovet for

slike ordninger i framtiden
- hva som skal være statens ansvar når det gjelder

pensjonssystemet, og hva som kan omfattes av
arbeidsmarkedsbaserte ordninger og individuelle
ordninger

- om en fondering av pensjonsytelsene kan bidra til
å sikre et bærekraftig pensjonssystem på sikt

- forholdet til supplerende ordninger
- hvilken betydning endringer i familie- og

samlivsmønstre kan ha for utformingen av
pensjonssystemet

- hvordan pensjonsordningene kan bidra til å ivareta
fordelings- og likestillingshensyn

- tiltak som kan bidra til et enklere og mer oversiktlig
pensjonssystem

Må en pensjonsreform gjennomføres?

Hvis det ikke gjennomføres en pensjonsreform nå vil
ifølge Pensjonskommisjonen følgene bli at det vil tvinge
seg frem endringer i pensjonssystemet, i andre offen-
tlige utgifter eller i skatte og avgiftsnivået. Kommisjonen
beskriver tre ulike måter dette kan gjøres på:
- Ett alternativ er å redusere pensjonsutbetalingen til

hver alderspensjonist med opptil 20 prosent. Dette
betyr at en person med inntekt på om lag 300 000
kroner vil få sin årlige pensjon redusert med over
30000 kroner.

- Et annet alternativ er å kutte i andre offentlige
utgifter. Det er da kraftige tiltak som er nødvendig.
innstrammingsbehovet tilsvarer all offentlig støtte til
barnehager, barnetrygd og kontantstøtte.

- Et tredje alternativ er å øke skattene. En person
med inntekt på 300 000 kroner må i så fall betale
15 000 kroner mer i skatt hvert år gjennom hele sitt
yrkesaktive liv.
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Hovedtrekk i forslagene fra Pensjonskommisjonen:

- Pensjonen skal stå i forhold til inntekten over hele
livsløpet.

- Pensjonen skal også stå i forhold til den premien
man betaler inn til pensjonssystemet. Opptjent
pensjon vokser i takt med lønnsutviklingen.

- Alle garanteres en pensjon minst på nivå med
dagens minstepensjon.

- Ulønnet omsorg for barn, syke,
funksjonshemmede og eldre gir høyere
pensjonsopptjening.

- Jo lenger man står i arbeid, jo høyere pensjon får
man. Det åpnes for at man kan ta ut pensjon fra
folketrygden fra fylte 62 år, men da blir pensjonen
lavere enn om man arbeider lenger. Staten
konsentrerer sine økonomiske bidrag til tidlig
pensjon til den allmenne ordningen i folketrygden.

- Supplerende pensjonsordninger organiseres slik
at de kommer som et klart tillegg til folketrygden.

- For å gjøre pensjonssystemet økonomisk
bærekraftig beregnes størrelsen på pensjonen i
forhold til forventet gjenstående levealder for den
aldersgruppen man tilhører. Øker forventet
levealder, må man stå i arbeid lenger for å få den
samme pensjonen.

- Pensjonsutbetalingene skal reguleres årlig i takt
med gjennomsnittet av lønns- og prisutviklingen.
Dette vil gjelde alle som får utbetalt pensjon etter at
reformen trer i kraft.

- Et nytt Statens Pensjonsfond opprettes basert på
Petroleumsfondet og Folketrygdfondet. Hensikten
er å knytte fondskapitalen tettere sammen med de
offentlige pensjonsforpliktelsene.

- De nye reglene innføres gradvis, og de berører i
første rekke morgendagens pensjonister. Personer
født i 1950 og tidligere omfattes ikke av de nye
opptjeningsreglene i reformen. Personer født i
1965 og senere omfattes fullt ut av reformen.
Personer født i årene 1951 til og med 1964 får
pensjon både fra gammelt og nytt system.

Konflikter:

I Norge gir den avtalefestede pensjonen (AFP) an-
ledning til å gå av med pensjon ved fylte 62 uten at dette
får konsekvenser for fremtidige pensjoner. Dette
innebærer at det ikke er individene selv som bærer
kostnadene ved å gå av tidlig. Denne ordningen er
selvfølgelig fagbevegelsen lite villig til å gi fra seg. Deres
argument er at dette i stor grad gjelder arbeidstakere
med lav lønn i tunge yrker som rett og slett ikke orker å
jobbe til de fyller 67 år.

I en artikkel i Radikalt Økonominettverks hefte «RØST:
Pensjoner 2003-1» skriver professor ved Økonomisk
institutt Steinar Strøm: «En fleksibel pensjonsalder, f.eks
fra fylte 62 år som dagens AFP ordning gir om lag 60
prosent av befolkningen muligheter til, er en god ting.
Det er bare det enkelte individ som er i stand til å vurdere
om det lønner seg for vedkommende å gå av på et
bestemt tidspunkt. Lønne seg vil her bety at verdien av
mer fritid, dersom man velger å gå av, overstiger verdien
av tapt inntekt (gitt at pensjonen er mindre enn
lønnsinntekten ved fortsatt arbeid). Fordi vi mennesker
er forskjellige med hensyn til de valgmuligheter vi har
hatt gjennom livet og fordi vi kan ha forskjellige
preferanser for fritid og forbruk, så er det bra at pensjons-
alderen er fleksibel. En slik fleksibel pensjonsalder vil
også være optimal for samfunnet, forutsatt at individet
selv bærer alle kostnadene ved å pensjonere seg tidlig.
Slik er ikke dagens AFP ordning. Staten subsidierer
ordningen, men like viktig er det faktum at en tidlig
pensjonering, dvs. fra og med fylte 62 år, får ingen
konsekvenser for fremtidige pensjoner.»1

Det er nettopp dette Pensjonskommisjonen vil gjøre
noe med. Deres hovedpoeng er at jo lengre man
fortsetter i arbeid, jo høyere blir den årlige pensjonen.
«Hovedprinsippet er at den enkelte selv skal dekke
hoveddelen av kostnadene dersom han eller hun velger
å gå av tidlig, samtidig som vedkommende får
tilsvarende høyere pensjon ved å arbeide lengre».2

Videre foreslår kommisjonen at det blir fri adgang til å
kombinere arbeid og pensjon fra fylte 62 år i folke-
trygden, uten avkorting av pensjon mot arbeids-
inntekten.

Pensjonskomiteen foreslår også at alle år i arbeid skal
gi pensjonsopptjening. De mener at dette vil skape en
tydeligere sammenheng mellom arbeidsinntekt og
pensjon enn i dag. Slik systemet er i dag gir ikke
yrkesaktivitet utover 40 år noen ytterligere pensjons-
opptjening. Besteårsregelen innebærer at de 20 beste
årene gir grunnlag for beregning av pensjonen. Dette
kan føre til store forskjeller i pensjon for tilnærmet lik
inntekt og innbetaling over livsløpet. Både besteårs-
regelen og 40-årsregelen foreslås fjernet.

Leder for Pensjons-
kommisjonen Sigbjørn Johnsen
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Ifølge aftenposten vil dette føre til at folk med middels
inntekter eller inntekter noe under middels vil tape
pensjon fra folketrygden. Dette vil selvfølgelig være
kontroversielt.

Å gjøre pensjonsordningen mer proporsjonal med
inntekten gjennom hele livet altså gjøre det enklere for
folk å beregne sin pensjon. Dette skal styrke motivet for
å arbeide mer gjennom hele yrkeslivet og  til å forlenge
yrkesdeltakelsen utover dagens laveste pensjonsalder
på 62 år. At en slik endring vil føre til at man arbeider
mer gjennom yrkeslivet er ikke ukontroversielt. Steinar
Strøm skriver i sin artikkel: «Menn og kvinner i sine beste
år arbeider så mye de kan, gitt de jobbmuligheter de
står overfor. Og arbeider noen et mindre antall enn
andre, kan det være gode grunner til dette, f.eks.
barnefødsler. En får ikke arbeidstilbudet blant personer
i yngre yrkesaktive år ved å minne dem om at jobber du
mer så øker den fremtidige pensjonen. Empiriske
studier av arbeidstilbudet til menn og kvinner mellom
25 og 55 år gir ikke grunnlag for å hevde at arbeids-
tilbudet reagerer kraftig på slike gulrøtter. I tillegg til at
en inntektsproporsjonal pensjonsordning gjennom
hele yrkeslivet svekker omfordelingen gjennom dagens
folketrygd, vil det trolig være lettere å få politisk
gjennomslag for endringer i pensjonsordningene som
ikke fører til klart svekket omfordeling gjennom
folketrygden. Støtte for å bringe in gulrøtter og pisker
som får folk til å arbeide lenger, bør settes inn når folk

nærmer seg laveste pensjonsalder. Og da på en slik
måte at de bærer de fulle kostnader ved å pensjonere
seg tidlig, gitt de pensjonsrettigheter de har bygd opp.
Det er i disse årene reaksjonene i arbeidstilbudet er
på det sterkeste. Årsaken er selvsagt at reaksjonene
er sterkere når folk er i reelle valgsituasjoner og hvor
valget står mellom å arbeide eller ikke.»3

Det siste kontroversielle forslaget fra Pensjons-
komiteen er at pensjonsutbetalingene skal reguleres
med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten i stedet
for lønnsregulering som i dag. Dette vil føre til at
pensjonistene får en lavere reallønnsvekst enn det som
er tilfelle i dag. De vil allikevel få økt kjøpekraft, men
denne vil bli lavere enn det som er tilfellet i det
nåværende systemet.

Pensjonskommisjonens forslag ble lagt fram 13. januar
2004, og sendes på offentlig høring. Dernest legger
Regjeringen fram en melding for Stortinget. Stortinget
skal så vedta hovedprinsippene for en pensjonsreform.
Reformen forventes ikke å tre i kraft før i 2010 på grunn
av det lovarbeid og den øvrige forberedelse og
tilrettelegging som er nødvendig.

Fotnoter:
1  Steinar strøm,  «Pensjonsreformer og arbeidsmotivasjon»
     i «RØST: Pensjoner 2003-1», s. 37
2  «Kortversjon av Pensjonskommisjonens rapport NOU 2004:1», s. 12
3  Steinar strøm,  «Pensjonsreformer og arbeidsmotivasjon»
     i «RØST: Pensjoner 2003-1», s.38

Viktige ord og uttrykk
Folketrygden.

Det statlige pensjonssystemet. Alle som bor eller arbeider i Norge er omfattet. Alderspensjonen er den største pensjonen i folketrygden.
Skal gi både en minstesikring gjennom minstepensjonen, og en standardsikring gjennom tilleggspensjon som avhenger av inntekten i
yrkeskarrièren.

Tjenestepensjon.
Pensjon som følger med jobben. Tilbys av arbeidsgiveren. Kommer på toppen av folketrygdens pensjon. Alle offentlig ansatte har dette
og hver tredje av de privat ansatte. En typisk tjenestepensjon gir en samlet pensjon som er to tredjedeler av sluttlønnen.

Bruttopensjon.
Pensjon som automatisk kompenserer for kutt i folketrygden, slik at samlet pensjon er upåvirket av endringer i folketrygden. Ansatte i staten
og kommunene har tjenestepensjoner som er bruttopensjoner.

Nettopensjon.
En pensjon som er uavhengig av folketrygden, og som dermed ikke kompenserer for kutt i folketrygden. Tjenestepensjoner i privat sektor
er nettopensjoner. Kutt i folketrygden betyr dermed kutt i samlet pensjon.

Avtalefestet pensjon (AFP).
Ordning med førtidspensjon fra 62 år. Omfatter rundt 60 prosent av arbeidstagerne, inklusive alle offentlig ansatte. Gir samme ytelser som
ved avgang 67 år pluss et AFP-tillegg på rundt 11.000 kroner pr. år etter skatt. Staten finansierer delvis ordningen i privat sektor.

Innskuddsbaserte ordninger.
Pensjonsordninger der innbetalingen er fast og kjent, mens pensjonen er usikker. Pensjonen vil avhenge av avkastningen av de
innbetalte pensjonspremiene. Private tjenestepensjoner kan være slik.

Ytelsesbaserte ordninger.
Pensjonsordninger der innbetalingen kan være variabel og ukjent, mens pensjonen er sikker. Oftest er den en andel av sluttlønnen.
Nødvendig innbetaling vil avhenge av avkastningen av de innbetalte pensjonsordningene. Private tjenestepensjoner kan være slik, og
tjenestepensjonene for offentlig ansatte er slik.

Løpende finansierte ordninger.
De årlige utbetalingene av pensjoner finansieres av innbetalinger samme året. Det bygges ikke opp fond og det danner seg ikke
underskudd. Folketrygden og statsansattes tjenestepensjoner er slike ordninger.

Fondsbaserte ordninger.
De årlige utbetalingene av pensjoner finansieres av et fond som er bygd opp med innbetalinger over tid. Private tjenestepensjoner og
tjenestepensjonene for kommunalt ansatt er slike ordninger.

Aldersgrenser.
Pensjonsalderen i folketrygden er 67 år. I AFP er laveste pensjonsalder 62 år. I offentlig sektor er det særaldersgrenser på 65, 63 eller 60
år. De som har særaldersgrenser kan gå av tre år før grensen hvis summen av alder og antall år i jobben er 85 år. Derfor kan f. eks. politifolk
gå av ved 57 år. Mellom 30 og 40 prosent av de ansatte i offentlig sektor har særaldersgrenser.
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Gode tider for norsk
våpeneksport

Linda S. Oksnes lindaok@student.sv.uio.no

De siste par årene har det gått nedover med norsk
eksportindustri. Inntil nylig rekord sterk krone og et re-
lativt høyt lønnsnivå har gjort driften mindre lønnsom
for en del næringer. Bedrifter i konkurranseutsatt sek-
tor har gjennomgått en periode med slanking og kon-
kurser. Likevel finnes det lyspunkt. Norge har en næ-
ring som har vist seg som overlevelsesdyktig: Våpen-
produksjon. Vi var i 2002 rangert som nummer elleve
på listen over verdens største eksportører av hele vå-
pen systemer. Dette skyldes delvis kraftig vekst de siste
årene, spesielt etter 11 september 2001. Etter denne
dagen ble eksporten av våpen og ammunisjon til USA
firedoblet. I 2002 beløp verdien av eksporten seg på
633 millioner. Intervensjonen i Afghanistan medførte
behov etter å fylle våpenlagrene. Også Storbritannia har
økt sin etterspørsel etter norskproduserte våpen. Vå-
pen eksporten beløp seg på totalt 2,3 mrd. i 2002.

Kanskje dette er redningen for Norges tilgang på va-
luta i fremtiden. Når oljen tar slutt og alt annet flagger ut
eller legges ned har vi i hvert fall våpeneksport. Noen
mener vi kan ha komparative fortrinn innen utdanning,
men hva med våpenproduksjon? Hvilken næring kan
vise til en årlig ekspansjon på omtrent 40% (Dette kan
sees på som et tommelfinger estimat)

Hva trengs for å produsere våpen og amunisjon? Et
knippe utdannede sivilingeniører, noe realkapital, noen
råvarer og et stort og velfungerende byråkrati til å kon-
trollere det hele. Innsatsfaktorer som Norge har en del
av. Store deler av råvarene er syrer, kjemikalier og me-
tall. Metallproduksjon sysselsetter ofte hele lokalsam-
funn, så våpenproduksjon kan kanskje redde en og
annen hjørnestensbedrift.

For å frakte produktene ut på det internasjonale marke-
det har vi en del gode havner og skip tilgjengelig. For
frakt av våpen er det bare å spørre Actinor eller Wilh.
Wilhemsen. Noen av Willhemsen sine skip har til og
med sånne fine navn som ”Liberty”, ”Resolve”,
”Independence”, ”Patriot” og ”Freedom”.

Vi kan produsere mer våpen og ammunisjon, så kan
USA og Storbritannia ta seg av krigingen. Hvis vi for
eksempel produserer en del våpen mer for dem, så
frigjøres ressurser slik at de kan krige to deler mer.
Særlig effektiv bruk av norske soldater er det i hvert fall
ikke å sette dem til å rydde kasser med miner ut fra et
lager. Riktignok er de mineryddere.

Det er mye som tyder på at våre handelspartnere i
økende grad vil etterspørre såkalte ”intelligente” våpen,
hva nå det betyr. Samtidig vil nok ikke etterspørselen

Våpenindustrien - Slik NRA gjerne vil fremstille den ... og slik vi er vant til å se den
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Fagutvalget - Studentenes talerør!

Fagutvalget for Samfunnsøkonomi er samfunnsøkonomistudentenes demokratisk valgte
interesseorgan, og består av 8 engasjerte studenter.

Vårt hovedformål er å arbeide kontinuerlig for bedringer av studiet, samt at vi ønsker å oppnå
tiltak som gjør hverdagen som student bedre. Dette kan være forhold som angår lese-
situasjonen, forelesningene etc.

Fagutvalget jobber også blant annet med aktualitetsforelesninger, jobbseminar, fagkritisk dag,
festdebatter og bedriftsbesøk.

Følg med på fagutvalgswebben for å se
hva som skjer!
www.oekonomi.uio.no/fagutvalget/

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har
innspill i form av ris eller ros! E-post-
adressen er fagutvalget@econ.uio.no

Fagutvalget informerer

Aktualitetsforelesninger i regi av Fagutvalget:

Uke 10
Uke 11
Uke 13
Uke 14
Uke 16
Uke 17

Skatt og økonomiske incentiver
IT eller fisk - hva er mest globalisert?
Festdebatt
Er det for små lønnsforskjeller i Norge?
Nasjonalt eierskap: Fornuft eller følelser?
Hvorfor fungerer kapitalisme i «nord» og ikke i «sør»?

etter håndvåpen og andre lette våpen synke. Vi er gode
på begge deler, samtidig som vi er store på ammuni-
sjon produserer vi noen av verdens mest avanserte
våpen.

Markedet er enormt. Mennesket har kriget, eller vært i
væpnet konflikt som det kalles nå, i hele sin historie og
kommer sikkert ikke til å slutte med det første. I de siste
3400 år er antall år med allmenn fred estimert til 250 år,
og i de årene var det nok noen mindre grupper som
gjøv løs på hverandre da også. Dessuten ligger det en
slags multiplikator effekt i markedet. Jo mer en selger
for å dekke etterspørrernes behov, desto større blir be-
hovet. Det har vist seg at god tilgang på våpen kan
forsterke og forlenge konflikter, som igjen gir økt etter-
spørsel etter våpen. Det beste er at man ikke trenger å
bruke en masse penger på reklame en gang, salget
går så det suser uansett.

Spørsmålet er, hvorfor etterspørres det så mye av et
produkt som er skapt for å skremme og drepe andre
mennesker? Kanskje nettopp poenget er å skremme
og drepe de som ikke vil snakke fornuft. Ellers så er jo
store avanserte våpen noen fascinerende duppe-
dingser.

Innimellom møtes de alle, våpeninteresserte, allierte
som bitre fiender, for å beundre det nyeste innen våpen
teknologi. Her er stort sett alle venner og foretnings
kolleger. Kanskje en og annen libaneser stirrer stygt
på en israeler, men ellers er det rene idyllen. Også det
norske forsvaret har fått smaken på de nye og mer av-
anserte våpensystemene som har kommet de siste
årene.

Ingen vil ha noen innvendinger mot at Norge produse-
rer våpen, for vi er en trofast NATO alliert og har et godt

rykte som en fredselskende nasjon. Våre produkter
selges for det meste til andre fredselskende nasjoner
som dyrker verdier som demokrati og frihet. Verdier som
våre våpen er med på å forsvare. Som et illustrerende
eksempel kan det nevnes at våre kuler var med på å
nedkjempe skumle irakere. Spesielt de med bart, for
en kan aldri vite hva de har gjemt under jorda.

Vi kan takke rifle og krutt for deler av vår velferd. Overle-
gen militær styrke gjorde det mulig for oss i vesten å få
herredømme over områder som kunne forsyne oss
med bananer, kaffe og tobakk.

Våpeneksport virker jo genialt. Problemet er at det er
sånn her i verden, at den enes brød er den andres død.
Hvis alle de samfunnsøkonomiske kostnadene skulle
vært innlemmet i markedet, ville ikke handelen vært
lønnsom. En regner med at det drepes ti sivile per
drepte soldat. Omtrent en halv milliard mennesker blir
drept årlig som følge av skuddskader fra håndvåpen.
Men er det vårt problem? Våpen dreper ikke mennes-
ker gjør. Vi håver jo inn kapital?

Kilder: St.meld. nr.35 2002, Proion
Norges Fredsråd
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Optimismen råder over alt i Norge. Renten er satt ned
og næringslivet spår et bra 2004. Det forventes en opp-
gang i aktivitetsnivået og en nedgang i arbeidsledighe-
ten. Kjøpelysten øker og husholdningene konsumerer
stadig mer. Slik er det hos dere andre, hvis dere tillater
meg å sette meg litt utenfor den materielle velstanden
som mange av oss innvandrere også nyter i dette lan-
det som ”vi også elsker”.

Uten tvil betyr oljeutvinningen mye for befolkingen i
Norge. Men det er ikke helt opplagt for mange andre
land at olje betyr høyere levestandard.  Observator set-
ter nok en gang blikk på Angola, et oljerikt land, der
norske Statoil og Hydro har særinteresser.

Angola er et av de afrikanske landene rundt Guinea
Bukta, et oljerikt område USA regner med å ha som
alternativ oljekilde. De arabiske landene er i dag  ho-
vedkilden til en oljesugende amerikansk økonomi.

Angola, som ligger i sørvest av kontinentet er et ek-
sempel på en ”african petro-economy” der oljeutvinning
ikke har noen spesiell betydning for folk flest. ”Olje-
eventyret”, (hvis det er aktuelt å snakke om et oljeeventyr)
startet på 50-tallet da landet fortsatt var underlagt det
Portugisiske imperiet. Amerikanske oljeselskaper som
Chevron kom først på markedet og har til i dag greid å
beholde sin posisjon som en av hovedaktørene i An-
gola, 28 år etter at landet frigjorde seg fra Portugal.

Angola produserer cirka en million fat per dag og lan-
det er i ferd med å komme over Nigeria som største
afrikanske eksportør av olje. Innen 2015 kan produk-
sjonen stige til 2 millioner fat per dag. Borgerkrigen
som sluttet for to år siden har aldri rammet oljeindus-
trien. Andre vestlige selskaper investerer og konkurre-
rer stadig mer for å få tildelt de nye oljekonsesjonene i
landet.

Fra å være en av de raskest voksende afrikanske
økonomiene på 60 og 70-tallet er Angola i dag et av
verdens fattigste land. Over 70 prosent av de 12 millio-
ner innbyggerne lever under fattigdomsgrensen og  bar-
nedødeligheten er en av de høyeste i verden. Og på FN
listen ligger Angola blant de 10 verste land å bo i.

”Det skal ta lang tid å gjenreise landet”, sier politikerne
som nå føler seg presset av lokale sivilorganisasjoner
og en befolkning som har dannet seg store og nokså
urealistiske forventninger om et bedre liv nå som kri-
gen er over. Lokale næringslivsledere prøver å trenge
seg inn i oljeindustrien (Det er til og med noen som
drømmer om å ha en egen oljeplattform), og regjerin-
gen er anklaget for å ikke ha nok politisk vilje til å inte-
grere lokaløkonomien i oljeindustrien.

Mens det hevdes at det lokale næringsliv ikke er vok-
sent nok til å tåle den harde konkurranse med store
vestlige internasjonale oljemakter, vokser en parallell
enklaveøkonomi frem, og langt fra virkeligheten til folk
flest.

Her er det ingen snakk om et oljefond og bekymringer
om voksende pensjonsutgifter, ingen overføringer av
arbeidskraft fra konkurranseutsatt- til skjermet sektor.
Altså ingen alvorlig snakk om faren for hollandsk syke…
Økonomien er jo allerede syk og problemstillingen er
rundt helt grunnleggende levevilkår for folk flest.
De eneste sikre følgene av oljeutvinning i Angola er for
mange kommentatorer, mer korrupsjon og forurens-
ning.  For to år siden ble de vestlige selskapene som
opererer i Angola anklaget for å støtte under korrupsjo-
nen der ved å ha hemmelige kontrakter med regjerin-
gen. I dag er det Human Rights Watch som anklager
myndighetene i Luanda for å ignorere den lidelsen som
angolanere flest står ovenfor.

Angola, oljerikdom
og fattigdom

Joaquim Nsungo Damiao kimdamiao@hotmail.com

Luanda, hovedstaden i Angola

De har overlevd krigen, nå er det bare å håpe på
en bedre framtid
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Mer enn 4 milliarder dollar har forsvunnet fra angolas
statskasse, sier menneskerettighetsorganisasjonen.
Regjeringen forvarer seg ved å hevde at Human Rights
Watch ikke har noe bevis på anklagene og at det er
mennesker med tapte økonomiske interesser i Angola
som står bak den negative kampanjen.

Presidenten Jose Eduardo dos Santos, leder av et parti
som tidligere ble støttet av Sovjet Unionen, gjør i dag alt
for å rense sitt image. Samtidig som landet har blitt satt
på toppen av listen over verdens mest korrupte regi-
mer.

Ved kysten av oljebyen Cabinda har forurensning ram-
met de tradisjonelle fiskeriaktivitetene. Fiskebestanden
er kraftig redusert og lokale fiskere har ikke nok ressur-
ser til å slå tilbake mot de store internasjonale selska-
pene.

De stadig voksende oljeinntektene kommer ikke den
angolanske befolkningen særlig mye til gode.

Store kontraster mellom den velstående elite og det
store flertall er helt synlig i hovedstaden Luanda, hvor
verdens dyreste biler deler veier med sultne gatebarn.

Luanda har et pulserende nattliv som kan sammenlig-
nes med hvilken som helst vestlig storby. Store afrikan-
ske, brasilianske og internasjonale popstjerner som
Roberto Carlos, Yousou-Dour, Sting og Missy Elliot in-
viteres med jevne mellomrom til hovedstaden for å un-
derholde eliten.

Langt fra de urbane sentrene er det ”vanlige” primitive
bildet av afrikansk fattigdom helt rådende. I noen sør-
lige deler av landet er fortsatt hundre tusener av men-
nesker avhengige av bistand fra Norge og andre vest-
lige land for å overleve. MEN, er det helt tilfeldig at nes-
ten alle de vestlige humanitære organisasjonene som
mater de aller fattigste angolanerne kommer fra land
med oljeinteresser i Angola?

Kilder:
BBCnews.com,  Angolanews.com og Ebonet.net

Bilder fra:
BBCnews.co.uk, netangola og det angolanske
underholdningsselskapet ”Casa Blanca”.

Minst et av fem barn dør før de er 5 år i
Angola… og milliarder av ”petrodollar” er til

ingen nytte for folk flest

Angola, et land delt i to. Her er den lykkelige
delen i Luanda. Eliteungdom i et musikalsk

show

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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The Bank of Sweden Prize in Economic
Sciences  in Memory of Alfred Nobel 2003

Marius Holm Rennesund mhrennesund@hotmail.com

The 2003 Bank Of Sweden prize in economic
sciences in memory of Alfred Nobel went to Robert F.
Engle, an  American economist at New York University,
and Clive W.J. Granger a Briton at the University of
California at San Diego for their development of
statistical tools dealing with time series data. After a
year when one of the two winners was a psychologist
whose findings contradicted many of the assump-
tions in economic theory the price was back to the
mathematically and statistically oriented economists.

Those who have read the classical economists like
Adam Smith and John Maynard Keynes would have
noticed how economists at that time were content to
put their theories and ideas into prose. The result was
that their great thoughts made imprecise reading. The
contradictions were many. Keynes was so imprecise
that he is thought to have said everything at least once.

Economics have changed drastically since Keynes.
After 1945 the economists sought to test their grand
thoughts against the hard facts of the real world.
National accounts, the detailed measures of GDP, were
just being created at Keynes’ behest. But economic
data were, and still are, messy. The possibilities of
laboratory experiments are limited. It took decades to
develop tools to detect and measure economic
relationships with much certainty.

Engle and Grangers contributions to this development
was done in the 1980’s and deal especially with time
series data, like share prices, household consumption,
inflation and other variables that changes over time. To
get a grip of their achievements we are going to look at
the Royal Swedish Academy of Sciences’ review of their
work (The review can be found at www.nobel.se/
economics/laureates/2003/public.html):

Statistical Methods for Economic Time Series
When estimating relationships, making forecasts and
testing hypotheses from economic theory, researchers
frequently use data in the form of time series –
chronological sequences of observations – to study
macroeconomic variables. Consumption in an eco-
nomy may thus depend on total labor income and
wealth, real interest rates, the age distribution of the
population, etc. The simplest conceivable textbook
example of such a relationship is a static, linear
expression with only two variables:

According to this equation, the variable gt (for instance,
consumption in quarter t) depends on the variable xt
(for instance, income during the same period). The last,

Robert F. Engle

”for methods of analyzing economic time
series with time-varying volatility (ARCH)”

“for methods of analyzing economic time
series with common trends (cointegration)”

Clive W.J. Granger
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random-error, term et denotes the variation in gt which
cannot be explained by the model. By means of time
series for the variables gt and xt, the parameters a and
b can be estimated using statistical methods (known
as regression analysis). Valid conclusions presuppose
that the methods are well adapted to the specific
properties of the time series. This year’s laureates have
developed methods that capture two key properties of
many economic time series: nonstationarity and time-
varying volatility.

Nonstationarity, Common Trends and Cointegration

Many macroeconomic time series are nonstationary: a
variable, such as GDP, thus follows a long-run trend,
where temporary disturbances affect its long-term level.
In contrast to stationary time series, nonstationary series
do not exhibit any clear-cut tendency to return to a
constant value or a given trend. Figure 1 shows two
examples of such time series. The jagged curve, with
large short-run variations, represents the exchange rate
between the Japanese yen and the U.S. dollar for each
month since 1970. The smoother curve shows the
consumer price level in Japan in relation to that in the
U.S. during the same period.

Statistical Pitfalls

For a long time, despite the fact that macroeconomic
time series are often nonstationary, researchers only
had access to standard methods developed for
stationary data. In 1974, Clive Granger (and his
colleague Paul Newbold) demonstrated that estimates
of relationships between nonstationary variables could
yield nonsensical results by erroneously indicating
significant relationships between wholly unrelated
variables. (In the above equation, the problem arises if
the random error et is nonstationary. A standard test
may then indicate that b is different from 0, even though
the true value is 0.)

Statistical pitfalls can also give rise to misleading results
in cases where a relationship does in fact exist. In
particular, it may be difficult to distinguish between
temporary and permanent relationships among
nonstationary time series. For example, economic
theory postulates that, in the long run, a stronger
exchange rate should be associated with relatively

slower price increases, because prices expressed in
a common currency cannot deviate too much from one
another. Such a tendency is also revealed in Figure 1,
where the yen became stronger against the dollar over
the period, while the price level in the U.S. rose in relation
to the Japanese price level. In the short run, however,
expectations and capital movements have such a
pervasive effect on the exchange rate that standard
methods may be inadequate for precise estimation of
the long-run relationship.

A common approach to dealing with the problem of
nonstationary data had been to specify statistical models
as relationships between differences, i.e., rates of
increase. Instead of using the exchange rate and the
relative price level, one would estimate the relationship
between currency depreciation and relative inflation. If
the rates of increase are indeed stationary, traditional
methods provide valid results. But even if a statistical
model based solely on difference terms can capture
the short-run dynamics in a process, it has less to say
about the long-run covariation of the variables. This is
unfortunate because economic theory is often formu-
lated in terms of levels and not differences.

Owing to the properties of nonstationary data, it
therefore became a challenge to find methods which
could trace the potential long-run relationships
concealed by the noise of short-run fluctuations. The
work of Clive Granger has generated such a method-
ology for statistical analysis.

Granger’s Contribution

In research published during the 1980s, Granger
developed concepts and analytical methods that
combine short-run and long-run perspectives. The key
to these methods, and to valid statistical inference, is
his discovery that a specific combination of two (or more)
nonstationary series may be stationary. Economic theory
often makes exactly such predictions: if there is an
equilibrium relationship between two economic
variables, they may deviate from the equilibrium in the
short run, but will adjust towards the equilibrium in the
longer run. For example, conventional theory predicts a
long-term equilibrium exchange rate, where price levels
expressed in a common currency are on parity with
each other. Granger minted the term cointegration for a
stationary combination of nonstationary variables.

Granger also demonstrated that the joint dynamics
among cointegrated variables may be expressed in a
so-called error-correction model. Such a model is not
only statistically sound, but can also be given a
meaningful economic interpretation. For example, the
dynamics in exchange rates and prices are driven by
two simultaneous forces: a tendency to smooth out
deviations from the long-run equilibrium exchange rate,
and short-run fluctuations around the adjustment path
towards this long-run equilibrium.

The concept of cointegration would not have become
useful in practice without powerful statistical methods
for estimation and testing of hypotheses. Clive Granger
and Robert Engle introduced such methods in a
remarkably influential article published in 1987. Here,

Figure 1: Logarithm of the Japanese yen/U.S. dollar
exchange-rate index and the logarithm of the
quotient between the consumer price index for
Japan and the consumer price index for the U.S.;
monthly observations, January 1970-May 2003
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they present a test of the hypothesis that a number of
nonstationary variables are not cointegrated, as well
as a two-step method for estimating the error-correction
model. Improved methods, which have now become
standard, were later developed by Søren Johansen. In
subsequent work and in collaboration with other
researchers, Granger has extended cointegration
analysis in several respects, including the ability to
handle series with seasonal patterns (seasonal
cointegration) and series where adjustment towards
equilibrium does not occur until the deviation exceeds
a critical value (threshold cointegration).

Applications

Clive Granger’s work has transformed the way
economists deal with time-series data. Today, tests of
stationarity and cointegration are carried out routinely
as a stepping-stone to the specification of dynamic
econometric models. Cointegration analysis has turned
out to be particularly valuable in systems where short-
term dynamics are affected by large random disturb-
ances, while long-term variations are simultaneously
constrained by economic equilibrium relationships. An
example is the relation between exchange rates and
price levels. Other examples include the relation
between consumption and wealth (which have to be
consistent with one another in the long run, although
consumption is much smoother than wealth in the short
run), dividends and stock prices (where stock prices
follow the development of dividends in the long run, but
exhibit substantially larger fluctuations in the short run)
and interest rates of different maturities (where long
and short rates are linked together by expectations
regarding future short rates, even if they move in different
directions in the short run).
 

Time-Varying Volatility and Arch
Risk evaluation is at the core of activities on financial
markets. Investors assess expected returns of an asset
against its risk. Banks and other financial institutions
would like to ensure that the value of their assets does
not fall below some minimum level that would expose
the bank to insolvency. Such evaluations cannot be
made without measuring the volatility of asset returns.
Robert Engle developed improved methods for carrying
out these kinds of evaluations.

Figure 2 shows the returns on an investment in the
NYSE stock index (the Standard & Poor 500) for all stock-
market days between May 1995 and April 2003. The
returns averaged 5.3 percent per year. At the same time
there were days, when the fluctuations in prices were
greater (plus or minus) than 5 percent. The standard
deviation in daily returns measured over the entire
period was 1.2 percent. Closer inspection reveals,
however, that the volatility varies over time: large changes
(upwards or downwards) are often followed by further
large fluctuations, and small changes tend to be
followed by small fluctuations. This is clearly illustrated
in Figure 3, which shows how the standard deviation,
measured over the last four weeks, moved over time.
Evidently, the standard deviation varied considerably,

from approximately 0.5 percent during calm periods to
nearly 3 percent during more turbulent episodes. Many
financial time series are characterized by similar time
variation in volatility.
 

Engle’s Contribution

Figure 3 shows backward-looking calculations of time-
varying volatility. But investors and financial institutions
need forward-looking evaluations – forecasts – of
volatility during the next day, week and year. In an
outstanding article in 1982, Robert Engle formulated a
model which allows such evaluations.

Statistical models of asset returns can only explain a
fraction of the variation from one day to the next. Most of
the volatility is thus embedded in the random error term
(et in the introductory equation) – or, in other words, in
the model’s forecasting error. In standard statistical
models, the expected variance of the random error is
assumed to be constant over time. Obviously, this is far
from capturing the large variations in asset returns
depicted in Figure 3. Engle assumed instead that the
variance of the random error in a certain statistical
model, in a certain time period, systematically depends
on previously realized random errors, so that large
(small) errors tend to be followed by large (small) errors.
In technical terms, the random variable displays
autoregressive conditional heteroskedasticity. His
approach has therefore become acronymized ARCH.
In our example, the model now contains not only a
forecasting equation for asset returns, but also a number
of parameters showing how the variance of the random
error in this equation depends on forecasting errors in
earlier periods. Engle demonstrated how ARCH models

Figure 2: Percentage daily returns on an investment
in the Standard and Poor 500 stock index, May 16,
1995-April 29, 2003

Figure 3: Standard deviation for percentage daily
returns on an investment in the Standard and Poor
500 stock index, May 16, 1995-April 29, 2003,
computed from data for the four preceding weeks
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could be estimated and introduced a practical test for
the hypothesis that the conditional variance of the
random error is constant.

In subsequent work and in collaboration with students
and colleagues, Engle developed this concept in
several different directions. The best-known extension
is the generalized ARCH model (GARCH) developed
by Tim Bollerslev in 1986. Here, the variance of the
random error in a certain period depends not only on
previous errors, but also on the variance itself in earlier
periods. This development has turned out to be very
useful; GARCH is the model most often applied today.

Applications

In his first article on ARCH, Engle used his model of
time-varying volatility to study inflation. Not before long,
however, it became clear that the most important
applications were to be found in the financial sector,
where activities aim at handling and pricing different
types of risk. Price-setting models thus represent the
relation between prices of securities and volatility: the
expected returns on specific shares depend on the
covariance between the return on the share and the
market portfolio (according to the CAPM developed by
Sharpe, Economics Laureate in 1990), option prices
depend on the variance in the return on the underlying

asset (according to the Black-Scholes formula,
awarded the Economics Prize in 1997 to Merton and
Scholes), etc.

In joint work with other researchers, Engle has captured
these relationships by developing models (GARCH-M)
where expected returns depend on time-varying
variances and covariances, thereby becoming time-
varying themselves. What are the practical implications
of time-varying volatility? If a GARCH model is applied
to the stock returns in Figure 2, conditional volatility,
expressed as a standard deviation, fluctuates between
0.5 and 3 percent during the period in question. If an
investor has a portfolio corresponding to the Standard
& Poor 500, how much capital would she risk losing
the next day? Given a forecasted standard deviation of
0.5 percent, her loss – with 99 percent probability –
would not exceed 1.2 percent of the value of the portfolio.
If the forecasted standard deviation were 3 percent, the
corresponding capital loss would be as high as 6.7
percent. Similar calculations of value at risk are crucial
in modern risk analysis when banks and other
institutions compute the market risk in their securities
portfolios. Since 1996, an international agreement (the
so-called Basle rules) also prescribes the use of value
at risk in the control of banks’ capital requirements.
Through its use in these and other contexts, the ARCH
frame-work is an indispensable tool for risk
assessment in the financial sector.

Clive W.J. Granger receiving his price from His
Majesty the King of Sweden at the Stockholm
Concert Hall

Robert F. Engle  receiving his price from His Majesty
the King of Sweden at the Stockholm Concert Hall
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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 åtte per-
soner 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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As everybody knows, 12 European countries share
nowadays a single currency, the euro. All of them had to
fulfill the Maastricht Treaty admission requirements
regarding fiscal, monetary and exchange-rate policy in
order to get admitted to the EMU (European Monetary
Union). Many of these countries had a really hard time
fulfilling these criteria and a lot has been written about
the creative statistical and financial techniques used in
the period before the “exam” to get into this huge new
monetary area.

Fearing the fact that euro’s exchange rate could be
unstabilized if some of these countries loose their
attitudes towards budget deficits and the debt/GDP ra-
tio after passing that exam, it was decided that all
members would have to stick to some rigorous fiscal
guidelines. These guidelines were gathered in  the so
called “Stability and Growth Pact” (first only called
“Stability Pact”, which stresses the original idea behind
such a document) and it states, broadly speaking, that:

1) The National Budget must be balanced or have
surplus in the medium term. The countries decide
themselves exactly when  that balance will be achieved.
2) The budget total deficit (sum of the structural and the
cyclical deficits) must not be higher than 3% of the GDP,
except when there is either economic depression (ne-
gative GDP growth of 2% or more), in which case the
members are automatically exempted; or when there
is recession (negative GDP growth between 0,7% and
2%),  in which case it will be the other member countries
which decide whether to concede that exemption or
not.

If a member country failed to fulfil these requirements,
the punishment mechanisms would be triggered. It
would have first to deposit an amount equivalent to 0,2%
of its GDP, plus a 0,1% extra up to a maximum of 0,5%
of its GDP for each deficit point over the 3% ceiling.
And if the deficit is not curbed after 2 years, then that
deposit would transformed into a fine.

Critics against this pact were almost immediate.

Choosing the total budget deficit (sum of the structural
and the cyclical deficits) as the objective variable
instead of the structural one only, was meant by many
as unwise since governments control only the last one
but not the cyclical one, which depends entirely on the
economic situation (via automatic stabilizers). More-
over, the pact could cause public expenditure decisions
to be dangerously pro-cyclical. If for example recession
worsens public deficit because of the action of the
automatic stabilizers, the cut in other public expenses
in order to fulfil the 3% ceiling would negatively affect
GDP’s growth itself (as public expenditure is one of its
components) and make the situation even trickier.

Eurofans, Be Aware!

Enrique Jiménez enriquejir@lycos.com

In addition to that, determining a 3% of GDP ceiling for
everybody, with no regard to members’ particular
circumstances, was considered by many as excessively
strict. Each country should have its own deficit ceiling
derived from the “budget balance condition”, as the pact
is meant mainly to prevent the destabilizing effects on
the euro exchange rate of a growing public debt level.

This condition states that:

Gt + i*Bt-1 = Tt + (Bt – Bt-1)

Where
”Gt”: Public expenditure in year ”t”
“i”: Existing debt average interest rate
“Bt, Bt-1”: Public debt in year “t” and “t-1”, respectively
“Tt “: Tax incomes in year “t”

I.e., that public expenditure plus debt interest payments
in “t” must be completely covered by tax and debt issue
incomes.
Rearranging this expression (see appendix at the end
of this article for a closer look) we get that
∆bt = d#

t + [(i-g)/(i+g)]*bt-1

Where
“∆bt” is the change in the public debt / GDP ratio between

The European Central Bank in Frankfurt
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the years “t” and “t-1”
”d#

t” is the primary deficit in year ”t” (Gt - Tt, without taking
into account debt interest payments)
“g” is the GDP’s nominal growth rate

Since the pact’s main point is to encourage that ∆bt = 0,
we get that:

d#
t = [(g-i)/(1+g)] *bt-1

As we can see in the following example, this formula
leads to the surprising conclusion that a country with
high nominal growth rates may have budget deficit and
nevertheless do not suffer from an increase in its debt
level!

Let us say that
g = 0,07 = 7%
i = 0,057 = 5,7%
bt-1 = 0,634 = 63,4%

Then the budget balance condition says that

d#
t = [(0,07 – 0,057)/1+0,07]*0,634 = 0,008 = 0,8%

I.e. this country may have a budget deficit equivalent to
0,8% of its GDP without increasing a bit its debt level!

All these arguments make it more understandable why
Mr. Prodi, president of the EU Comission, renamed it
once as the “Stupidity Pact”…

“What to do?” is the key question.

The big discussion now is between those who want to
reform the Pact and those who do not; and in the first
group, between those who want a deep reform and
those who just want to change some minor details.

Well, given that in its short life the pact has already
seen three member countries breaching the 3% deficit
ceiling (Portugal, Germany and France) and that the
economic performance of the EU badly depends on
the one of two of those countries (Germany and France),
it seems clear that the pact should be reformed in or-
der to encourage higher growth rates. But what it should
not be allowed is to exempt these two countries, or any
one else, of fulfilling the pact as it is the case in the last
year, when the Ecofin council (the European Council of
Economy and Finance ministers) decided not to punish
first Germany and afterwards France for their excessive
budget deficits (3,6% and 3,1% in 2002, respectively),
as it destroys the trust of the markets on the euro and
gives the feeling that the rules are not the same for
every EMU member state.

Some of the current proposals are, for example, to allow
countries with lower debt ratios to have a higher deficit
ceiling for economic stabilisation policy; and that the
decisions on sanctions against those who violate the
deficit ceiling move from the political level of the Ecofin
Council to the judicial level of the European Court of
Justice, so the enforcement of the fiscal rules becomes
more credible.

But in my opinion, a more important issue here is the
role of the State in the economy.

If European governments become so constrained in
their actions and means that they are unable to properly
invest in key subjects such as education, infrastructures
and Research and Development, they are not only
hindering the growth of their economy’s productivity in
the coming years (one of the main elements of
economic development); but also creating themselves
a competitive disadvantage against non-EMU
economies that will have very negative effects in the
future in terms of growth, employment and welfare.

In short: Is economic stability desirable? Yes, of course!
But not at any price, damn it!!!

Sources:
- FORUMSPECIAL_CHAP2_2003.PDF (www.cesifo.de)
- OCDE: www.ocde.org
- The Economist: www.economist.com/countries/
- “Economía. Teoría y política” Francisco Mochón. 3
edición.

Appendix

Gt + i*Bt-1 = Tt + (Bt – Bt-1)    =>    Gt – Tt = Bt – Bt-1 – i*Bt-1   =>
Gt – Tt + (1+i)*Bt-1 = Bt  =>

=>  Bt = (Gt – Tt) +(1+i)*Bt-1  =>  Bt/Yt = (Gt – Tt)/Yt + [(1+i)/
(1+g)]*Bt-1/Yt-1    =>

=>  bt = d#
t  + [(1+i)/(1+g)]*bt-1  ,

And if we substract bt-1 in both sides of the equation we
obtain the expression:

∆bt  = d#
t  + [(i-g)/(1+g)] *bt-1

Pedro Solbes - Commissioner for
Economic and Monetary Affairs
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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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Årets første samfu

For flere festbilder se
frederiks hjemmesider

Uncle Sam wants YOU... or your camera.

Brothers in Arms.

Studielån oppbrukt →→→→→ Ribbet kjøleskap →→→→→
Tom mage →→→→→ U(Pizza) > -U(Generalforsamling)

Alle gode ting er tre...

Det er alltid surt å havne på bånn.
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http://foreninger.uio.no/frederik

Noen satte på seg solbriller for å tiltrekke seg
damenes oppmerksomhet, mens de som var litt

mindre «kule» holdt seg til de gode gamle
ølbrillene.

Midt under festen trakk en gruppe seg diskret
tilbake for å ta en yoga-session... eller var det for å

klage litt på resultatet av stol-leken.

Enkelte var mer fornøyd med musikken enn andre,
og ga DJen litt ekstra oppmerksomhet.

Mange likte ikke å bli tatt bilde av, men fotografen
fikk også et slengkyss. Nei, vent nå litt...

Andreas er en ivrig samler av autografer og peker
her oppglødd på de nyeste tilskuddene til

samlingen... ja, hva ellers trodde du de brukte
signaturen din til?

unnsøkonomi fest
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Ronny the rat observator@econ.uio.no

    Humor for Economists

Value of Human Capital

Engineers and scientists will never make as much
money as business executives. Now a rigorous
mathematical proof that explains why this is true:

Postulate 1:  Knowledge is Power.
Postulate 2:  Time is Money.

As every engineer knows,

Work/Time = Power

Since Knowledge = Power,
and Time =Money, we have

Work/Money =  Knowledge

Solving for Money, we get:

Work /Knowledge = Money

Thus, as Knowledge approaches zero, Money
approaches infinity regardless of the Work done.

Conclusion: The Less you Know, the more money
you Make.

A Classic

A physicist, a chemist and an economist are stranded
on an island, with nothing to eat. A can of soup washes
ashore. The physicist says, “Lets smash the can open
with a rock.” The chemist says, “Lets build a fire and
heat the can first.” The economist says, “Lets assume
that we have a can-opener...”

- Paul Samuelson 

Elevator Story

True story. I’m riding up the elevator at the Boston ASSA
meetings a few years back. In the car with me is a woman
who works in the hotel. I ask her if economists are really
as dull a bunch as they’re made out to be. She responds
that she used to be stationed at the NYC branch of the
chain when the meetings were held there and that even
the hookers had taken the week off.

- Carlos Bonilla

Counting Sheeps

Man walking along a road in the countryside comes
across a shepherd and a huge flock of sheep. Tells the
shepherd, «I will bet you $100 against one of your sheep
that I can tell you the exact number in this flock.» The
shepherd thinks it over; it’s a big flock so he takes the
bet. «973,» says the man. The shepherd is astonished,
because that is exactly right. Says «OK, I’m a man of my
word, take an animal.» Man picks one up and begins to
walk away.

“Wait,” cries the shepherd, “Let me have a chance to
get even. Double or nothing that I can guess your exact
occupation.” Man says sure. “You are an economist for
a government think tank,” says the shepherd. “Amazing!”
responds the man, “You are exactly right! But tell me,
how did you deduce that?”

“Well,” says the shepherd, “put down my dog and I will
tell you.”

An economics journal article should be like a
woman’s skirt: short enough to be provocative;
long enough to have something substantial
underneath.

- Gerard Debreu

The Deerhunters

Three econometricians went out hunting, and came
across a large deer. The first econometrician fired, but
missed, by a meter to the left. The second
econometrician fired, but also missed, by a meter to
the right. The third econometrician didn’t fire, but shouted
in triumph, “We got it! We got it!” 
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An economist is an expert who will know
tomorrow why the things he predicted
yesterday didn’t happen today.

- Laurence J. Peter 

Advanced Mathematics

A mathematician, an accountant and an economist apply
for the same job.

The interviewer calls in the mathematician and asks
“What do two plus two equal?” The mathematician
replies “Four.” The interviewer asks “Four, exactly?” The
mathematician looks at the interviewer incredulously
and says “Yes, four, exactly.”

Then the interviewer calls in the accountant and asks
the same question “What do two plus two equal?” The
accountant says “On average, four - give or take ten
percent, but on average, four.”

Then the interviewer calls in the economist and poses
the same question “What do two plus two equal?” The
economist gets up, locks the door, closes the shade,
sits down next to the interviewer and says “What do you
want it to equal?” 

If you put two economists in a room, you get two
opinions, unless one of them is Lord Keynes,
in which case you get three opinions.

- Winston Churchill 

Heard at the University of Oslo Campus

We all know what pareto optimal allocation means...
What about Jesus-optimal allocation — when all
persons are equally well off, and one person really gets
it bad, while all the rest are much better off... 

An Economics Limerick

Folks came from afar just to see
Two Economists who’d agreed to agree.
While the event did take place,
It proved a disgrace;
They agreed one plus one adds to three.

- Robley E. George

Communism vs. Capitalism

A joke on the streets of Moscow these days, according
to World Bank staffer John Nellis, goes this way:
«Everything the Communists told us about communism
was a complete and utter lie. Unfortunately, everything
the Communists told us about capitalism turned out to
be true.» 

In the Beginning

On the first day God created the sun - so the Devil
countered and created sunburn. On the second day
God created sex. In response the Devil created
marriage. On the third day God created an economist.
This was a tough one for the Devil, but in the end and
after a lot of thought he created a second economist!
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A)

Vi betrakter en økonomi med en forbruker og to bedrifter. Bedriftene produserer hver sin vare med en innsatsfaktor:
arbeidskraft. Denne foreligger i en gitt mengde n, som som sagt kan fordeles mellom de to bedriftene for å
maksimere nytten til forbrukeren.

Relasjonene 1-5) gir oss 6 ukjente og 1 frihetsgrad. Dette betyr at for en planlegger i denne økonomien har han et
visst spillerom. Vi ser at for en gitt arbeidsinnsats i sektor 1 følger både produksjon og konsum automatisk og
tilsvarende i sektor 2. Om planleggeren ikke hadde hatt noen frihetsgrader, for eksempel at arbeidskraften i sektor
1 var gitt, så ville det ikke vært rom for noen optimering. Nå som derimot vi har en frihetsgrad betyr det at vi selv,
etter våre prinsipper, kan fastlegge den siste betingelsen. For planleggeren vil det da være naturlig å tenke på
konsumentene i denne økonomien, og basere sine vurderinger på konsumentsuverenitetsprinsippet. Som kan
tolkes dit hen at det er konsumentene selv som skal ”avgjøre” hvilken allokering som er best. Det kan være
naturlig å maksimere konsumentens nytte med hensyn på arbeidskraften, slik at produksjonen og konsumet som
da følger gir den nyttemaksimering vi er ute etter.

B)

Om vi nå som planlegger ønsker å optimalisere konsumentenes nytte, kan vi sette betingelsene 1-5) inn i U(c1,c2).

Slik at: U(c1,c2) = U(f(n1),F(n-n1))

Der vi nå får en aveining mellom bruk av arbeidskraft i sektor en og to. En nyttemaksimering gir oss:

6) Uc1/Uc2 = Fn2/fn1 (fotskrift angir partiellderiverte)

Vi kan se nærmere på denne likheten. Vi starter med venstresiden. Gitt et konstant nyttenivå for konsumenten,
tilsvarer Uc1/Uc2 konsumentenes relative bytteforhold.

Uc1/Uc2 = - dc2/dc1

Hvis vi ønsker oss litt mer konsum av vare 1, hvor mye konsum av vare 2 er vi da villige til å gi opp. Altså en margi-
nal betalingsvilje for vare 1 målt i enheter av vare 2.

Dette skal altså være lik Fn2/fn1

Denne brøken sier noe om avveiningen i produksjon av de to varene.

Dersom vi bruker at:

dx1 = fn1dn1, dx2 = Fn2dn2 og dn1 = - dn2

De to første uttrykkene gir oss økning i produksjonen dersom vi øker arbeidskraft innsatsen marginalt i de to
sektorene.

dn1 = - dn2 forteller oss at hvis vi skal øke bruken av den knappe ressursen arbeidskraft i en av de to sektorene, så
må vi redusere bruken i den andre sektoren. Dette gir oss:

Fn2/fn1 = - dx2/dx1

Som ikke sier noe annet enn at om vi skal øke produksjon av vare 1 så koster dette noe i form av vare 2. Med
forutsetninger om avtakende grenseproduktivitet i de to sektorene kan vi tegne produksjonsmulighetskurven
(PMK) for økonomien.

Eksamensbesvarelsene
ECON3610 – Høst 2004

Gjengitt av:  Enrique Jiménez
                       enriquejir@lycos.com

Besvarelse 1 – Karakter: A

Stig J. Reitan
stigjr@student.sv.uio.no
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Om alle ressursene er i bruk vil vi til enhver tid befinne oss på randen av mulighetskurven. Helningen på denne er
nettopp Fn2/fn1 og 6) gir oss at der optimum er så er konsumentenes marginale betalingsvilje for gode 1 målt i
enheter av gode 2 lik grensekostnaden i produksjon av vare 1 målt i enheter av vare 2.

                                               

Om vi for eksempel befinner oss i punktet o ser vi at MSB > MTB, det vil si at konsumenten(e) er villig til å gi opp
mer av vare 2 for litt mer av vare 1 enn grensekostnaden er i produksjonen. Dette vil ikke være optimalt og det
skraverte området representerer effektivitetstapet økonomien vil lide av å være i punktet o.

C)

Hva vil så skje om vi slipper aktørene løs på hverandre i et frikonkurransemarked uten eksterne virkninger og alle
har full informasjon? La oss starte med bedriftene.

Vi definerer prisene p1, p2 og w som er prisen på de to varene og prisen på den knappe innsatsfaktoren av ar-
beidskraft.
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Bedrift 1’s profitt blir da slik:

π1 = p1x1 – wn1 = p1f(n1) – wn1

Ønsker å maksimere sin profitt, vi får:

Maks π mhp n1 => d?1/dn1 = 0 = p1fn1 – w => p1fn1 = w

Bedrift 1 vil tilpasse seg der verdien av grenseproduktiviteten er lik lønna.

Vi får da en tilbudsfunksjon for x1 gitt ved x1
T(w,p1)

og en etterspørsel av arbeidskraft n1(w,p1)

Disse avhenger som vi ser av realforholdet mellom lønna og salgsprisen.

Om vi kort gjør det samme for bedrift 2 får vi at den vil tilpasse seg slik at:

p2Fn2 = w

De to bedriftenes tilpasning gir altså det resultatet at marginalavkastningen p1fn1 eller p2Fn2 av den knappe
ressursen arbeidskraft skal være lik i alle anvendelser i en markedslikevekt, så vel som i optimum.

Vi får bedrift 2’s tilbud og etterspørsel.

x2
T(w,p2) og n2(w,p2)

Hva så med konsumentene?
De mottar lønna w(n1 + n2) = wn og bruker den på kjøp: p1x1 + p2x2

         c1       c2
R = p1x1 + p2x2  |  R = wn + π1 + π2

Om vi maksimerer konsumentenes nytte med det gitte budsjettet får vi:

U(c1,c2)   c2 = R/p2 – p1/p2x1

Maks U mhp c1 => Uc1/Uc2 = p1/p2

Konsumentene tilpasser seg slik at deres marginale betalingsvillighet for gode 1 målt i enheter av gode 2 skal
være lik det markedsmessige bytteforholdet.

Dette gir oss følgende etterspørselsfunksjoner etter gode 1 og 2:

c1(p1,p2,R)  og  c2(p1,p2,R)

Dette gir oss til sammen følgende sammenhenger:

x1
T(w,p1) = c1(p1,p2,R)

x2
T(w,p2) = c2(p1,p2,R)

n = n1(w,p1) + n2(w,p2)
                                   c1       c2
R = wn + π1 + π2 = p1x1 + p2x2

Her har vi at tilbud skal være lik etterspørsel. Henholdsvis vare 1, vare 2, arbeidsmarkedet og konsumentens
budsjett. Dette er tilsynelatende 4 likninger til å bestemme p1,p2,w og R, men ser vi nøye etter:
Verdi av samlet kjøp må være lik verdien av samlet salg, derfor:

wn + px1 – wn1 + px2 – wn2 = p1c1 + p2c2
w(n - n1 – n2) = p1(c1 – x1) + p2(c2 – x2)

Vi ser at likevekt i de to markedene gir oss likevekt i det tredje. Derfor bestemmes bare de relative prisene, for
eksempel p1/p2, w/p2 og relativ inntekt R/p2. Alt målt i enheter av vare 2.

Vi husker at p1fn1 = w og p2Fn2 = w

Dette gir oss p1/p2 = Fn2/fn1



side 29

Bedriftene vil tilpasse seg det samme markedsmessige bytteforholdet mellom de to godene, akkurat som konsu-
mentene ville.

Derfor: Uc1/Uc2 = p1/p2 = Fn2/fn1

Vi får altså den løsningen at en frikonkurranselikevekt uten eksternaliteter, stordriftsfordeler og med full informa-
sjon gir oss optimumsløsningen fra relasjon 6).

D)

Vi ser av markedsløsningen at bedriftene vil velge å tilpasse seg slik at p1fn1 = p2Fn2

Markedsprisene p1/p2 og w/p2 gjør at bedriftene velger en slik løsning.

                                                    

Her ser vi at marginalavkastningen, eller ”alternativbruken” av arbeidskraften er lik i alle anvendelser. Om vi for
eksempel er i punktet **, ser vi at vi lider et effektivitetstap. De arbeidstimene som i dette tilfellet er allokert i sektor
1 og 2 er ikke optimalt allokert. Om vi beveger oss fra ** til * ser vi at en del arbeidere vil øke sin verdi av grense-
produktiviteten til de relative priser markedet opererer med. Dette vil igjen øke konsumentenes nytte, og vi er i
optimum når marginalavkastningen i bruken av den knappe ressursen n er lik i alle sektorer.

E)

I vår økonomi innfører vi nå et kollektivt gode som både konsumenter og produsenter har en positiv gevinst av.
Dette kan som sagt være varer eller andre ting, et godt helsevesen som alle nyter godt av. Dette gir oss litt endrede
produkt- og nyttefunksjoner, men antagelsene om fallende grensenytte og grenseproduktivitet opprettholdes.

Rent intuisjonsmessig vil jo et kollektivt gode være noe som alle kan nyte godt av uten at mitt forbruk går ut over
noen andres. Dette skal vi også se at spiller en viktig rolle for optimumsbetingelsen for forsyning av dette kollektive
godet.

Om vi gjennomfører den tilsvarende nyttemaksimeringen som over får vi følgende betingelse:

7) fg/fn1 + Fg/Fn2 + Ug/Uc1fn1 = 1/a

Vi vet nå at produksjon og forsyning av det offentlige godet er gitt av G = an0, slik at n = n0 + n1 + n2

Skal vi øke G marginalt får vi:

dG/dn0 = a

1/a = dn0/dG
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Altså hvor mye arbeidskraft dn0 som kreves for å øke produksjon/forsyning av det offentlige godet marginalt.

Dette er altså høyresiden i betingelsen
Ser vi på fG/fn1 + Fg/Fn2 kan vi se at dette uttrykker bedriftenes marginale tekniske substitusjonsbrøk i produksjo-
nen.

fG/fn1 forteller oss: gitt et konstant nivå på x1 hvor mye arbeidskraft frigjør man hvis innsatsen av det kollektive godet
økes marginalt.

altså: -dn1/dG og dn2/dG

fG/fn1 og FG/Fn2 forteller oss altså hvor stor marginalgevinsten er i produksjonen i form av innspart arbeidskraft
når vi øker forsyningen av det offentlige/kollektive godet marginalt.

I det siste leddet UG/Uc1fn1 kjenner vi igjen UG/Uc1 som –dc1/dG, altså hvor mye konsumentene er villige til å gi
opp av konsum av vare 1, hvis forsyningen av det offentlige/kollektive godet økes marginalt og nyttenivået holdes
konstant.

1/fn1 er jo lik dn1/dx1, altså hvor mye arbeidskraft ekstra vi må ha når produksjonen av gode 1 økes marginalt.
Derfor blir hele uttrykket slik:

-dc1dn1/dGdx1. Økt forsyning av det kollektive godet gjør at konsumenten kan redusere sitt konsum av gode 1 og
dermed kan produksjonen av gode 1 også reduseres og vi får en innsparing i arbeidskraft også her.

Vi måler altså det konsumet av vare 1 som konsumentene er villige til å gi opp ved økt forsyning av godet G i
innsparte arbeidstimer i produksjonen av vare 1. Altså nok en marginal gevinst av økt G i form av innsparte timer.

Dermed har vi forklaring på hele uttrykket. Når vi skal bestemme optimal forsyning av godet G må vi altså sum-
mere alle brukernes marginale gevinster opp mot marginalkostnaden.

I dette tilfellet var marginalgevinsten gitt ved innspart arbeidskraft i de to bedriftene i tillegg til en konsumentgevinst
målt i enheter av innspart arbeidskraft også der. Disse tre effektene skulle altså være lik den marginale kostnaden
i produksjonen av godet G, også det målt i enheter av arbeidskraft.

                                 

Gitt antagelsene om fallende grenseproduktivitet i offentlig så vel som i privat produksjon og avtakende grense-
nytte kan vi oppsummere resultatet i diagrammet over.

Grensekostnaden i produksjonen av G-godet skal være lik summen av brukernes marginalgevinster, alt målt i
enheter av arbeidskraft.
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F)

Lønnstakerene i vår økonomi tilpasser sin arbeidstid slik at den marginale avveiningen blir følgende:
De har en gitt tid til disposisjon, og de verdsetter sin fritid med positiv nytte. Denne verdsettingen er positiv men
avtakende slik at de vil velge å ha så mye fritid at den marginale verdsettingen av fritid skal være lik det de alterna-
tivt kan få, nemlig lønn, eller konsum av varer som denne lønna kan realiseres i w/p
Dermed har vi ett tilbud av arbeidskraft som en stigende funksjon av reallønna. Vi forutsetter at bedriftene etterspør
arbeidskraft og at denne er avtagende.

                                                    

Optimum vil nå være kjennetegnet av at:

w/p = -Un/Uc = fn1

Nemlig likhet mellom reallønn og grenseproduktivitet, og likhet mellom hva konsumentene krever av økt konsum
når de må jobbe litt ekstra, og hva produksjonen øker med når arbeidsinnsatsen økes litt ekstra.

Innføringen av inntektskatten t vil nå gi en endring i vårt bilde. Arbeiderne vil vri seg bort fra konsum og arbeid mot
fritid. Konsumenten/arbeideren vil nå tilpasse seg slik at w(1-t)/p = -Un/Uc π fn
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A)

Et ligningssett med 6 endogene variable, og 5 ligninger, trenger en relasjon til, eller et mål til, for å bli det som
kalles et determinert system. Et determinert system vil gi oss utrykk for alle de endogene variablene.

I dette systemet har vi dermed muligheten til å uttrykke et ønske eller et mål som dreier seg om de samme
endogene variable som vi har i systemet, og likevel få determinert systemet. (Dette er faktisk også nødvendig for at
systemet skal være determinert).

Fra en samfunnsplanleggers synspunkt, som er altruistisk og ønsker å maksimere samfunnets samlede nytte er
dette gode nyheter. Han/hun kan dermed sette opp en nyttefunksjon, som man vet eksisterer, der samlet nytte i
samfunnet avhenger av konsum, c1 og c2

For å løse dette systemet, kan en dermed maksimere nytten:

U(c1,c2)

Og dermed få en betingelse til som gjør at systemet determineres. Det utvidede systemet med 1. ordens-
betingelsen for maksimering av nytte inkludert, har ingen frihetsgrader. Samfunnsplanleggeren kan dermed ikke
oppnå noen flere mål han/hun måtte ha innenfor dette systemet.

B)

(6)         (δU / δc1)/(δU / δc2) = (δF / δn2)/(δF / δn1)

VS: Venstresiden uttrykker det som kalles de marginale substitusjonsbrøk (MSB). Denne uttrykker hvordan en
konsument ønsker å substituere konsum av vare 1 og 2 og kan derfor kalles en subjektiv substitusjonsbrøk.
MSB gir betalingsvilligheten for gode 2 målt i enheter av vare 1. Dvs., hvor mange enhet av gode 1 du er villig til å gi
opp for å få en enhet av gode 2 (dc2 / dc1)

Hvis vi krever at konsumenten befinner seg på samme nytt:
                  _
U(c1,c2) = U

Kan vi differensiere for å finne MSB:

(δU / δc1)dc1 + (δU / δc2)dc2 = 0

=>  (δU / δc1)/(δU / δc2) = -(dc2 / dc1)
MSB gir helningen på indifferenskurven i ethvert punkt.

Besvarelse 2 – Karakter: B

Innføringen av inntektskatten vil nå ikke gi en optimal tilpasning. Vi ser at grenseproduktiviteten (b) i bedriften nå er
høyere enn konsumentenes marginale betalingsvilje (a) for konsum målt i arbeidstimer. Det skraverte området gir
oss effektivitetstapet av skattleggingen. Skatten gjør at vi får for mye fritid i forhold til det som konsumentene
egentlig ”ønsker”.

Isolert sett ser vi dermed at innføringen medfører en feilpasning som gjør at økonomien lider ett samfunnsøkono-
misk effektivitetstap.

De andre oppgavene det offentlige skal bruke skattemidler til kan bidra til å redusere dette tapet, om det for
eksempel er til produksjon av et kollektivt gode som i E)
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HS: Høyresiden angir substitusjonen mellom vare 1 og vare 2 på produksjonssiden. Dette forteller hvilken teknikk
man har å forholde seg til.

Produksjonen av de to varene er ”bundet” av at det finnes en gitt tilgang på arbeidskraft i økonomien, n.
Allokeringsproblemet i denne økonomien består da i å fordele arbeidskraft mellom de to produksjonssektorene
på en slik måte at det frambringer høyest mulig nytte for konsumentene.

Produksjonsmulighetene er gitt ved:

T(F(n2),f(n1))

Hvis vi maksimerer denne produksjonen, gitt arbeidskraftstilgang får vi uttrykket:

Max. {T(F(n2 (n1)), f(n1))} = Max. {T(F(n-n1)), f(n1))}

= T’1(δF / δn2)(-1) + T’2 (δf / δn1) = 0

=>  ((δF / δn2) T’1) / ((δf / δn1) T’2 ) =  -(dn2 / dn1)     Som angir den marginale tekniske
substitusjonsbrøk

Samtidig vet vi at:

T(x2, x1) = T(F(n2), f(n1))

T’1d x2 + T’2dx1 = T’1(δF / δn2) + T’2(δf / δn1) = 0

(T’1/T’2 ) = -(dx1 / dx2)   =>  [(δF / δn2) / (δf / δn1)] (-dx1 / dx2) =  -(dn2 / dn1) = 1

(δF / δn2) / (δf / δn1) = -(dx2 / dx1)

Da ser vi at høyresiden i ligningen angir absoluttverdien av helningen på produksjonsmuligheter i et x2, x1 -dia-
gram.
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Høyresiden i ligningen gir altså hvor mye av x1-godet du må oppgi for å kunne produsere en enhet til av x2-godet.

VS=HS: Når vi så setter disse to størrelsene lik hverandre får vi et uttrykk som sier at den subjektive verdsettingen
av gode 2 målt i enheter av gode 1, skal være lik det marginale tekniske bytteforholdet mellom gode 2 og 1 på den
tekniske siden.

Grafisk kan nyttemaksimeringen uttrykkes slik:

                                    

I punktet A er ligning (6) oppfylt, og en befinner seg i det nyttemaksimerende punktet, som gir en optimal allokering
av arbeidskraften.
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C)

Det som kjennetegner en frikonkurranselikevekt er at alle aktørene oppfatter seg selv som så små at de ikke vil
påvirke prisene i markedet.

Det vil si at alle er prisfaste kvantumstilpassere.

Dette gjør at konsumentene maksimerer nytten gitt budsjettbetingelsen (bb), ved å holde prisene konstant.
Bedriftene på sin side maksimerer profitten gitt prisene og gitt lønningene i markedet.

En frikonkurranselikevekt:

*Husholdningene: max. U(c1, c2)
    gitt    R = Wn + π           Inntjening
    og     R =  p1c1 + p2c2            Bruk

Husholdingene maksimerer nytten gitt budsjettbetingelsen

U(c1, c2) = U(c1, (R/ p2) - (p1/ p2)c1)

=>   δU/δc1 + (δU/c2)(-(p1/p2)) = 0

(δU / δc1)/(δU / δc2) = p1/ p2

*Bedriftene:

Maksimerer profitten: (antar at faste kostnader er lik null.)

π = p1 x1  + p2 x2  - nW = p1f(n1) + p2F(n2) – W(n1 + n2)

dπ/dn1 = p1(δf/δn1) – W = 0

dπ/dn2 = p2(δF/δn2) – W = 0

=>   (δF / δn2) / (δf / δn1) = (p1/ p2)

Vi ser at i en frikonkurranselikevekt vil de prisene realiseres framskaffe det samfunnsøkonomiske optimale
punktet:

p1/ p2 = p1/ p2  =>  (δF / δn2) / (δf / δn1) = (δU / δc1)/(δU / δc2)

D)
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Det optimale punktet A er en tilpasning der produsentene har tatt innover seg kostnadene ved bruk av arbeidskraft.

Gitt at produsentene i stedet befant seg i punktet B

 (dx2 / dx1) 
B > (dx2 / dx1) 

A     <=>  (δF / δn2) / (δf / δn1) 
B > (δF / δn2) / (δf / δn1) 

A

Som gir at i punktet B får du mer igjen i form av gode 2 ved å redusere n1 og øke n2 enn det du får i situasjon A. Så
hvorfor er ikke dette optimalt? Jo det kunne nok vært optimalt å befinne seg i punktet B, men ikke ved preferanse
gitt ved U1 og U2. Vi ser at i punktet B er konsumentene på et lavere nyttenivå enn i punktet A.

MRS A > MRS B

Vi ser på helningen på indifferenskurven at

(δU / δc1) / (δU / δc2) 
A >(δU / δc1) / (δU / δc2) 

B

Det vil si at betalingsvilligheten for å få et gode til av uttrykt ved prisfunksjonen til konsumentene:

p1/ p2
A,K  >p1/ p2

K,B   =  p1/ p2
 P,B>p1/ p2

P,A

K: Konsumenter, P: Produsenter

Det relative prisnivået som konsumentene er villige til å gi i punktet B er lavere enn det produsentene ønsker å få.
Det vil derfor være ulønnsomt å produsere så mye i sektor x1 og produsentene i sektor 2 kan by opp prisen på
arbeidskraft og øke prisen sin og likevel få solgt det de produserer. Det vil være en kile mellom ”produsentprisen”
og ”konsumentprisen” helt opp til punktet A på produksjonsmulighetskurven. Det vil derfor være lønnsomt å flytte
arbeidskraft fra sektor 1 til sektor 2 helt til punktet A fordi noen er villig til å betale mer for arbeidskraften der (betale
mer for 2-godene) fordi konsumentene setter mer pris på gode 2 i forhold til gode 1, enn det produsentprisen
skulle tilsi.

Det motsatt ville gjelde på produksjonsmulighetskurven over punktet A, da vil det være lønnsomt for produsentene
i sektor 2 å ”selge” noe av arbeidskraften til sektor 1.

Markedsprisene gitt ved:

                     (δU / δc1)/(δU / δc2) = -(p1/ p2) = (δF / δn2) / (δf / δn1)

Framskaffer dermed den optimale allokeringen av arbeidskraften i økonomien.
E)

(7´) HS:    (1/a)( δf/δn) = (δf/δn1)( δG/δn0)

Dette angir den marginale substitusjonsbrøken mellom sektor 1 og det offentlige angitt i arbeidskraft. Dette
beskriver teknikk i økonomien og sier hvor mange enheter av vare 1 du må gi opp for å produsere en enhet mer G:

VS:    (δF / δG) + (δF/ δG)[(δf / δn1) / (δF/ δn2)] + (δU / δG)/(δU / δc1)

Venstresiden angir mer produksjonen i hhv sektor 1 (1. leddet) i sektor 2 (2.leddet) og betalingsvillighet av en
enhet mer av G (3. leddet) målt i enheter av godet 1.
Slik at (7´) gir kostnaden ved å produsere en enhet til av G på marginen, gitt på høyresiden (kostnader målt i
enheter av vare 1) må være lik gevinsten på marginen.

Gevinsten av å produsere en enhet til er gitt på venstresiden. Gevinsten har 3 komponenter:

- Økning i produksjon i sektor 1 på marginen (1. leddet)
- Økning i produksjon av vare 2 på marginen (2. leddet)
- Direkte nytteøkning for konsumentene på marginen.

G kan for eksempel tolkes som utdanning.
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F)

                                        

Der skattesatsene er gitt ved 1 > t3 > t2 > t1 = 0
                                       _     _     _
Og nyttene er gitt ved u3 > u2 > u1 > 0

Tilpasningen til agentene ved de ulike budsjettbetingelsene er gitt ved tangeringspunktene mellom indifferens-
kurven og budsjettbetingelsen (bb). Dette vil si at konsumentene tilpasser seg optimalt til den gitte bb, maksimere
de nytten.
Det finnes uendelig mange slike tangeringspunkter hvis vi lar t anta alle mulige verdier mellom 0 og 1.

Disse tangeringspunktene vil danne det vi kaller en offerkurve. Offerkurven er merket o i diagram og viser hvor mye
aktorene er villig til å jobbe og konsumere for alle gitte skattesatser. Slik jeg har tegnet bb, har de kun lønnsinntekt
slik at profitten kan settes lik 0. Dette skal jeg endre etterpå.

Skatt på inntekt, π = 0

Ved en lønnskatt vil vi få en uønsket vridningseffekt. Hvis myndighetene kunne få arbeidskraften n0 inndratt på en
annen måte som man ikke kunne vri seg bort fra, ville det som kalles lump sum beskatning være mulig.

Hvis n0 for eksempel var kun inndratt for å skaffe landet et forsvar, ville skatten for Norges ved kommende bli
betraktet som en lump sum skatt. Alle gutter må bruker ett år av sitt liv i forsvaret. Dette kan de ikke vri seg fra.

Men det eneste mulige nå er inntektsskatt.

Figuren under viser vridningen i denne skatten.

Vi ser at ved lumpsumskatter kunne tilpasningen vært i punktet A med høyere nytte for samfunnet. Med inntekts-
skatt får vi en vridning som gjør at nytten blir lavere, punktet B.

Vridningen består i at fritid blir relativt sett billigere, og hvis substitusjonseffekten i arbeidsmarkedet er større enn
inntektseffekten vil arbeiderne ta ut mer fritid. Negativ effektivitetsvirkning.
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 π >0

Hvis i stedet hadde hatt profitt og satt lønnsskatten lik null ville dette fungert som en lumpsumbeskatning så lenge
profitten er positivt og alle bedriftene forblir i markedet.

(1-t) π = (1-t)(px – wn –F)

Som er en monoton transformasjon av funksjonen, og gir samme førsteordensbetingelse og tilpasning som uten
skatten.

Ingen effektivitetsvirkninger.
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Oppgaven til denne eksamen kunne i utgangspunktet virke ”lett” ved at det ikke ble stilt overveldende krav til analytisk
ferdighet og innsats. I stedet la oppgaven i større grad opp til økonomiske tolkninger av fundamentale sammenhen-
ger, forøvrig i tråd med opplegget for selve kurset. En slik vinkling av eksamensoppgaven viste seg å volde store
problemer for flertallet av studentene. Det almene prestasjonsnivået, og karakternivået, ble da også deretter.

De to besvarelsene som kommenteres her tilhørte den andelen av kandidatene som klarte å unngå de største
problemene. Besvarelsene er preget av god økonomisk innsikt i grunnleggende samfunnsøkonomi, og fortjener
derfor gode karakterer. Etter min mening er det lite som skiller de to besvarelsene (jeg var ikke sensor på dem), og
de kunne nok begge forsvart en A eller en B. Et viktig generelt poeng med oppgaven var å kunne vise god forståelse
av skillet mellom realløsning og markedsløsning. Dette skillet kommer etter min mening meget godt fram i de to
foreliggende besvarelsene. De er imidlertid ikke lytefrie, som vil framgå av kommentarene.

Kandidat A

Under punkt a var det viktig å få fram at modellen ”lukkes” med en ekstra relasjon som innebærer optimalisering av
konsumentenes nytte, noe denne kandidaten får bra fram. (Mange hadde her en ren matematisk definisjon av
frihetsgrad, som en manglende likning, uten at det økomiske innholdet i ”lukkemekanismen” kommer fram.) Under
punkt b er det en ganske omfattende og bra diskusjon, og intuisjonen bak marginalbetingelsene (som svært mange
hadde problemer med å få vist) kommer godt fram. Det kan imidlertid bemerkes at det i figuren på slutten av avsnittet
er inntegnet x2 og c2 på den loddrette aksen; her bør simpelthen MTB og MSB stå, og disse verdiene avhenger
selvsagt av x2 og c2. Punkt c er stort sett meget bra gjennomført. Det må imidlertid påpekes at det ikke sies klart at det
egentlig er mange konsumenter, og mange produsenter av hver vare. Vi kan også merke oss et par småting. Det sies
først at konsumentene (bare) mottar lønna wn, mens to linjer senere defineres inntekt som lønn + profitt. Under punkt
d er kandidaten inne på det riktige ved å relatere en eventuell feilallokering av arbeidskraften mellom sektorer til et
velferdstap. Men den direkte sammenhengen mellom et velferdsoptimum og en frikonkurranseløsning, som da er
det sentrale, trekkes ikke her. Del e er meget bra besvart, med god intuisjon av hele sammenhengen og av de enkelte
ledd i den angitte relasjonen. Mange kandidater hadde problemer med å gi gode tolkninger av disse leddene. En kan
imidlertid her bemerke at allokeringen ikke utledes, i en meget god besvarelse burde den kanskje vært det selv om
oppgaven ikke spør om det. I del f får kandidaten fram det vesentlige, nemlig bakgrunnen for allokeringstap som følge
av skattevirdninger. Et sentralt punkt her var å få fram at vridningene frambringes gjennom substitusjonseffekten som
følger av positiv marginalskatt på arbeidsinntekt. Mange får her ikke fram skillet mellom substitusjons- og inntekts-
effektene av inntektsskatt, og at det bare er den første av disse som skaper ”vridninger” bort fra en effisient allokering.
Det er flere måter å illustrere skattevridninger på, men et enkelt ”badekardiagram” viser her de viktigste effektene på
en enkel måte. En svakhet ved framstillingen er at kandidaten sier at tilbudet av arbeidskraft uansett er en stigende
funksjon av reallønna. Dette holder generelt bare når (den positive) substitusjonseffekten av høyere lønn er sterkere
enn (den negative) inntektseffekten. En annen mangel under punkt f er at virkninger av profittskatt (som ikke er
vridende) ikke er nevnt. Det ville ellers ha vært på sin plass å si noe mer generelt om vridende versus ikke-vridende
skatter (som også omfatter lump-sum skatter).

Kandidat B

Denne besvarelsen holder også et godt nivå, men må tåle noen bemerkninger. Punkt a er hovedsaklig greit besvart.
Det sies her imidleritd det at samfunnsplanleggeren kan sette opp en nyttefunksjon, som han/hun vet eksisterer.
Dette er å gå altfor langt iallfall som ren virkelighetsbeskrivelse. Vi vet lite om hvorvidt en samfunnets nyttefunksjon
faktisk eksisterer. Vi bør i stedet holde oss til den modellen vi har fått oss forelagt, og diskutere innenfor den (selv om
våre modeller naturligvis i utgangspunktet pretenderer å gi svar på mer konkrete samfunnsproblemstillinger). I
modellen er samfunnet representert ved en enkelt konsument, som forutsettes å ha en nyttefunksjon som dermed i
prinsippet kan maksimeres av en samfunnsplanlegger. Under punkt b gis en omfattende, og god, utledning og
diskusjon av betingelsene for samfunnsøkonomisk optimal allokering. Frikonkurranseallokeringen, under punkt c,
er også korrekt utledet. Det sies heller ikke her klart at det egentlig er mange konsumenter, og produsenter av hver
vare. Det er ikke galt at samme produsent produserer begge varene, som angitt, men dette burde ha vært kommen-
tert. Under punkt c sies at ”produsenten” befinner seg i punkt B. Det korrekte skal være at samlet produksjon for
markedet som helhet, for begge varer, er i B. Ellers er diskusjonen i dette punktet grei og innsiktsfull. Del e er også
bra, men noe knappere besvart enn for kandidat A. Under del f finner kandidaten den såkalte offer-kurven for tilbud av
arbeidskraft. Det virker også fra kurven som om den alltid svinger nedover i diagrammet (med større arbeidstilbud for
høyere skattesatser), noe som ikke er tilfelle. Ineffektivitet som følger av endret beskatning diskuteres i det følgende
avsnitt, og kommer rimelig bra fram. Et pluss er at det bemerkes at profittskatt ikke gir vridninger under de gitte
forutsetninger.

Kommentar til besvarelsene

Jon Strand jon.strand@econ.uio.no
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