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Har du hørt?
Hørt hva da?
Har du hørt at de har sagd over?
Sagd over hva da?
Har du hørt at de har sagd over jernbanesporet?
Jernbanesporet?
Ja, ved svenskegrensa.
Nei. Jeg kom med toget fra Stockholm i går, jeg. Det var der da.
I går, ja.

Jan Erik Vold har omdiktet sitt dikt om blodbøka i anledning
samferdselsdepartementet sin beslutning om å legge ned toglinja til
Sverige. Jeg for min del skjønner dem godt. Jeg tok toget dit en gang
og det fristet ikke til gjentakelse. For det første var det nesten fullt.
Jeg og reisefølget fikk ikke optimale plasser (nordsiden, ved siden av
hverandre) før i Kongsvinger. For det andre, og det var mye verre,
var det usigelig pinlig å merke seg forskjellen på sporene i Norge og
Sverige. Det var rett og slett bemerkelsesverdig. I det vi krysset
svenskegrensa, kunne vi igjen senke stemmene til vanlig samtalenivå.
Hva skjedde nå? Det ble så stille? Vi er i Sverige, svarte han.  Vi var
stille resten av turen, som heldigvis gikk raskere enn forventet nå som
toget kunne doble hastigheten.

Det har blitt for dyrt å drive toglinje til Sverige. Selv om det altså ikke
har kosta ei krone å vedlikeholde skinnene på norsk side de siste tjue
åra. Vold, som har gjort nordenborger av seg og ikke lar såret
nasjonalstolthet stå mellom ham selv og hans gjøremål, tar stadig toget
mellom Oslo og Stockholm. Han hevder at det alltid er nesten fullt på
toget, og at det stadig går like seint inntil man kommer til Sverige.

Det foreligger en avtale mellom de nordiske land om å knytte
hovedstedene nærmere sammen, I lys av denne framstår nedleggelsen
av toget som kontraproduktiv. Men det var svenskene som begynte.
Med å melde seg inn i EU. Og hvis de mener alvor om å komme oss i
møte, kan de flytte hovedstaden til Göteborg. Det er mye nærmere, og
der ligger Liseberg. Dessuten er det ingen som skal lenger enn til
Strömstad i noe fall. Og det er nødvendig for å hjelpe den østfoldske
og hedmarkske tobakks- og vinindustri.

Nå er det i alle fall over med den historien, og den glemmes antakelig
fort. Noe, kanskje minnet om Evert Taube-statuen i bronse rett ved
Den Gyllene Freden som jeg omfavnet så hjertelig beruset sist jeg fikk
gå i Gamla Stan i Stockholm, får meg likevel til å håpe på omkamp i
togsaken. Er det sikkert at de røde regnskapstallene er så utvetydige.
Hva koster veien? Ulykkene på veien, vedlikehold av veien, støyen fra
veien. Er det med i de røde tallene? Hørte jeg noen si at NSB eier
Norway Bussekspress?

ERLING
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Så ble det endelig studenter av oss til slutt. Det nye samfunnsøkonomi-
kullet på 170, som i noen uker har virret frem og tilbake på samfunnsvi-
tenskapelig institutt, og av og til nede på kjemibygget, etter å ha lest
kartet opp ned.

Fortapte førsteåringer, som kom for sent til to av de tre første foreles-
ningene, og mistet faddergruppen minst like mange ganger.

Forvirrede førsteåringer, som ikke bare tar feil mellom seminarrom 107
og undervisningsrom 107, men også av toalettene på Frederikke, og
gjør et uutslettelig inntrykk løpende i høye hæler vekk fra et pissoar.

Lydige førsteåringer, som tar formaningene om ikke å kjøre heis under
heismontørkonflikten alvorlig, og i stedet går opp alle trappene til ad-
ministrasjonen (og lokalene til Observator) i 12 etasje.

Og ikke minst lettlurte førsteåringer, som etter første halvtime med
forelesningen til Robert Hansen akutt synes det høres mye mer for-
nuftig ut med Norsk som andrespråk på HF. Nå bør det sies at han
rettet opp det inntrykket ganske raskt, han snakker tross alt ikke bare
gresk, og det hender at han faktisk har noen morsomme kommentarer
også.

Utrolig nok ble det studenter av oss, og etter et halvt år med foreles-
ninger sittende på bakerste rad på Ullevål Kino kommer nok de typiske
tjukke brilleglassene og rynkene over nesa av seg selv. Helt siden jeg
var liten har jeg gledet meg til å se intelligent ut, med store bøker
under armen og et bekymret uttrykk i øynene, traskende lett distré
gjennom byen på de mest uventede tider av døgnet. Så jeg venter i
spenning på brilleglassene.

Etter at ex.phil.-foreleserne har brutt ned hele vår virkelighetsopp-
fatning, og økonomibøkene har bygget den opp igjen med modeller og
grafiske fremstillinger, blir det forhåpentligvis samfunnsøkonomer av
oss i tillegg til studenter. Det er i grunn ganske gøy med samfunns-
økonomi, særlig nå som vi har lært at «sunk costs» er helt irrelevante
i bedriftsbeslutninger, og ikke lenger trenger å ha dårlig samvittighet
for ennå ikke å ha vært en eneste gang på treningssenteret vi optimis-
tisk kjøpte abonnement på for en måneds matbudsjett.

Med tittelen «student» følger «det ideale studenterliv». Jeg ble positivt
overrasket over hvor mye forskjellig som faktisk fantes på Blindern i
form av treningssentre, kafeer, konserter, organisasjonsliv, kulturelle
innslag og helsetilbud. Og alt med studierabatt! Alt annet konstant, så
er den totale «utility» av min studietid maksimert. Ikke minst er jeg
imponert over bebyggelsestettheten av puber i området (Jeg vet ikke
hvor mange som husker alle de stedene de var innom på pub-til-pub
arrangementet.), men det stemmer nok det de sier om at etterspørse-
len bestemmer tilbudet. Og som Arne Garborg sa i Bondestudentar:
«Punsjen hører det ideale studenterlivet til, men brennevinet tar knek-
ken på sin mann.» I det 20-ende århundre har ølteltet overtatt for
punsjen, og overgangen fra bygd til by er ikke fullt så stor. Allikevel
gjorde fadderordningen det mye lettere for en fortapt totning å be-
gynne på et Universitet med 30 000 studerende mennesker, hvor det er
lett å drukne i mengden. Tusen takk til alle faddere og studio festival
arrangører, hva var vel studentlivet uten dere?

SOFIE
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Optimisme på den ene side og pessimisme på den
andre. Som forventet kjemper republikanere mot
demokratene om tall. Tall på meningsmålingene
og tall for økonomien. Det kan være vanskelig å
finne blant forskjellige meningsmålinger et
histogram som indikerer klart hvilken av to
kandidater som vil få flest stemmer i november.
Forvirringen og kaoset rundt Bush vs. Al-gore
valget i 2000 var for mange en bekreftelse på at
det har blitt vanskeligere i de siste årene å vite
på forhånd hvem som Uncle Sam vil ha i Det Hvite
Hus. Men i skrivende stund, viser Gallup Poll-
målingene at Bush leder med 52 prosent mot
Kerrys 45 prosent.  Den negative kampanjen mot
John Kerry gjennomført av en del krigsveteraner
har trolig gjort sitt, mener noen politiske
kommentatorer. Andre hevder at Kerry sliter med
kommunikasjon og virker litt stiv og fjern fra
massene.
Men det aktuelle spørsmålet for oss er: Er det
Bush eller Kerry som har de beste økonomiske
argumentene?
Den økonomiske nedgangen i USA var offisielt
erklært over i november 2001.  Aktivitetsnivået
har siden vokst med en årlig rate på rundt 2,8

prosent. Det viser de siste tallene fra Bureau of
Economic Analyses med fokus på inflasjonsjustert
BNP, altså reelt BNP. I det siste 12 måneder har
privat konsum økt med 3.5 prosent.
Privatinntekten (personal income) har økt mest i
det siste året: 4.9 prosent. Dette er et tall som
viser økning i inntekt før skatt. Tallet er ikke
justert for prisstigningen. Statistisk sett er
amerikanerne blitt rikere og konsumerer stadig
mer. Hos republikanerne er dette en spesiell grunn
til å feire Bush́  finanspolitikk som gikk ut på gi

skatteinsentiver for næringslivet. Bush hevdes å
ha gitt den riktige stimulus for økonomien, noe
som har ført til et ledighetsnivå på 5,5 prosent,
det laveste ledighetstall siden oktober 2001.
Siden august i fjor har 1.5 millioner jobber blitt
skapt.  Bush er på rett kurs, sier republikanerne:
«President Bush´s action are moving our economy
forward. Now is not the time to turn back», leses
det på hjemmesiden til det Hvite Hus.

Etter alle disse tallene å dømme kan man si at
George faktisk har god grunn til å påberope seg å
ha ledet verdens fremste økonomi fra depresjon
til optimisme. «Han er ikke så dum», sies det nå.
Men for presidentkandidaten John Kerry er
George W. Bush den eneste amerikaner som har
grunn til å feire et rekordhøyt underskudd på 422
milliarder dollar i statsbudsjettet, tapet av 1.6
millioner jobber og høyere helsekostnader (17
prosent dyrere Medicare premiums). «W stands
for Wrong; The wrong direction for America», har
Kerry sagt. Personlige angrep og skittkastning
har blitt en del av valgkampen, og økonomer på
begge sider av den politiske linjen gjør alt for å
fremstille den amerikanske økonomien på en måte
som støtter egne politiske tendenser. Gene
Sperling, en Kerry-vennlig økonom sier at siden
2001 har 2 millioner jobber gått tapt. Økonomien
er i oppgang, men flere amerikanere blir ledige
under økonomisk opptur. Den siste gangen dette
skjedde var på 1930-tallet, kommenterer Bill
Clintons tidligere rådgiver.

Og det kommer enda mer dystre tall og
kommentarer fra demokratene:
Antall nye jobber som Bush påberoper seg å ha
skapt er ikke nok for å redusere antall mennesker
som leter etter jobb. Dessuten har antall
amerikanere med deltidsjobb økt, og 35 prosent
av arbeidsstyrken sliter med å finne en
fulltidsjobb. 97 prosent av de nye jobbene er
deltid. 90 prosent av de nye ansatte er dårlig
betalt. Lønna ligger under gjennomsnittet.
Den andelen av fattige økt fra 12,1 prosent i 2002
til 12,5 prosent i 2003. 35 millioner mennesker
regnes nå som fattige i USA. Andre negative tall
for Bush er at det er nå 45 millioner amerikanere
uten helseforsikring. I fjor alene var 1.4 millioner
flere mennesker uten helseforsikring.  Noen
snakker om fall i konsumentenes forventninger
(consumer confidence). Indeksen er et mål på de
spurte personenes nåværende situasjon og
forventninger til sin privatøkonomiske situasjon
de nærmeste seks måneder. Tallet fra

Økonomi og valgkamp i USA
Joaquim Damiao Kimdamiao@hotmail.com

Økonomien går oppover, sier Bush
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A message for new studentsA message for new studentsA message for new studentsA message for new studentsA message for new students

Der er ca 40 internasjonale studenter som begynte på masterprogrammer/kurs i høst.
There are around 40 international students who have commenced their studies at our Department this autumn.
On behalf of all Norwegian and senior international students OBSERVATOR would like to welcome with open arms
ALL INTERNATIONAL NEW BEGINNERS and wish them good luck with their studies.
Velkommen! Willkommen! Bienvenue! Bienvenidos! Bem vindos! Dobro pozhalovat! Witamy!

We know the life of a new beginner is always a bit hard... but hopeless as it may seem now, we can assure You that
there are still a few who actually graduated and You really are on the best way to do it as well; remember «good
begun is half done» ...We are sure that You will have a whale of time here in Norway even though it may be the
coldest and darkest time in Your life, too. NB wearing warm pants and drinking whale blubber on a regular basis
may help You to survive those unbearable conditions...
We hope You will soon become devoted readers of OBSERVATOR (waiting in excitement for each coming edition)
and the apparent high quality of articles written in English will motivate You to learn Norwegian as quickly as
possible so as to be able to read the Norwegian ones, too. They are really worth it!!!

And.... those of You who might by any chance be interested in one or more of the following: writing articles, meeting
new people, interviewing, making pictures, having fun, editing etc, COME and meet us (every Tues.at 6 p.m. 12th floor).
The more the merrier!

amerikanske statistiske myndigheter viser at
indeksen falt til 98,2. Men andre spår lysere dager.
«America’s standard of living is on the rise and
consumer confidence is at its highest level in two
years» sier det Hvite Hus.
Ved siden av budsjettbalanse, sliter landet med
underskudd i handelsbalansen (twin deficit).
I fjor hadde underskuddet økt til 2.23 trillion dollar
og sentralbanksjef Allan Greenspan er bekymret,
men understreker at det kan være vanskelig å
påvirke handelsbalansen bare ved hjelp av
pengepolitikken.
Budskapet fra demokratene er at den økonomiske
oppgangen ikke kommer mange vanlige
amerikanerne til gode. Og økonomen Gene
Sperling har som oppdrag om å hjelpe John Kerry
med å si dette til mange amerikanske
husholdninger som sliter med privatøkonomien.

«Imagine an investor watching a $50.000
portfolioplummet to $10.000 and then getting a call
from his broker that his investment had grown
by a solid, but not expectacular, 20 percent to
$12.000. The investor might recognize the
improvement, though he wouldń t be jumping for
joy » , skriverperling i Bloombergnews.com.
Denne portfolio-logikken klarer ikke uten videre

å overbevise potensielle Kerry Velger til å
registrere seg for å stemme, i et samfunn hvor
mange ikke gidder å stemme.
Det gjenstår å se om dette budskapet kan få
amerikanerne fra å stemme på Bush. Foreløpig ser
det ut til at økonomien ikke er viktigste valgfaktor.
Det er nemlig Krigen mot terror, en krig som
kommer til vare i mange år. Og der ligger nesten
uendelige muligheter for økt inntjening i
militærindustrien. Det er derfor god grunn til å
tro at mange i våpenindustrien i USA og i andre
land gleder seg over en evig krig mot terror.
Spørsmålet er hvor lenge verdens ledende økonomi
kan tåle et dobbelt underskudd, når det kjøres en
ekspansiv finanspolitikk via lavere skatt.
Mens demokratene håper å få Kerry inn i Det Hvite
Hus for å rydde opp i statskassa, skryter
republikanere av Bush sin skattpolitikk:« The
president has acted decisively to bring us back
from recession to recovery. He has enacted tax
relief for families by lowering tax rates for all
taxpayers, increasing the child credit and
reducing the marriage penalty» leses på
internettsiden til det Hvite hus. Websiden er full
av Bush-vennlige økonomiske analyser og
appellerende budskap.
«We need to keep moving forward with the policies
that are strengthening our economic recovery» .
Og dette betyr «Vote for Bush».

   John Kerry strekker seg mot massene Kilder:
www.johnkerry.com

www.bloombergnews.com
www.whitehouse.org

www.dn.no
www.foxnews.com
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- Resolving readers´ dilemmas
with the tools of Adam Smith -

Dear Economist,Dear Economist,Dear Economist,Dear Economist,Dear Economist,
When I married my husband a yearWhen I married my husband a yearWhen I married my husband a yearWhen I married my husband a yearWhen I married my husband a year

ago, we agreed to wait several years beforeago, we agreed to wait several years beforeago, we agreed to wait several years beforeago, we agreed to wait several years beforeago, we agreed to wait several years before
having children, but he now says he wantshaving children, but he now says he wantshaving children, but he now says he wantshaving children, but he now says he wantshaving children, but he now says he wants
them straight away. What should I do?them straight away. What should I do?them straight away. What should I do?them straight away. What should I do?them straight away. What should I do?

-Mrs Smith, Edinburgh-Mrs Smith, Edinburgh-Mrs Smith, Edinburgh-Mrs Smith, Edinburgh-Mrs Smith, Edinburgh

Dear Mrs Smith,
There are two ways to look at the optimal

time to have offspring, depending on whether
you see them as an investment or as a
consumption good.

If you look at them purely as an investment,
you have to weigh the costs of children in terms
of forgone salary, nappies, PlayStations, college
fees and so forth, against the benefits of having
someone who might conceivably look after you
in your old age.

According to this analysis, you should have
children at the point where the expected return
begins to outweigh the expected costs. But in
practice, for most people in rich countries,
children are a pretty bad investment. Given how
much they cost, it would be a much better deal
to put that money in a high-interest savings
account for use in your old age.

Observator´s Oracle

                                                                                                                                       Annonse

                                           Interaktive kursusmaterialer, udviklet ved
                                       CBS, Handelshøjskolen i København:

   Hans Bjering:
Kursus i

MAKROØKONOMI
31 lektioner på DVD-ROM

  Gabrielsen&Overø:
Kursus i

TEORETISK STATISTIK
28 lektioner på CD-ROM

eller  download  af enkeltlektioner

Se mere, download prøvelektioner eller køb på
www.didacon.com

In reality, more people seem to see children as a
consumption good which competes with other
goods and services for oné s money. This explains
why better off people whose incomes tend to rise
quite steeply over their lifetime, put off having
children until later in life. The richer people get,
the more their consumption of non-children goods
and services (ever larger houses, more exotic
holidays, better stereos) rises closer towards
satiation, and the marginal utility of offspring,
plus the increasing difficulty of conceiving that
comes with age, begins to outweigh them.

It would seem that, since your wedding,
your husband has changed his consumption
preferences for children vis-à-vis the bundle of
all non-child goods and services.

In my view, this is tough luck, especially
since more than a fair share of the costs of
procreation is likely to fall on you. I would tell
him he will have to wait, as he is in breach of an
implicit pre-wedding contract to maximise your
joint utility according to ex ante preferences. That
should shut him up.

(Financial Times Magazine, May 10 2003)

Observator´s OracleObservator´s OracleObservator´s OracleObservator´s OracleObservator´s Oracle will help you solve your
private problems with the tools of Adam Smith.

Send your question to: alkmelloniel@hotmail.com

alkmelloniel@hotmail.com                             Observator´s Oracle
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Oslo markedsfører seg som den blågrønneOslo markedsfører seg som den blågrønneOslo markedsfører seg som den blågrønneOslo markedsfører seg som den blågrønneOslo markedsfører seg som den blågrønne
byen. Hvorfor dette faller mer i smak blantbyen. Hvorfor dette faller mer i smak blantbyen. Hvorfor dette faller mer i smak blantbyen. Hvorfor dette faller mer i smak blantbyen. Hvorfor dette faller mer i smak blant
tyskere, enn hos elegante italienske damertyskere, enn hos elegante italienske damertyskere, enn hos elegante italienske damertyskere, enn hos elegante italienske damertyskere, enn hos elegante italienske damer
med håndsydde Gucci hansker, har Erlingmed håndsydde Gucci hansker, har Erlingmed håndsydde Gucci hansker, har Erlingmed håndsydde Gucci hansker, har Erlingmed håndsydde Gucci hansker, har Erling
Fossen forklart med at her finner tyskerneFossen forklart med at her finner tyskerneFossen forklart med at her finner tyskerneFossen forklart med at her finner tyskerneFossen forklart med at her finner tyskerne
igjen Urgermania. Berlin har visstnok flereigjen Urgermania. Berlin har visstnok flereigjen Urgermania. Berlin har visstnok flereigjen Urgermania. Berlin har visstnok flereigjen Urgermania. Berlin har visstnok flere
kanaler enn Amsterdam, flere bruer ennkanaler enn Amsterdam, flere bruer ennkanaler enn Amsterdam, flere bruer ennkanaler enn Amsterdam, flere bruer ennkanaler enn Amsterdam, flere bruer enn
Venezia og skal være den grønnesteVenezia og skal være den grønnesteVenezia og skal være den grønnesteVenezia og skal være den grønnesteVenezia og skal være den grønneste
hovedstaden i Europa. Berlin skulle medhovedstaden i Europa. Berlin skulle medhovedstaden i Europa. Berlin skulle medhovedstaden i Europa. Berlin skulle medhovedstaden i Europa. Berlin skulle med
andre ord være duket for en osloborgerandre ord være duket for en osloborgerandre ord være duket for en osloborgerandre ord være duket for en osloborgerandre ord være duket for en osloborger
som søker et moderne Germania.som søker et moderne Germania.som søker et moderne Germania.som søker et moderne Germania.som søker et moderne Germania.

For to år siden ble det åpnet for at Ruhrgas-
studenter kunne studere i Berlin. For meg ble
det et klart valg mellom Berlin, Mannheim og Kiel.
Et valg jeg ikke angrer på. Ruhrgasstipendet er
et lukrativt stipend som økonomistudenter kan
søke på. Det formidles av Forskningsrådet, men
man finner informasjon ved å spørre i 12. etasje.
Er man ikke så heldig å få stipendet, er det
muligheter som Erasmusstudent.

Universitetet
Økonomisk institutt har utvekslingsavtale med
Humboldt Universität zu Berlin. Humboldt Uni. er
det eldste og mest tradisjonsrike universitetet i
Berlin. Universitetet har ingen campus, men ligger
mer eller mindre spredt i sentrum av tidligere
Øst-Berlin. Hovedbygningen har den flotte
adressen, Unter den Linden 6.

Har man kommet til hovedbygningen så finner
man Økonomisk fakultet, eller Wirtschaft-

wissenschaftliche Fakultet som det egentlig
heter, ti minutters gange østover mot
Alexanderplatz. Adressen er Spandauer Str. 1.
Bygningen som rommer det meste som
universitetet har å by på innen økonomi, skiller

seg noe ut fra omgivelsene. På nabotomten har
blant annet SAS Radisson bygget et topp moderne
hotell, konferansesenter, kjøpesenter, kaféer og
til og med et akvarium som trekker lange køer
med turister. Alt dette nymoderne står i kontrast
til den noe slitte universitetsbygningen. Men
dette ser ut til rette seg. Den ene fløyen av
universitetsbygget blir restaurert etter at det ble
gravd ut parkeringskjeller hos naboen. Hele fløyen
sank sammen. Fakultetets bibliotek måtte
midlertidig flytte til Alexanderplatz. Dermed
finnes det ikke lesesalplasser på huset for tiden.
Det er selvfølgelig dumt, men det er flere
muligheter hvor en kan sitte og lese.
Alexanderplatz eller jussen er gode alternativer.
Drar man på jussen for å lese, må man legge merke
til det store glassmaleriet fra kommunismens tid.
Fakultetet tilbyr fag både i bedriftsøkonomi og
samfunnsøkonomi.Som utvekslingsstudent står

man fritt til å velge kurs på alle nivåer.
Alle kursene på lavere grad
undervises på tysk, mens på høyere
grad er det mange som går på engelsk,
sånn at man har litt å velge blant.

Faglig sett er fakultetet sterkest på
makroøkonomi og økonometri. Hver
enkelt professor står veldig fritt til å
utforme kursene som hun selv ønsker.
Inntrykket er at kvaliteten varierer
veldig mellom de ulike kursene. Man
har også muligheten til å ta en såkalt
MEMS-grad (Master´s Program in
Economics and Management Science)))))
ved fakultetet. Dette er egentlig en
toårig mastergrad, men en kan få
godkjent et år med fag fra Oslo. På
denne måten vil man da kunne få én

grad fra Tyskland og én fra Norge. Teoretisk skal
det være mulig å gjennomføre de fagene som
kreves i løpet av ett år, men dette er nok noe
ambisiøst.

Berlin, du bist so wunderbar!

Jørgen Bækken jorgen_bakken@hotmail.com

Wirtschaftwissenschaftliche FakulteWirtschaftwissenschaftliche FakulteWirtschaftwissenschaftliche FakulteWirtschaftwissenschaftliche FakulteWirtschaftwissenschaftliche Fakultet

Øystein og Gjermund forteller skrøner  iØystein og Gjermund forteller skrøner  iØystein og Gjermund forteller skrøner  iØystein og Gjermund forteller skrøner  iØystein og Gjermund forteller skrøner  i
en av forelesningssalene.en av forelesningssalene.en av forelesningssalene.en av forelesningssalene.en av forelesningssalene.
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Generelt er det mange utvekslingsstudenter ved
Humboldt. Dette gjelder også økonomifagene, men
de fleste går nok på MEMS.

Miljøet bærer preg av at det undervises i
bedriftsøkonomi. Blåskjortefaktoren er høyere her
enn på Blindern. Hver forelesning er en
dobbeltime som går sammenhengende uten pause.
Antallet studenter på kursene varierer fra omtrent
femti til noen hundre. Studieåret i Tyskland er
delt inn i vinter- og sommersemestre.
Vintersemesteret begynner siste del av oktober
med eksamener i februar. Sommersemesteret
begynner i april og har eksamener i slutten av
juli. Så om en tenker på å reise for et semester er
det sommersemesteret som gjelder.

Byen
Etter at både SAS Braathens og Norwegian startet
med direkteflygninger fra Oslo, kan man være i
Berlin på halvannen time. Berlin har tre fly-
plasser og alle ligger lett tilgjengelig med
kollektivtransport. Og har man betalt semester-
avgiften, så slipper en også å løse billett. Det er
nemlig obligatorisk semesterkort på «sporveiene»
i semesteravgiften.

Berlin er kontrastenes by. Her finner man en ting
et sted og rundt neste hjørne ligger det motsatte.
Her har man muligheten som student, å leve og
bo sentralt i en metropol. Til tross for byens
størrelse er byen veldig avslappet.

Byen er stor i utstrekning men befolknings-
tettheten er ikke veldig høy. Noe som gir rom til
mange parker og kanaler. Det er vanskelig å
definere hva som egentlig er sentrum i Berlin.
Byen har vært delt i to i mange år og Berlinere
føler mer tilknytting til bydeler enn byen som
helhet. Dette gjør at hver bydel blir veldig
selvstendig. Selv beveget jeg meg stort sett bare
i tre bydeler i løpet av det året jeg bodde der.

Boligmarkedet er veldig vennlig i forhold til Oslo.
Prisene ligger mye lavere. Har man den samme
betalingsvilligheten som i Oslo, så får man meget
pene leiligheter. Ellers er det lett å finne
bokollektiver gjennom internett. Universitetets
boligdivisjon er relativt likt som det er i Oslo, ikke
veldig bra.

Ambisjonsnivået til den «nye» hovedstaden har
vært høyt. Berlin skulle/skal bli et økonomisk og
kulturelt knutepunkt mellom øst og vest i Europa.
Det har blitt satset enormt med penger til
gjenoppbygning. Selv om det er fortsatt er mye
byggeaktivitet i byen, så er det visstnok ingenting
i forhold til hvordan det var for bare noen år
siden. Man håpte at denne satsningen på Berlin
skulle dra med seg næringsliv og nye
arbeidsplasser. Visjonen var at Berlin skulle være
Europas kulturelle og økonomiske hovedstad. I dag
ser det ut til at byen er nærmere kulturell
hovedstad enn økonomisk. Men med østutvidelsen
av EU, er kanskje Berlins posisjon styrket.

Kulturelt sett er byen helt fantastisk. På grunn
av den historiske todelingen finnes det nesten
dobbelt opp av det meste i Berlin. Men når det
gjelder symfoniorkestre og operaer har de likegodt
flesket til og bygget tre. Nattelivet er det ingen
ting å utsette på heller. Berlin har ingen
stengetid. Det er selvfølgelig noe skummelt for
en nordmann som er vant med overformynderi,
men man blir fort vant til det. Og røykelov, har
de vel egentlig ikke hørt om i Berlin.

Kilder til inspirasjon

For boligsøking anbefales
www.studentenwg.de og
www.wgcompany.de .

Berlins offisielle hjemmeside, med nyttig
kart over Berlin, www.berlin.de.

Humboldt Universiät’s hjemmeside, www.hu-
berlin.de og Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultet’s side www.wiwi.hu-berlin.de .

Jan Otto Johannsen har skrevet om sitt
Berlin i boken Berlin utgitt av Damm forlag.

For Dag Solstad entusiaster, er hans roman
”16.07.41” å anbefale.

Spree med Oberbaumbrüke til venstreSpree med Oberbaumbrüke til venstreSpree med Oberbaumbrüke til venstreSpree med Oberbaumbrüke til venstreSpree med Oberbaumbrüke til venstre
og Fernseh turm med sin diskokuleog Fernseh turm med sin diskokuleog Fernseh turm med sin diskokuleog Fernseh turm med sin diskokuleog Fernseh turm med sin diskokule.

Tysk frokostTysk frokostTysk frokostTysk frokostTysk frokost
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De sier at modellen for en framtidigDe sier at modellen for en framtidigDe sier at modellen for en framtidigDe sier at modellen for en framtidigDe sier at modellen for en framtidig
økonomisk utvikling i Russland basertøkonomisk utvikling i Russland basertøkonomisk utvikling i Russland basertøkonomisk utvikling i Russland basertøkonomisk utvikling i Russland basert
nettopp på «lukket økonomi» har vært inettopp på «lukket økonomi» har vært inettopp på «lukket økonomi» har vært inettopp på «lukket økonomi» har vært inettopp på «lukket økonomi» har vært i
presidentens administrasjon. Til og medpresidentens administrasjon. Til og medpresidentens administrasjon. Til og medpresidentens administrasjon. Til og medpresidentens administrasjon. Til og med
selveste Putin lot sitt blikk gli gjennomselveste Putin lot sitt blikk gli gjennomselveste Putin lot sitt blikk gli gjennomselveste Putin lot sitt blikk gli gjennomselveste Putin lot sitt blikk gli gjennom
innholdet, påstås det. Rapporten har fåttinnholdet, påstås det. Rapporten har fåttinnholdet, påstås det. Rapporten har fåttinnholdet, påstås det. Rapporten har fåttinnholdet, påstås det. Rapporten har fått
sterke reaksjoner og har blitt forkastetsterke reaksjoner og har blitt forkastetsterke reaksjoner og har blitt forkastetsterke reaksjoner og har blitt forkastetsterke reaksjoner og har blitt forkastet
...eller?...eller?...eller?...eller?...eller?

«Novaja gazeta» er blant de radikale russiske
aviser som tør skrive alternative artikler med
kontroversielle ideer om russisk politikk og
økonomi. Spesielt én artikkel fanger
oppmerksomheten. Temaet er en rapport om
framtidig økonomisk og politisk utvikling i
Russland framlagt for presidentens
administrasjon. Innholdet er sjokkerende og det
er grunnen til at man bør lese den. Det påstås at
modellen for lukket økonomi passer utmerket i
den virkelige verden.
«Autarki» er kuren som vil
redde russere fra
fattigdommen. Men hva får
de til gjengjeld?

Fysikken tilFysikken tilFysikken tilFysikken tilFysikken til
verdensøkonomienverdensøkonomienverdensøkonomienverdensøkonomienverdensøkonomien
Hvorfor skal man gå så
langt som lukket økonomi?
For det første er «lukket
økonomi» ikke fremmed for
mange land. Handelen har
eksistert lenge, men for
bare 100 år siden utgjorde
den en ubetydelig del av
BNP til for eksempel USA;
som allerede på dette
tidspunktet var en av de
ledende økonomier1 . For
det andre har åpen økonomi
de siste 13 årene ført til
ganske triste resultater i
Russland: BNP ligger cirka
26 % under nivået i 1990.

Begrunnelsen for å stenge
landegrensene er enkel.
BNP per capita er nå 10-12
ganger lavere enn i USA2,
og russerne vil aldri kunne
komme på samme nivå i BNP
per capita dersom åpen
økonomi forblir landets økonomiske kurs i
framtiden. For å kunne nå igjen USA på 30 år må
den årlige økonomiske veksten i landet overstige
USAs med ca 9 %3. Selv om veksten på 9 % ikke
er helt umulig, ligger problemet i å beholde den
over lengre tid.  Verdensøkonomien er et

komplisert system, som har mye til felles med
fysikk. Dersom man tar 2 glass vann forbundet
som en «u» vil nivået være likt i begge glassene
uansett hvor mye man heller opp i ett av glassene.
Effekten er den samme i økonomien - klarer
Russland å få veksten opp i 9 % (gitt gunstige
forhold som en høy oljepris, konjunkturoppgang
osv.) vil det overstige veksttempoet på
verdensbasis som ligger i gjennomsnitt på ca 2 %.
Poenget er at fritt kapitalflyt, justeringer av
valutakurs og lignende vil videre sørge for å
utjevne forskjellene i vekstraten over tid4. Kort
sagt er det mulig å gjøre gapet litt mindre men i
den store sammenheng blir det ubetydelig.
Dermed konkluderes det med at landet må
frigjøres fra verdens innflytelse.

Kokos i RusslandKokos i RusslandKokos i RusslandKokos i RusslandKokos i Russland
Isolasjonisme5  er svaret på problemet. Den

økonomiske siden av
isolasjonismen legger til
grunn «gjør det selv»-
ideologien. Er det fysisk
umulig å dyrke kokos i
Russland kan du få lov til å
importere den, men dersom
en smart landbruksingeniør
finner en måte å dyrke kokos
på (som sikkert vil gjøre den
russiske kokosen 10 ganger
så dyr som den importerte)
blir importen av kokos
umiddelbart stengt. Så langt
ser det ikke så verst ut.
Under Sovjetunionen kunne
man kjøpe kokos bare i
valutabutikker.

Forbuden fruktForbuden fruktForbuden fruktForbuden fruktForbuden frukt
Isolasjonisme eller autarki
har som formål å
uskadeliggjøre påvirkning av
eksport og import på landets
økonomi. Unødvendig
«kokos»-import ønskes
eliminert og eksporten må
ned på et trygt lavt nivå. En
liten eksportpost vil ikke
påvirke landets BNP og
heller ikke gi utslag på
inntekten fra enkelte

næringer. Hovedmekanismene til destimulering
av eksport og import er statens enerett til
valutabeholdning, streng kontroll av
pengebevegelsen og en fast lav valutakurs satt
av staten.

Lukket økonomi -
oppskrift til et bedre liv uten vestlig innflytelse?

Svetlana Bobrinskaia lani2000@mail.ru

Russlands president VladimirRusslands president VladimirRusslands president VladimirRusslands president VladimirRusslands president Vladimir
Putin i tanker om landets fremtidPutin i tanker om landets fremtidPutin i tanker om landets fremtidPutin i tanker om landets fremtidPutin i tanker om landets fremtid
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Aktiviteten til utenlandske selskaper i Russland
regnes for å være en overflødig import og er
dermed et onde i seg selv. Noen vil protestere
ved å si at utenlandske aktører skaper nye
arbeidsplasser. Det er forsåvidt sant, men
russiske investorer kunne like godt gjøre det
samme - Der det står en Coca-cola fabrikk i dag
kunne det ha stått en fabrikk som produserer en
russisk variant av «Solo». Siden erfaringer viser
at Russland aldri har vært et trygt land å plassere
sine investeringer i, blir det ikke noe problem å
skremme de investorene som er igjen i landet -
man må bare stoppe å veksle russiske rubler til
utenlandsk valuta. Da er det garantert at de ikke
kommer tilbake på minst
100 år.
Når det gjelder befolk-
ningens reaksjon på bruk
av bare nasjonal-valuta
kan det oppstå problemer.
Russere har opprinnelig en
lav tillit til «rubel»6  - Det
er få russere som har en
bankkonto, de fleste sparer
sine euroer under
madrassen. For å lette det
psykologiske trykket
foreslås det å innføre
gullstandard med
ubegrenset veksling av
sedler til gull - bare for
russiske statsborgere
selvfølgelig. Det ble regnet
ut at Russland ikke får
problemer med å utvinne
gull til det nødvendige
nivået.

Ved hjelp av disse tiltakene
vil man kunne klare å begrense en fri pengeflyt
over landegrensene. Situasjonen er annerledes
med menneskene. Begrensninger av
bevegelsesfriheten i dette tilfellet kan føre til en
kommunistisk effekt av «forbuden frukt». For å
unngå den vil det være mulig å veksle «hvite»
(beskattede) inntekter til utenlandsk valuta hos
staten. En høy valutakurs vil da gjøre ferie i
utlandet mer tiltrekkende og billigere enn i dag.
Samtidig planlegges det å forby forretningsreiser
i sin helhet.

Flere nye ladaerFlere nye ladaerFlere nye ladaerFlere nye ladaerFlere nye ladaer
Økonomien på bedriftsnivå skal i grunnen ikke gå
gjennom store forandringer. Blant hyppig brukte
tiltak for destimuleringen av import og eksport
som toll o.l. anbefales det å innføre nye tekniske
standarder, krav til sanitære og matnormer
forskjellige fra andre land, innføre et obligatorisk
krav til oversettelse av vareetikettene, innføre
bruk av en gammelrussisk ikke metrisk system,
tillate salg av PC-er med bare kyrrilisk tastatur
osv. Har  man sett noe lignende andre steder mon
tro?

Siden isolasjonisme forutsetter markedsøkonomi,
vil det være enda viktigere for en lukket økonomi
å få en sunn konkurranse som vil sørge for

kvaliteten, utvalg og fornuftige priser.
Monopolloven bør dermed forandres. Nåværende
tillatte monopolnivå på 35% bør senkes til 20%.
Den nye økonomiske politikken bør stimulere
dannelse av nye selskaper eller eventuell
utvidelse av gamle. Staten kan for eksempel i
tilfelle overskudd på nasjonalbudsjettet bruke
pengene på å bygge 2 nye bilfabrikker (kan man
kanskje slippe å kjøre den gamle og kjøpe 2 nye
isteden). For at kampen for en større
liberalisering av markedet skal få et ønsket
resultat må det samtidig føres en kamp mot
administrativt og kriminelt press på selskaper.
Stakkars russisk mafia.

Det var «Hvordan å bli rik på 1-2-3» fremstilt i
hovedtrekk. Rapporten behandler videre den
politiske modellen for overgangen, men det er
best å bli spart for den slags. Kan en framtid med
«lukket økonomi» være en virkelighet? De fleste
vil vel bare smile til det. Men husk at den eller
de som utarbeidet denne modellen hadde
alvorlige hensikter...

Kommentarer til teksten:Kommentarer til teksten:Kommentarer til teksten:Kommentarer til teksten:Kommentarer til teksten:
1 BNP per capita i 1900: USA står på 4. plass med
$4096
2 Tatt i betrakning 2 % årlig økonomisk vekst  i USA må
tilsvarende vekst i Russland ligge på hele 11% (utregningen
er hentet fra rapporten)
3 per capita for 2003 trillion (2002 est.): USA -  $10.45
trillion, Russland - $1.409 trillion
4 Forutsatt like vilkår for veksten i økonomien.
5 Isolasjonisme - en måte å organisere nasjonens og
statens eksistens på der graden av kontakten med
omverdenen er forholdsvis liten samtidig som den spiller
en forsvinnende liten rolle i samfunnets liv sammenlignet
med den indre påvirkning på økonomi, politikk, kultur,
ideologi og religion.
6 Folk flest prioriterer å kjøpe euro for oppstarte midler.

Elektroniske kilder og linker:Elektroniske kilder og linker:Elektroniske kilder og linker:Elektroniske kilder og linker:Elektroniske kilder og linker:
http://novgaz.nsk.su/
http://www.nationmaster.com/country/rs/Economy
http://www.russianeconomy.org/links.html
http://devdata.worldbank.org/data-query/
http://www.russianeconomy.org/links.html

Tross alle vitser om Ladaen i Norge, regnes dette merket for åTross alle vitser om Ladaen i Norge, regnes dette merket for åTross alle vitser om Ladaen i Norge, regnes dette merket for åTross alle vitser om Ladaen i Norge, regnes dette merket for åTross alle vitser om Ladaen i Norge, regnes dette merket for å
være det beste blant russiske merkervære det beste blant russiske merkervære det beste blant russiske merkervære det beste blant russiske merkervære det beste blant russiske merker
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Utover sommeren har oljepriser vært etUtover sommeren har oljepriser vært etUtover sommeren har oljepriser vært etUtover sommeren har oljepriser vært etUtover sommeren har oljepriser vært et
hovedtema blant de fleste økonomer.hovedtema blant de fleste økonomer.hovedtema blant de fleste økonomer.hovedtema blant de fleste økonomer.hovedtema blant de fleste økonomer.
Prisen tangerte nesten $50, som er denPrisen tangerte nesten $50, som er denPrisen tangerte nesten $50, som er denPrisen tangerte nesten $50, som er denPrisen tangerte nesten $50, som er den
største nominelle økningen siden 1990.største nominelle økningen siden 1990.største nominelle økningen siden 1990.største nominelle økningen siden 1990.største nominelle økningen siden 1990.
Noen fryktet at verden var overfor etNoen fryktet at verden var overfor etNoen fryktet at verden var overfor etNoen fryktet at verden var overfor etNoen fryktet at verden var overfor et
oljeprissjokk, som kan sammenlignes medoljeprissjokk, som kan sammenlignes medoljeprissjokk, som kan sammenlignes medoljeprissjokk, som kan sammenlignes medoljeprissjokk, som kan sammenlignes med
de på 70- og begynnelse av 90-tallet. Andrede på 70- og begynnelse av 90-tallet. Andrede på 70- og begynnelse av 90-tallet. Andrede på 70- og begynnelse av 90-tallet. Andrede på 70- og begynnelse av 90-tallet. Andre
var mer moderate og argumenterte for atvar mer moderate og argumenterte for atvar mer moderate og argumenterte for atvar mer moderate og argumenterte for atvar mer moderate og argumenterte for at
økningen er bare midlertidig, at effektenøkningen er bare midlertidig, at effektenøkningen er bare midlertidig, at effektenøkningen er bare midlertidig, at effektenøkningen er bare midlertidig, at effekten
på økonomien ikke vil være stor. Hva varpå økonomien ikke vil være stor. Hva varpå økonomien ikke vil være stor. Hva varpå økonomien ikke vil være stor. Hva varpå økonomien ikke vil være stor. Hva var
det som ga gnisten til dette oppløpet?det som ga gnisten til dette oppløpet?det som ga gnisten til dette oppløpet?det som ga gnisten til dette oppløpet?det som ga gnisten til dette oppløpet?

Selv om det ikke bare er en enkel grunn, har Irak
krigen vært det viktigste momentet. Irak har ikke
vært en stor eksportør av olje, men markedet har
lagt sine forventninger i at situasjonen i landet
ville roe seg ned og at det vil produseres langt
mer olje enn før. Sabotasje og terrorhandlinger
mot oljeanlegg har den siste tiden halvert Iraks
produksjon sammenlignet med før krigen, og det
er ikke ventet en rask løsning i landet på kort
sikt. Hovedbekymringen for finansmarkedet er at

volden i Irak kan spre seg i området, og da spesielt
til Saudi Arabia. Dette landet er den viktigste
spiller i oljemarkedet ikke bare fordi landet er
verdens største eksportør av olje, men fordi det
har størst ledig kapasitet. Et brudd i levering av
olje fra en oljeeksportør kan kompenseres av Saudi
Arabia, men settes landets eksport i fare, er det
intet annet land som kan erstatte nedgangen i
tilbud. Derfor er det av interesse for store
oljeimporterende land som USA å lokalisere
urolighetene bare til Irak og løse dem.

En annen viktig grunn er den økende
etterspørselen etter olje. Kina er den andre

største importør av olje i verden etter USA. Kina
har hatt størst økning, og så langt i år importert
40% mer olje enn i fjor. Etterspørselen har å gjøre
både med en eksplosiv vekst i produksjonen og
med det antall biler som ruller inn på de kinesiske
veier. Selv om den kinesiske regjering har
iverksatt tiltak for å kjøle ned økonomien, vil den
automobile boomen fortsette i høye takter. I fjor
ble det solgt over to millioner biler i landet, det
er mer enn 80% økning i forhold til 2002.

Russland og Venezuela har også gjort noen tradere
nervøse. Faren for at Yukos Oil -Russlands største
utvinner av olje- kan gå konkurs, har satt sine
spor i prisoppgangen. Dette har å gjøre med at
Russland er den nest største eksportøren i
verden. Saken er fortsatt ikke løst, i og med at
alle kontoene til selskapet er fryst, men
produksjonen fortsetter sånn som før. Politiske
problemer i Venezuela, med folkeavstemning om
tillit til presidenten, minte verdensmarkedet om
2003 da opponenter til president Chavez klarte å
stoppe oljeproduksjonen.

Rollen til OPEC i oljemarkedet har blitt redusert
den siste tiden. Grunnen til dette er at markedet
vet at oljeproduksjon har nesten nådd sin fulle
kapasitet. Etter det siste møtet i Wien har
økningen i produksjonen fra 26 millioner til 27
millioner fat per dag ikke ført til noen nedgang i
oljeprisene. Selv om OPEC kvoten var på 26
millioner fat per dag er den faktiske produksjon
på rundt 27,5 mill. fat. Disse avvik fra kvotene
gjør at signaler om økninger i produksjon ikke
oppfattes like sterkt som de kunne ha blitt.

Den siste viktige grunnen er veksten i futures-
markedet. Den består av to typer aktører,
kommersielle og spekulative. De kommersielle, som
for eksempel flyselskaper, handler i futures-
oljemarkedet for å verne seg mot framtidig
oppgang i prisen. De spekulative er i markedet i
form av hedgefonds. Bare det siste året har
antallet spekulative aktører på olje futures-
markedet økt med 100%. Dette har stort sett å gjøre
med at forvaltere av disse fond har større
muligheter for å høste gevinster i futures- enn i
spot- eller aksjemarkeder.

Disse argumentene viser at oljeprisen er veldig
utsatt for sjokk, som gjør at det er nesten umulig
å forutsi prisen. Ved tidligere oljekriser påførte
prisøkningen store tilbakeganger i økonomi. Er
verden like påvirket av disse svingningene i dag?

Den utviklede verden har redusert sin
avhengighet av olje markant de siste 30 årene.
Dette har først og fremst å gjøre med

Olje nå og i framtiden

Andryi Yartys yartys@hotmail.com
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omstrukturering fra produksjon til tjenesteyting,
som er mye mindre energikrevende. USA
konsumerer tre ganger mindre olje per enhet av
BNP enn det gjorde for 30 år siden. I Europa og
Japan har innføring av energiskatter ført til mer
effektivitet. Den prisøkningen som vi har sett så
langt er mye mindre i real størrelse enn de som
var tidligere. Prisen har vært omtrent to
tredjedeler høyere enn det den i gjennomsnitt
har vært de siste fire år.

De negative effektene bør ikke undervurderes.
En studie utført av IEA, OECD og IMF viser at en
langvarig økning i oljepriser med 10 USD vil
redusere produksjon i OECD land med 0,4%,
inflasjonen vil øke med 0,5% og arbeidsledigheten
vil stige. USA vil komme best ut av det med et fall
i BNP på 0,3%, stort sett på grunn av egen
oljeproduksjon og et stort oljelager. Verst ut
kommer u-land, som vil oppleve en nedgang i BNP
på 1,6%. De dårligst stilte får en enda dårligere
posisjon. Det er disse land som ikke har klart å
redusere sin avhengighet av olje. I gjennomsnitt
de bruker over to ganger mer olje for å produsere
en enhet enn i vestlige land.

Disse uforutsigbare svingningene i oljeprisene
sammen med en del undersøkelser som påviser at
om 40-50 år vil oljereservene være uttømt i de
fleste oljeeksporterende land, fører til at den
vestlige verden prøver å minimere sine kostnader
og investere i alternative energikilder.

Etterspørsel etter naturgass har økt betraktelig
gjennom de siste årene. Utbyggingen av Snøhvit
anlegget har nok å gjøre med at Statoil innser
potensialet i naturgass. Kanskje det ikke er lenge
til det dannes OGEC for å komplementære OPEC.

Ved hjelp av ny teknologi er det mulig å
transportere gass i flytende form (LNG), og i
realiteten betyr det at norsk gass kan fraktes hvor
som helst i verden. Denne flytende naturgassen
kan lett omgjøres til LPG (Liquid Petroleum Gass),
som kan brukes som drivstoff for vanlige biler.
Det er billigere og har lavere emisjoner enn vanlig
drivstoff. På den måten blir det både rimeligere
for forbrukere og bedre for miljøet.

I USA går mesteparten av oljen til å produsere
bensin. Amerikanere er glade i sine store biler,
som er langt mindre miljøvennlige enn de
europeiske. Nå som høye bensinpriser har slått
befolkningen hardt, har mange satset på
hybridbiler. Frem til nå har sånne biler nesten
ikke vært å se på veiene, på grunn av at de koster
mer enn vanlige og teknologien er vanskeligere.
Dette vil gi signaler til bilprodusenter om at
forbrukere trenger nye og mer
drivstoffbesparende biler. Samtidig vil økt
etterspørsel gjøre disse bilene billigere og mer
utbredte. Toyota er størst på markedet med sin
Toyota Prius. Bare i løpet av de første sju
månedene av året har denne bilprodusenten solgt
27013 biler i USA, en oppgang på hele 154%.

Økte oljepriser gir også innpass for små
oljeselskaper som spesialiserer seg i utvining av
olje fra felt som er forlatt av store aktører.
Teknologien er kostbare, men er lønnsomme når
prisen hopper oppover. På den måte sikrer disse
selskapene en mer effektiv utnyttelse av
ressursene.

På tidspunktet når denne artikkelen skrives, har
orkanen «Ivan» slått til mot Gulfkysten av USA.
Spekulasjoner om hvor mye skade den vil gjøre på
olje- og gassanleggene har igjen drevet oljeprisen
opp. Dette understreker hvor utsatt oljeprisen er,
og hvor vanskelig det er å forutsi framtidig
utvikling i oljemarkedet. Ettårige futures ligger
på over $40, som innebærer at markedet ikke
forventer en snarlig avbalansering i oljemarkedet.
Verden vil være like avhengig av olje i den
nærmeste framtid, siden det tar tid før nye
energiressurser og mer miljøvennlige teknologi
kommersialiseres. I mellomtiden er vi avhengige
av olje, og må ta støtt av svingninger i oljepriser.

Litteratur:
The Economist (figurer)
Dagens Næringsliv
www.opec.org
www.iea.org
www.eia.doe.gov
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 May 2004 was a crucial year for the history,
economy and politics in Latvia. The country finally
became a new member of the EU together with
other Eastern European countries. But what do
people really know about this small country near
the Baltics?

GEOGRAPHY:GEOGRAPHY:GEOGRAPHY:GEOGRAPHY:GEOGRAPHY:
Latvia is situated on the eastern shore of the Baltic
Sea.
Area:Area:Area:Area:Area: 64 589 km2

Regions: Regions: Regions: Regions: Regions: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale
Resident population (2004/09): Resident population (2004/09): Resident population (2004/09): Resident population (2004/09): Resident population (2004/09): 2 312 000.
CapitalCapitalCapitalCapitalCapital-Riga -  800 000 inhabitants.
Largest cities: Largest cities: Largest cities: Largest cities: Largest cities: Riga, Daugavpils, Liepaja,
Jelgava, Jurmala, Ventspils, Rezekne

LANGUAGE:LANGUAGE:LANGUAGE:LANGUAGE:LANGUAGE:

Latvian (official), Russian (widely spoken),
English and German are spoken mostly in the
capital city. Minority nations: Byelorussians,
Ukrainians, Polish, Jewish.

E C O N O M Y :E C O N O M Y :E C O N O M Y :E C O N O M Y :E C O N O M Y :

The national currency is the lat (LVL), which
consists of 100 santims. The Latvian currency has
remained stable since its launch in 1993.

GDP increased by 7.4% in 2003. Export increased
by 17.1%, wood and articles of wood made up the
largest part. Import increased  by 19.6%. The main
import category is machinery, mechanical
appliances and electrical equipment, products of
the chemical and allied industries, transport
vehicles, mineral products, base metals and
articles of base metals.

Norwegian location on export and import position

is the 13th (1.83%) and the 22nd (1.07%) respectively.
The main export goods are metals and wood

articles, while Norway exports metals, mineral
and fish products.

Though figures shows that Norway is far away
from the leaders in international trade with
Latvia, it still has a great impact on Latvian
economy. At the end of the 1st quarter in 2004
Norwegian investments in Latvia consist of 162.51
mln.USD. There were 183     Norwegian-Latvian joint
ventures registered in Latvian Republic
enterprises register on the 6th September, 2004.
The biggest Norwegian investors in Latvia
(after Lursoft data) are:

1. Linstow Senterutvikling As
2. Statoil Asa
3. Linstow International As
4. Narvesen International As
5. Varner Tekstil As

Easy to conclude that specially the last 3 years

Latvia became very attractive to Norway.

A BRIEF HISTORY:A BRIEF HISTORY:A BRIEF HISTORY:A BRIEF HISTORY:A BRIEF HISTORY:

Norwegian - Baltic relations have a long history:

Latvia - Norway: Yesterday and Tomorrow

Larisa Mucina larik_7@hotmail.com

The view of the old city in Riga
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from the trade during Viking times and the
Hanseatic League to the Soviet period with total
lack of communication. In the Viking Age both
Norway and the Baltic countries rose to
prominence as seafaring nations. In the 1600s, the
Duchy of Courland, now a part of Latvia, acquired
its own two colonies, the island of Tobago and
Gambia. Duke Jacob of Courland leased the island
of Flekkerøy off Kristiansand as a service station
for ships on their way to the colonies. In 1664, he
made an agreement with Fredrik III of Denmark-
Norway by which Courland was allowed on very
favourable terms to extract silver, lead, copper
and iron in Norway. Mines were established in
Eidsvoll and Kongsberg, and there worked around
300 Cours in Norway. After Hanseatic era the
trade expanded between countries in the
beginning of 1800s. «««««Riga balsam»»»»» is known among
many Norwegians.

NORWEGIAN-BALTIC COOPERATION:NORWEGIAN-BALTIC COOPERATION:NORWEGIAN-BALTIC COOPERATION:NORWEGIAN-BALTIC COOPERATION:NORWEGIAN-BALTIC COOPERATION:

Baltic region nowadays is one of the most
dynamic regions in Europe. The proximity to
Norway makes it more attractive. Latvia is
situated in the centre, and this gives an extra
priority among the rest Baltic coutries. Most of
the Norwegian companies found their location
exactly in Riga, which could be explained
geographically.

The Central and Eastern European Cooperation
Programme (previously Action Programme for
these countries from 1992 to 1996 - NOK 1,6 billion)
is a continue program from 1997 with the purpose
of cooperation projects. Industrial cooperation
comprises industry, energy, fishery and
agriculture. It is not a secret that equipment and
production technology in Latvia suffers from out-
dated conditions, and have a negative
environment impact. One of the fish processing
companies on the north of Riga was on the edge
of bankruptcy in 1995.

Next year it had a profit of NOK 1 million due to
the involvement of the Norwegian-Latvian
development fund, which was established in 1993.
That year Alcatel Norge won a major contract in
connection with the development of a new
telecommunications network in Latvia. In return,
Alcatel Norge established an investment fund of
USD 2 million for small and medium sized
enterprises. Norwegian-Baltic industrial
cooperation is also supported by other schemes
that are not financed by the cooperation
programme. Other funds were established to
protect Norwegian investments and companies,
wishing to establish themselves in Eastern Europe
from possible risk.

In general the Baltics have a stable economic
growth, good frame work conditions for foreign
investment and as a conclusion a great
opportunity for contacts with Norway. The Baltic
States are pursuing a liberal economic policy that
leaves a good deal to the market. The positive
effect on growth expectations caused by the entry

in the EU will attract foreign capital. Reasonable
labour costs and highly educated specialists
together with favourable business climate give
Norway considerable opportunities for the future.

Norwegian businesses will benefit as well from
the new financial mechanisms. This should be
done in a way that it supports the objectives set
by the EEA Agreement. The mechanisms will help
Norway to promote itself in beneficiary countries.

LATVIA - NEW EEA MEMBER.LATVIA - NEW EEA MEMBER.LATVIA - NEW EEA MEMBER.LATVIA - NEW EEA MEMBER.LATVIA - NEW EEA MEMBER.

When becoming a EU member, Latvia automatically
became a part of EEA (European Economic Area)
Agreement. This Agreement is the basis for
Norway´s cooperation with EU. It ensures that
the Norwegian business sector has the same
access to the internal market as the members of
EU do.

The EEA Agreement was signed in January 1994
and encompasses 25 countries (including new
members) as well as EFTA countries (Island,
Lichtenstein and Norway)

The Norwegian contribution in this connection
will be EUR 226,8EUR 226,8EUR 226,8EUR 226,8EUR 226,8 million a year. This will be
fulfilled through the two financial mechanisms:
EEA  financial mechanism (EEA  financial mechanism (EEA  financial mechanism (EEA  financial mechanism (EEA  financial mechanism (Norway´s share
NOK 941 million) and the Norwegian financialNorwegian financialNorwegian financialNorwegian financialNorwegian financial
mechanism mechanism mechanism mechanism mechanism (the same amount). . . . . The aim is to
enhance the member stateś  ability to participate
fully in the enlarged internal market. Both
mechanisms will serve one purpose-funds may be
used for environmental measures, promotion of
sustainable development, development of human
resources and health. The mechanism will help
to solve issues in the field of social welfare.

Despite the economic growth in Latvia as well as
in the other Baltic countries, there still exists
huge disparity between social groups. Most
unprotected are pensioners, unemployed youth
etc. Even with the same rate of economic growth
in these countries, it will take at least 20 years
for the average standard of living to reach 75%
of what it is in EU. Analysts say that Baltic states
in general will have capacity problems with
absorbing potential support which will be
available under the new financial mechanisms,
due to the magnitude and number of tasks
involved in buying a EU member. The forecasts
about Latvian flourishing in the future are quite
controversial. The only thing that could be said
is that for sure Norwegian-Latvian trade as well
as cultural exchange will intensify.

While you are reading this article, members of
Fagutvalget are already in RIGA - the capital of
Latvia - to experience themselves how it is there
today. And they will not feel homeless here from
the moment landing at the airport. Walls and shops
advertisements diversify with Norwegian brands
and names. Welcome!

Sources: LR Central Statistical administration,

www.mfa.lv, www.odin.dep.no,

www.norvegija.lv
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Mens studentene på BI sitter med sine laptoper
og trader Opticom-aksjer i forelesningstimene,
grubler vi økonomistudenter over hva den
optimale utbyggingen av våre vassdrag kan være.
Veldig idealistisk og politisk korrekt av oss, men
kanskje ikke like matnyttig som BIs aksjetrading.

Som et desperat forsøk på å øke samfunns-
økonomenes interesse for næringslivets
virkelighet, starter Observator fra og med dette
nummeret med «Observator-porteføljen»
(Jippiiiii!!!). Per Kristian Foss har (i badstuen på
Bislett) gitt redaksjonen 1 000 000 imaginære
kroner, og vi i Observator skal forvalte disse
pengene på best mulig måte. Spillereglene er å til
en hver tid sitte med aksjer i 5 selskaper notert
på Oslo Børs. Det pekuniære målet er å slå
hovedindeksen, altså ha en høyere snitt-
avkastning på vår portefølje, enn det markedet
generelt har hatt. Vårt egentlige mål, er å stimulere
til profitable investeringer av studielånet.

Oslo Børs nådde for fire år siden sin foreløpige
toppnotering på 225,04 poeng. Siden den tid har
markedet hoppet strikk. Først sprakk IT og telecom
boblen, og markedet begynte å falle. Så fikk
verdensøkonomien befestet sin lavkonjunktur,
Osama krasjet i New York, Condolezza Rice
skremte verden med Saddams masseødeleggelses-
våpen, og sterk krone og dommedagsprofetier
generelt resulterte i at markedet nådde sin bunn
i februar i fjor. 98,3 poeng sto markedet i den gang.
Og som alltid når pessimismen råder, ingen visste
hvor langt markedet ville falle. - Og ingen visste
at markedet var i ferd med å snu.

Siden bunnen i fjor har markedet steget jevnt og
trutt og har nå mer enn doblet seg siden bunnen.
Rentene er senket med 5 prosentpoeng, noe som
gjør alternativkostnaden ved å investere i aksjer
lavere. Kronen har svekket seg og således gjort
både norske varer mer konkurransedyktige
internasjonalt, og også norske selskaper med store
utenlandske operasjoner mer profitable i norske
kroner. Oljeprisen har steget til rekordnivåer noe

som både er meget positivt for norsk olje, offshore
og shipping industri. I tillegg har prisene på
råvarer som aluminium steget mye, takket være
blant annet Kinas umettelige etterspørsel. Dette
er bra for Norges nest største eksportnæring,
nemlig metaller, og påvirker tungvektere som
Elkem og Norsk Hydro.

Hvor markedet vil gå i de neste månedene
avhenger av flere faktorer. Den høye oljeprisen
fører til rekordinntekt for norske oljeselskaper,
men kan også senke farten i verdensøkonomien.
Dette fordi verdens økonomiske tungvektere som
USA, Japan og Tyskland er nettoimportører av olje,
og derfor må bruke en stadig høyere andel av sin
inntekt på å dekke oljeforbruket. En nedkjøling i
verdensøkonomien vil i så fall ha negativ effekt
på norske selskaper med interesser i utlandet.

En fortsatt usikkerhet rundt Irak og generell
terrorfrykt er heller ikke spesielt positivt. Faren
for en overoppheting i Kina som kan sette i gang
inflasjonspress og en snarlig stopp i veksten i øst
kan i første omgang sende signaler om en
«slowdown». Og som så ofte innenfor børsverden,
profetier om nedgang blir ofte selvoppfyllende.
USAs enorme underskudd på handelsbalansen og
dermed en stadig svakere dollar, samt signaler
om lavere vekst kan også virke negativt.
Som positive faktorer, virker det som om de
kostnadskutt som er gjort gjennom de senere år,
nå begynner å vise seg i form av høyere resultater.
Etter hvert som selskapene leverer overraskende
bra resultater, slik som Intel og GE nylig har gjort,
tilføres det optimisme til markedene.

I denne utgavens portefølje har vi tatt inn 5
selskaper som opererer innenfor 3 ulike sektorer.
DNO og Smedvig tar vi inn grunnet den
vedvarende høye oljeprisen. Q-free og Opera tas
inn grunnet deres spennende og innovative
teknologi. Yara tas inn som en likvid og stabil
«sikker rytter» hvis risiko er begrenset. Så da er
det bare å følge med i neste nummer hvilken vei
porteføljen har gått.

Av Martin Sommerseth Jaer



Q-FREEQ-FREEQ-FREEQ-FREEQ-FREE
Er en av verdens ledende leverandører av bompenge
løsninger for veinettet, og vant nylig en 150 millioner
SEK kontrakt på utbygging av bomringen i Stockholm.
Selskapet har slitt med underskudd de senere årene,
mye grunnet omorganisering av driften og uhell med
selskapets teknologi. Men med økt ordreinngang det
siste året og kostnadene redusert, er det gode
muligheter for Q-Free i tiden fremover. Samtidig er
markedet Q-free opererer innenfor under sterk vekst
internasjonalt, da by-myndigheter rundt om i verden
forstår at man må ha aktive tiltak for å redusere
privatbilismen.

S M E D V I GS M E D V I GS M E D V I GS M E D V I GS M E D V I G
Offshoreselskapet som i mange år har vært en storaktør
på norsk sokkel, begynner endelig å merke økt
ordreinngang fra oljeselskapene. Etter oljepris krisen
for 6 år siden, da oljeprisen i en periode lå under 10$
fatet, har oljeselskapenes leteaktivitet vært laber. Etter
hvert som den høye oljeprisen befester sin posisjon, er
det god grunn til å tro at oljeselskapene på norsk sokkel
vil fortsette å øke sin lete aktivitet. Dette vil medføre
flere oppdrag for Smedvig og gi aksjen et videre push

oppover.

YARA INTERNATIONALYARA INTERNATIONALYARA INTERNATIONALYARA INTERNATIONALYARA INTERNATIONAL
Kunstgjødsel divisjonen til Norsk Hydro som ble
utfisjonert i vår har hatt en solid oppgang på børsen
siden noteringen. Selskapet er i jevn og stabil vekst,
men omsettes til en p/e på 8,7. Dette må anses som lavt,
ettersom sammenliknbare konkurrenter prises til rundt
det dobbelte. Underprisingen her hjemme skyldes trolig
at markedsaktørene fortsatt ikke riktig vet hvor de
skal plassere selskapet i forhold til de andre aktørene
på Oslo Børs. Mens Yara fortsetter å levere gode
resultater, og markedet lærer å bedre å kjenne Yara,
er det rom for videre økning i kursen.

DNO - DET NORSKE OLJESELSKAPDNO - DET NORSKE OLJESELSKAPDNO - DET NORSKE OLJESELSKAPDNO - DET NORSKE OLJESELSKAPDNO - DET NORSKE OLJESELSKAP
Er et av de minste oljeselskapene på Oslo børs og
spesialiserer seg på å utvikle olje fra brønner de store
selskapene ser på som ulønnsomme. DNO har solgt deler
av virksomheten til det svenske firmaet Lundin, og har
således opparbeidet seg en relativt stor kassa-
beholdning. Med en fortsatt høy oljepris, er flere av
DNOs brønner blitt meget profitable, noe som øker
driftsmarginene og gir høyere overskudd.

OPERA SOFTWAREOPERA SOFTWAREOPERA SOFTWAREOPERA SOFTWAREOPERA SOFTWARE
Selskapet er annerkjent for sin nettleser Opera. Denne
er i tillegg til vanlig Pc- og Mac versjon også å finne
på en rekke avanserte mobiltelefoner. Deriblant topp-
modeller fra Nokia, Samsung, Motorola og SonyEricsson.
Operas inntreden på børsen i mars har ikke gått uten
problemer da børsverdien har falt med 20% siden
noteringen. I den senere tid har dog aksjen steget noe,
og flere nye avtaler med blant annet Nokia viser at
Opera befester seg som en av markedslederne innenfor
sitt segment.  I tiden som kommer forventes en
ytterligere økning i salget av mobiltelefoner med Operas
nettleser og dette tror vi vil styrke aksjen.
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Lederen (Innsyn, s. 3) i Observator nr. 2/Lederen (Innsyn, s. 3) i Observator nr. 2/Lederen (Innsyn, s. 3) i Observator nr. 2/Lederen (Innsyn, s. 3) i Observator nr. 2/Lederen (Innsyn, s. 3) i Observator nr. 2/
2004 kritiserer instituttet for endringene2004 kritiserer instituttet for endringene2004 kritiserer instituttet for endringene2004 kritiserer instituttet for endringene2004 kritiserer instituttet for endringene
i emnetilbudet på masternivå for høsteni emnetilbudet på masternivå for høsteni emnetilbudet på masternivå for høsteni emnetilbudet på masternivå for høsteni emnetilbudet på masternivå for høsten
2004, sammenliknet med den foreløpige2004, sammenliknet med den foreløpige2004, sammenliknet med den foreløpige2004, sammenliknet med den foreløpige2004, sammenliknet med den foreløpige
planen som var kunngjort tidligere.planen som var kunngjort tidligere.planen som var kunngjort tidligere.planen som var kunngjort tidligere.planen som var kunngjort tidligere.

Den gjeldende planen er vedtatt på
programutvalgets møte 23. mars og kan leses på
websidene under     Plan for masteremner.

Om vi ser bort fra de emnene som er forbeholdt
programmet i miljø- og utviklingsøkonomi, er
tilbudet redusert fra 17 til 13 ved at fem emner
er strøket og ett nytt er kommet til.

Vi har to svar på kritikken. Vi er enige i at
reduksjonen er større enn det som er ønskelig,
men ikke enige i at masterstudentene får et dårlig
tilbud. La oss først nevne at de planene som
legges for semestrene som kommer etter det
neste, alltid kunngjøres med forbehold om
endringer. Endelig tilbud for et semester vedtas
midt i foregående semester. Slik var det også med
kurs på tredje avdeling under forrige studie-
ordning. Det vil alltid være behov for endringer
ut fra endringer i personalet, budsjettene,
erfaringer m.m.

For framtida er det ikke ønskelig med en så stor
reduksjon i forhold til kunngjorte planer som
denne gangen. Det er flere grunner til at det ble
slik nå. For det første var det vanskelig å legge
realistiske planer i fjor på grunn av
studiereformen. Omtrent alt som har med studiet
å gjøre, ble endret med svært korte tidsfrister
og få ekstra ressurser. Nedgangen i forhold til
kunngjorte planer kunne ha vært motvirket ved
å legge mindre optimistiske planer. Men vi mener
at forholdene tatt i betraktning er ikke dette et
større problem enn man måtte kunne vente seg,
og vi ber om at det blir akseptert.

For det andre er instituttet i vår blitt pålagt av
fakultetet å bruke noe mindre av hver av de
ansattes tid til undervisning i årene som kommer.
Det føres et timeregnskap, og dette viser at for
lite tid har vært satt av til forskning gjennom
flere år.

Dette betyr ikke nødvendigvis at undervisnings-
tilbudet kommer til å utvikle seg til det verre.
Instituttet hadde en kraftig økning i studiepoeng-
produksjonen fra 2002 til 2003. Dette vil slå gradvis
ut i økte bevilgninger til instituttet over en periode
på tre år. Dermed blir det rom for å tilsette flere,
noe som motvirker den nevnte, svake nedgangen
i undervisningstid per ansatt. Men denne økningen
er noe usikker, og den slår ikke mye ut før i 2006.

Om vi ser bort fra de tidligere kunngjorte planene
og vurderer om tilbudet i seg selv er godt eller
dårlig, vil dette avhenge av sammenliknings-
grunnlaget.  De fleste fag tilbyr en del valgfrihet,
men vi skiller oss trolig ut ved å ha planlagt
betydelig valgfrihet både på bachelor- og
masternivå. De opprinnelige planene var
optimistiske, og det gjenstår å se hvor mye de må
skjæres ned. For øvrig har instituttet fått en
ordning med statsvitenskap slik at det er mulig å
ta enkelte masteremner der i stedet for valgfrie
emner i samfunnsøkonomi.  Det vil også være mulig
å få godkjent emner i f.eks. historie eller
matematikk etter søknad.

Vi mener det er alt for få ressurser til studie-
reformen sammenliknet med de forventningene
som var skapt fra sentrale myndigheter. Men vi
har forsøkt å ivareta i hvert fall noe av intensjonene
ved å øke seminarundervisningen.  På profesjons-
studiet er tilbudet som en student møter gjennom
fem år, økt fra 228 timer til 418 timer seminarer,
mens forelesningene er redusert fra 783 til 746
timer. (Dette er omtrentlige tall, noe avhengig av
hvilke emner som velges.)  Instituttet vurderer den
kraftige økningen i seminarundervisning som
vellykket, men den er ressurskrevende.  I de fleste
emnene er det flere parallelle seminarer, så
tilbudet om 418 timer krever mange flere lærertimer
enn f.eks. 418 timer forelesninger. Dette er kanskje
den viktigste prioriteringen vi har valgt, der
alternativet kunne ha vært et enda større tilbud
av valgfrie emner.

Diderik Lund, fungerende instituttleder v-04

Annonsere i Observator?
Vi kan tilby annonseplass i en av de få

publikasjonene rettet mot
økonomistudenter.

Svar fra Instittutet
 Av:  Diderik Lund diderik.lund@econ.uio.no

Leserinnlegg
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Å jobbe som studentassistent under studiet kanÅ jobbe som studentassistent under studiet kanÅ jobbe som studentassistent under studiet kanÅ jobbe som studentassistent under studiet kanÅ jobbe som studentassistent under studiet kan
være interessant med tanke å forstå hvavære interessant med tanke å forstå hvavære interessant med tanke å forstå hvavære interessant med tanke å forstå hvavære interessant med tanke å forstå hva
økonomer kan jobbe med og gi et innblikk i atøkonomer kan jobbe med og gi et innblikk i atøkonomer kan jobbe med og gi et innblikk i atøkonomer kan jobbe med og gi et innblikk i atøkonomer kan jobbe med og gi et innblikk i at
mye av det vi lærer underveis i studiet avmye av det vi lærer underveis i studiet avmye av det vi lærer underveis i studiet avmye av det vi lærer underveis i studiet avmye av det vi lærer underveis i studiet av
tørre økonometri- og mattefag faktisk kantørre økonometri- og mattefag faktisk kantørre økonometri- og mattefag faktisk kantørre økonometri- og mattefag faktisk kantørre økonometri- og mattefag faktisk kan
brukes til å finne ut spennende sammenhenger.brukes til å finne ut spennende sammenhenger.brukes til å finne ut spennende sammenhenger.brukes til å finne ut spennende sammenhenger.brukes til å finne ut spennende sammenhenger.
Observator har intervjuet Kristine Simson (2.Observator har intervjuet Kristine Simson (2.Observator har intervjuet Kristine Simson (2.Observator har intervjuet Kristine Simson (2.Observator har intervjuet Kristine Simson (2.
semester, 2-årig master) og Tonje Haabeth (8.semester, 2-årig master) og Tonje Haabeth (8.semester, 2-årig master) og Tonje Haabeth (8.semester, 2-årig master) og Tonje Haabeth (8.semester, 2-årig master) og Tonje Haabeth (8.
semester, 5-årig master) om deres erfaringersemester, 5-årig master) om deres erfaringersemester, 5-årig master) om deres erfaringersemester, 5-årig master) om deres erfaringersemester, 5-årig master) om deres erfaringer
som studentassistenter.som studentassistenter.som studentassistenter.som studentassistenter.som studentassistenter.

Kristine: Hva går jobben din som student-Kristine: Hva går jobben din som student-Kristine: Hva går jobben din som student-Kristine: Hva går jobben din som student-Kristine: Hva går jobben din som student-
assistent ut på og hvor mye jobber du?assistent ut på og hvor mye jobber du?assistent ut på og hvor mye jobber du?assistent ut på og hvor mye jobber du?assistent ut på og hvor mye jobber du?
Jeg jobber som studentassistent på et prosjekt om svart
arbeid, der Steinar Strøm er prosjektleder. Jobben går
ut på å foreta økonometriske beregninger og analysere
resultatene. Har ingen fast arbeidstid, men kan jobbe
når jeg vil og får heller tidsfrister for når ting må være
gjort. Jobbet fulltid på prosjektet i sommer, og fikk gjort
mye da.

Føler du at du får brukt mye av det du har lærtFøler du at du får brukt mye av det du har lærtFøler du at du får brukt mye av det du har lærtFøler du at du får brukt mye av det du har lærtFøler du at du får brukt mye av det du har lært
av økonomisk teori i arbeidet ditt?av økonomisk teori i arbeidet ditt?av økonomisk teori i arbeidet ditt?av økonomisk teori i arbeidet ditt?av økonomisk teori i arbeidet ditt?
Ja, jeg bruker hele tiden den økonomiske teorien jeg har
lært på studiet. Har fått spesielt mye bruk for det jeg
har lært i økonometri. Det er veldig gøy å oppdage at
det man har lært er relevant i jobb- og forsknings-
sammenheng. At teorien man har pugget på Blindern
kan brukes til å finne ut viktige og spennende ting. Det
er noe annet å bruke metodefagene til å finne interessante
sammenhenger, enn å sitte på lesesalen og regne på
matteoppgaver i en bok.

Hvordan har denne jobben påvirket ditt valgHvordan har denne jobben påvirket ditt valgHvordan har denne jobben påvirket ditt valgHvordan har denne jobben påvirket ditt valgHvordan har denne jobben påvirket ditt valg
av masteroppgave?av masteroppgave?av masteroppgave?av masteroppgave?av masteroppgave?
Jeg har fått muligheten til å skrive oppgave om temaet
til forskningsprosjektet jeg jobber med. Er veldig glad
for å få hjelp til oppgaven av de på prosjektet, og det er
selvfølgelig også en stor fordel at man får betalt for
mye av tiden man bruker på å skrive. Deler et kontor på
Frischsenteret med andre studentassistenter, der jeg har
egen data og kan sitte å jobbe med masteroppgaven
når jeg ønsker det.

Hvilke fordeler gir jobben som studentassistentHvilke fordeler gir jobben som studentassistentHvilke fordeler gir jobben som studentassistentHvilke fordeler gir jobben som studentassistentHvilke fordeler gir jobben som studentassistent
med tanke på å være godt forberedt på å kommemed tanke på å være godt forberedt på å kommemed tanke på å være godt forberedt på å kommemed tanke på å være godt forberedt på å kommemed tanke på å være godt forberedt på å komme
ut i arbeidslivet?ut i arbeidslivet?ut i arbeidslivet?ut i arbeidslivet?ut i arbeidslivet?
Jeg er glad for å få se hvordan økonomene på Frisch
jobber og få et innblikk i arbeidslivet til forskere. Man
vet mer om hva det innebærer dersom man lurer på om
forskning kan være en mulighet etter endt studie. En
annen stor fordel er at man blir kjent med folk i det
økonomiske miljøet. Det er en utmerket måte å knytte
kontakter på og viktig nettverksbygging.

Hvordan påvirker jobben hvordan du ser påHvordan påvirker jobben hvordan du ser påHvordan påvirker jobben hvordan du ser påHvordan påvirker jobben hvordan du ser påHvordan påvirker jobben hvordan du ser på
den resterende tiden på studiet?den resterende tiden på studiet?den resterende tiden på studiet?den resterende tiden på studiet?den resterende tiden på studiet?
Å få jobbe med faget underveis i studiet gjør det lettere
å velge hvilken retning innenfor økonomi man vil bevege
seg i og dermed hvilke fag man burde velge. Etter at
jeg begynte i jobben har jeg blitt mer interessert i faget

og fått lyst til å lære mer. Jeg blir veldig inspirert av
jobben, og kan muligens tenke meg å fortsette å forske.
Vil også legge til at jeg har blitt utrolig godt tatt vare
på, og er kjempefornøyd med oppfølgingen fra de på
prosjektet og de andre som jobber på Frischsenteret.

Tonje: Hva er din jobb og hva går den ut på?Tonje: Hva er din jobb og hva går den ut på?Tonje: Hva er din jobb og hva går den ut på?Tonje: Hva er din jobb og hva går den ut på?Tonje: Hva er din jobb og hva går den ut på?
Jeg er studentassistent ansatt på engasjement av
Rikstrygdeverket gjennom Frischsenteret. Begynte nå i
høst, så har ikke vært i jobben så lenge at jeg har kommet
helt i gang enda. Prosjektet jeg skal jobbe med går ut på
å analysere effekter av apotekloven fra 2001, og andre
reformer innenfor legemiddelindustrien. Jeg skal bruke
økonometriske modeller til å beregne de økonomiske
konsekvensene.

Hvordan får du brukt det du har lært på studietHvordan får du brukt det du har lært på studietHvordan får du brukt det du har lært på studietHvordan får du brukt det du har lært på studietHvordan får du brukt det du har lært på studiet
i jobben din?i jobben din?i jobben din?i jobben din?i jobben din?
Jeg får brukt veldig mye av det jeg har lært, ofte på en
indirekte måte. Bruker ikke så mye nøyaktig det man har
skrevet ned på forelesning, det blir mer på den måten at
man blir nødt til å sette sammen litt av det man har hørt,
lest og lært underveis.

Hva slags praktisk kunnskap lærer du somHva slags praktisk kunnskap lærer du somHva slags praktisk kunnskap lærer du somHva slags praktisk kunnskap lærer du somHva slags praktisk kunnskap lærer du som
studentassistent?studentassistent?studentassistent?studentassistent?studentassistent?
Jeg lærer bl.a. et statistikkprogram som man bare får
en innføring i på studiet. Av å bruke programmet i jobben
får jeg lært det mer inngående, noe jeg tror jeg kan få
god bruk for i senere arbeid. Å lære å skrive en
vitenskapelig rapport er også nyttig praktisk kunnskap.
I tillegg blir det jo selvfølgelig til at du lærer det feltet
prosjektet ditt dreier seg om godt.

Skriver du masteroppgave innenfor forsknings-Skriver du masteroppgave innenfor forsknings-Skriver du masteroppgave innenfor forsknings-Skriver du masteroppgave innenfor forsknings-Skriver du masteroppgave innenfor forsknings-
prosjektet ditt?prosjektet ditt?prosjektet ditt?prosjektet ditt?prosjektet ditt?
Ja, jeg skal skrive oppgave om prosjektet. Er selvfølgelig
veldig fornøyd med å få betalt, få hjelp og muligheten til
å skrive om et prosjekt jeg syntes er spennende. Er glad
for å skrive masteroppgave underveis i studiet, for
dermed å få mer oversikt og innblikk i faget. Gleder
med til å velge emner og studere etter oppgaven er
ferdig, etter å ha fått en pekepinn på hva jeg syntes er
interessant i økonomifaget.

Føler du at du har fått større innsikt i hvaFøler du at du har fått større innsikt i hvaFøler du at du har fått større innsikt i hvaFøler du at du har fått større innsikt i hvaFøler du at du har fått større innsikt i hva
økonomer jobber med i arbeidslivet?økonomer jobber med i arbeidslivet?økonomer jobber med i arbeidslivet?økonomer jobber med i arbeidslivet?økonomer jobber med i arbeidslivet?
Absolutt. Særlig på Rikstrygdeverket, der jobber det en
god del samfunnsøkonomer. Jeg syntes det har vært
spennende å se hvordan de samarbeider med andre
yrkesgrupper som f. eks. andre samfunnsvitere og leger.
Man får sett i praksis hvordan ting fungerer.

Tips for deg som vil bli studentassistent:Tips for deg som vil bli studentassistent:Tips for deg som vil bli studentassistent:Tips for deg som vil bli studentassistent:Tips for deg som vil bli studentassistent:
Sørg for å holde deg oppdatert på stillinger som blir lyst
ut på oppslagstavla i 12. etasje. Sjekk nettsidene til
økonomisk institutt, der en del stillinger lyses ut. Følg
med på HEROs hjemmeside (helseøkonomisk forsknings-
program ved universitetet i Oslo) dersom du er
interessert i helseøkonomi. Egen side der ledige stillinger
lyses ut. Du bør også være masterstudent.

    JOBB SOM
STUDENTASSISTENT!

Linn Østebø linni5@hotmail.com
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 Term kickoff par

Til og med Kristoffer Joner var
tilstede!

Skål folks!

4 guys, one clear objective:
Max U(Jenter, Øl)

Some other place at the party

Things are getting blurry...! ”Do I really have to be part of this
picture?”
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Early in the night: He still can see  2
girls, instead of 4

Simen´s (left) birthday, but the
”numbers” weren´t revealed

”Zzzmile!” says Mona.

Oh la la! ”Ha, ha!... but don´t you even think
about getting any closer”

People from Frederik: Present and
watching closely...

rty pictures
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Observator ønsker nye medarbeidere

Studentavisa på samfunnsøkonomi ønsker nå nye medarbeidere. Studenter fra
alle nivåer er velkomne.

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

Eventuelt kan vi treffes
på rom 1252 i 12 etg.
(ES), der vi har møter
hver tirsdag
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From rags to richesFrom rags to richesFrom rags to richesFrom rags to richesFrom rags to riches

The Japanese economic phenomenon is a rags to
reaches story that left Western world truly
flabbergasted. Like the focus on a new movie star
or a successful entrant in the market, the debate
on Japanese phenomenon was a mixture of both
fascination and envy.
Fascination because of Japań s remarkable
rise from a crushing military defeat after
2nd World War to an extraordinary
position of financial and technological
leadership (maintained for many
decades) Envy -mainly from Americans-
because the rise stood up in a sharp
contrast to the gradual decline of US
technological supremacy.

The amazing economic success was
attributed to following main reasons:
profound industriousness of Japanese,
export-oriented economy and tight
control of imports. An additional factor
was a strong central government. This
institution played an important part in
the development of operative
government-business relations, thus
promoting the economic growth of the
country.

Nevertheless, a successful economy does
not begin with  governments or firms. It
begins with people who design and
operate them. It begins also with high-quality,
motivated and cooperative labour force.
Observing Japanese human approach to
management one may wonder if a major reason
for the success of the Japanese wasn’t simply
their outstanding managerial skill.

The Japanese like to say «««««The enterprise is the
people»»»»», meaning that the company cannot be
separated from people who make it up. Company´s
members are bound together by emotional,
economic and social ties that transcend all others.
The Japanese simply do not believe that any
employee can or will make his full contribution
unless he is totally committed to the company.
In this article I will try to highlight the features
of Japanese human resource management based
on the Zen-philosophy.  ( Zen- the Japanese type
of Buddhism)

Traditions and incentives

The reasons for Japanese success with people
management is said to be both the matter of culture
and incentives. The traditional Japanese culture

has been an immense source for good people
management. One of the examples is the strong
emphasis on the group rather than the individual.
Another example is the constant search for social
consensus and for the w a experience meaning
peace and harmony.

At the same time
existence of a well-
constructed reward
system with seniority
promotions, lifetime
employment, wage
structure and heavy
bonuses undoubtedly
provide with a set of
strong  incentives. Under
such a system any
rational individual
chooses by himself to
develop necessary skills
and to cooperate as a
w e l l - m o t i v a t e d
employee.
Quite remarkable is also
Japanese human
approach to a
recruitment procedure.

It happens once a year,
straight from the school

and frequently for a lifetime. Companies are very
careful in selecting the candidates on the basis
of personality, character and family backgrounds
(work experience is not desirable).
In the scrupulous examination of candidates
companies focus  mainly on their abilities to fully
commit themselves to the firm.

Even though the elements of culture and
incentives have also been used in other business
cultures, the mystery of success lies in blending
the right ingredients with the right proportions.
For example a huge emphasis on the lifetime
employment in Japan results in the exceptionally
low rate of turnover. In contrast, the average
yearly turnover rate in America is 50 % i.e. half
of the work force quits or is laid off every year.

The Japanese consider such a tremendous
turnover rate a major obstacle in creating
cooperation and a willingness to sacrifice. How
is it possible to create incentives for making a
sacrifice today if there is so few to be around
tomorrow to enjoy the fruits of it. In this case
any investment in developing a new skill, which
the company needs, looses its rationale.

Japanese Business and Zen Philosophy

Magdalena Nowakowska magdaln@student.sv.uio.no
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Zen and the art of management

It is believed that the essence of Japanese success
is rooted in certain assumptions that are quite
fundamental to life:

1) Japanese accept higher level of ambiguity,
uncertainty and imperfection in the
organizational life. As a consequence
their staffing policies and skills at dealing
with people in aggregates work maybe not
better but from entirely different
premises.

2) Japanese see themselves as far more
interdependent (in contrast to western
attachment to independency), thus they
are prepared to make greater investment
in people and the skills to be necessary
to effectively interact with other.

While those so-called «««««existential»»»»» conditions in
the first assumption are normally perceived as
evils in the eye of a Western manager, the
Japanese are quite comfortable living with them.
These conditions are ambiguious in what someone
or something means, uncertain about the outcomes
of possible actions and imperfect in us and other
human beings and all the processes and theories
that are in use.

These conditions carry different connotations in
the East and in the West, that is why they are
approached differently. In the West the ambiguous
situation is the one that requires immediate
clearing up. In the East the ambiguity is accepted
as an unchangeable part of life, one of the
conditions that just are and the sooner they are
accepted  the smoother the things will go.

Westerners´ reactions to the «««««existential»»»»»
conditions are closely related to the language,
which stores their entire social experience.
Words like «««««decision making»»»»», «««««leadership»»»»» and
«««««uncertainty»»»»» trigger certain mental constructs,
which frequently inhibit perceiving the world
from a totally different perspective.
If we say «««««empty space»»»»» we mean a space between
e.g. two chairs while  the Japanese do not
perceive the space as empty but as the «««««full of
nothing»»»»». Analogically the Westerners choose to
fill the space, ideally by placing themselves «««««in
the picture»»»»» (ego state ). Japanese, on the other
hand, tend to make a space by removing
themselves from the picture (non-ego state) in
order to get better insight into the rest of it .

An interesting artefact of the Japanese culture
is the word m a, which does not have an
equivalent in any Western language. Even if m a
is in fact an unspoken word, it directs the reader
to pause, wait and experience before proceeding.
M a represents a convention, adverting  to move
gradually and knowingly instead of plunging
straight ahead. M a is present also in the
organizational life where building up effectively
towards closure should never be destroyed by
premature leaping towards the finish line.

Another element of Japanese organizational life,
which is quite difficult for Westerners to get used
to is deliberate vagueness. From Japanese point
of view certain circumstances simply require
some elusiveness.
It may refer to :
·Intention  i.e. to reserve decision on what course
of action one may pursue
·Relation  i.e. in the connections of one person to
another, of facts to conclusions or of cause to
effect
·Communication i.e. obscuring the message sent
between the persons in order to reduce
unnecessary conflict.

In the last case the organizational communication
takes a bizarre form of implicit communication.
Japanese managers conduct their dialogues in
circles widening or narrowing, observing  the
other person´s sensitivity to the feedback.
Through careful selection of words, usage of
metaphors, and linguistic indirection they
cushion the conflict. In this way they save the
energy for work and maintain the continuing
cooperation.
In contrast, in Western managerial
communication a direct language is used as a
hammer, nailing down somebody else´s
arguments.

Example:
Westerner would say : I think you are wrong and
you should come up with a better idea.
 Japanese would say : I d́ like to reflect a bit
further on your proposal
These so-called rice paper courtesies of Japanese
language have an important  function to show
the respect for other persoń s individual space.
(comes from the sliding screens in Japanese homes
that only visually define oné s private space).

Generally, Japanese do not rely wholly on words.
On the other hand  their culture has quite high
sensitivity to nonverbal behaviour/signals , which
they trust more than the words. The culture
encourages throughout lifetime development the
ability to understand without words, both
situations and the intentions of others. As the
Westerners do not put so much weight on non
verbal communication,  in the interaction with
Japanese the meaning of body language, silence,
manners... and indirect language itself can easily
get lost in translation.

Decision making process (as most of the
Westerners are familiar with ) is referred to a
process of careful selecting of alternatives,
weighing pros and cons with a clear aim at
choosing the best alternative. Western
management associates a decision with
something fixed and final, taken within a definite
time frame. Such a procedure does not exist in
Japanese business culture. They dislike making
decisions like that. The reason for that is that
Eastern managers simply do not believe that
anything at any time is truly «««««decided»»»»». Their
decision «««««generation»»»»» process permits them to
«««««flow»»»»» with the unfinished situations long before
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they make a final closure.

Thomas Rolen, a specialist on Japanese
organisations states  «««««Japanese managers  tend to
be more savvy. This does not mean they wouldń t
want to change things faster if they could but simply
that experience teaches them that often it is
necessary to change things slowly»»»»»
They tend to reflect on their experience or even
do the Zen meditation with the purpose of
clearing their minds and reflecting on their
experience even deeper.
They believe that in certain situations when it is
not necessary to make a decision it is smart not
to make it at all.
The western ideal of a decision maker is an action
man, very kinetic and energetic whereas  a
Japanese ideal is more contemplative, insightful
and intuitive.

Interdependence

The problems for Westerners to cope with
«««««existential»»»»» conditions are related to their
inherent fear of dependence on other people and
to the high value they put on being
«««««independent»»»»».
Consequently Americans executives fear to be
seen as  «««««too dependent»»»»» if they are unusually
«««««interdependent»»»»» (mutually bound to their work
colleagues ). On the other hand  Japanese CEOs
risk disapproval for being too separate or «««««too
independent»»»»».

The executive triangle

The American and Japanese preferences of
independence and interdependence respectively
stem from the differences in perception of SELF,
the definition of group work and the
organizational communication.

Few concepts are so deeply embedded in Western
mind as the concept of SELF. Each and one are
perceived as a distinct entity separated from
others. Even if one belongs to a group : a family,
friends, work colleagues, those groups still are
separated from each other.

In Japan, an individual is believed to have a unique
soul, mind and heart but still the self-concept is
not emphasised at all. They think of themselves
as more collaborators than individuals and they
think more of their world as the rings of
relationships (from the intimate to the peripheral)
than distinct units.
The notion of interdependence permits Japanese
to create the right balance between dependence
and independence. Japanese accomplish it
through the concept of wa meaning the group
harmony. The term encompasses also expressions
like unity, cohesiveness and  team spirit.
(In the western world, members of a basketball
team, where everyone is in-tune with group spirit
and makes any effort to maintain the good aura,
may experience the feeling of wa ).

Team approaches adopted in modern management
theory in recent years does not fully reflect the
basics of Japanese teamwork. In the latter one
much more attention is put on the group
interactions and personal and emotional
connectedness . Relations within the group can
be compared to marital relations in Western word
where focus is on the values like trust commitment
and sharing. Only here one has to «««««marry»»»»» a
dozen or more group members. Consequently
performance is valued for the sake of the whole
group rather than individually. Success means
success within the group.

The concepts of unselfishness, ideal teamwork
and wa discussed above helps Japanese managers
to avoid major disturbances in the organizational
life like for example the lack of integration
between organisational units, distorted
information flow, inefficient communication and
unhealthy competition.

Conclusion

The purpose of the presentation of  Japanese
human approach to management was not to
suggest that Westerners should consider copying
Japanese managerial style in order to achieve the
similar results. Most of the philosophy and
techniques would not work in the West anyway.
The purpose was to look into a Japanese mirror
i.e. look at Western way of managing people from
their perspective. The purpose was to show the
importance of the human resource management
in relation to proper functioning of any
organization in the world.
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China, Oslo
Enrique Jiménez enriquej@student.sv.uio.no

The fast economic development China hasThe fast economic development China hasThe fast economic development China hasThe fast economic development China hasThe fast economic development China has
experienced since the 80´s is the just theexperienced since the 80´s is the just theexperienced since the 80´s is the just theexperienced since the 80´s is the just theexperienced since the 80´s is the just the
beginning. After it, political and culturalbeginning. After it, political and culturalbeginning. After it, political and culturalbeginning. After it, political and culturalbeginning. After it, political and cultural
influence at a global level will follow.influence at a global level will follow.influence at a global level will follow.influence at a global level will follow.influence at a global level will follow.
Adding that to a hard-working andAdding that to a hard-working andAdding that to a hard-working andAdding that to a hard-working andAdding that to a hard-working and
relatively homogenic population of morerelatively homogenic population of morerelatively homogenic population of morerelatively homogenic population of morerelatively homogenic population of more
than 1 300 million people, we get the birththan 1 300 million people, we get the birththan 1 300 million people, we get the birththan 1 300 million people, we get the birththan 1 300 million people, we get the birth
of the superpower of the 21of the superpower of the 21of the superpower of the 21of the superpower of the 21of the superpower of the 21ststststst century century century century century.

At the same time, here at the UiO and more
specifically at the Department of Economics, we
have been witness of a strong increase in the
number of students from China. They are
particularly numerous at the program of
Development and Environmental Economics, and
are well known as effective and polite, although
a bit shy, what makes them difficult to get known
with.
But, are they really that shy? Or is it also that we
are not so easy to connect with as we think?

All this was crying for further «««««research»»»»», so
we decided to interview Chen Wei and Lian Xiao,
a very nice and kind couple from China who have
started the Master of Economics. Here is what
we talked about.

First of all, why did you choose NorwayFirst of all, why did you choose NorwayFirst of all, why did you choose NorwayFirst of all, why did you choose NorwayFirst of all, why did you choose Norway
and the UiO among other options to getand the UiO among other options to getand the UiO among other options to getand the UiO among other options to getand the UiO among other options to get
your master degree?your master degree?your master degree?your master degree?your master degree?
(Both) First of all, Norway is a beautiful country,
and also the UiO has two Nobel prize winners so
we thought the Economic Institute was a good
option.

How do you like to be student at theHow do you like to be student at theHow do you like to be student at theHow do you like to be student at theHow do you like to be student at the
Economic Institute?Economic Institute?Economic Institute?Economic Institute?Economic Institute?
(Lian Xiao) I like that we have good and new
equipment, compared with some other
universities I know. But compared with some other
departments at UIO, our institute seems to be a
little bit crowed and old. The elevators... One
teacher of mine has even got trapped in the
elevator for nearly 10 min. before somebody came
to rescue him. Sometimes we can not find a room
big enough for the lectures, so that students have
to sit on the floor, on the windowsill...

Do you feel integrated in the studentDo you feel integrated in the studentDo you feel integrated in the studentDo you feel integrated in the studentDo you feel integrated in the student
environment here? Do you find it easy toenvironment here? Do you find it easy toenvironment here? Do you find it easy toenvironment here? Do you find it easy toenvironment here? Do you find it easy to
contact other students?contact other students?contact other students?contact other students?contact other students?
(Chen Wei) Well, we find that the culture here is
different. Pubs are the place Norwegian students
choose to meet each other. Otherwise they are
very quiet.
(Lian Xiao) I think we have a problem of

«««««asymmetric info»»»»», since there is a lot of info in
Norwegian at the Department level we foreign
students do not understand, although I know
there are some students who are trying to improve
this.

What do you think the Institute could doWhat do you think the Institute could doWhat do you think the Institute could doWhat do you think the Institute could doWhat do you think the Institute could do
to improve this situation?to improve this situation?to improve this situation?to improve this situation?to improve this situation?
(Lian Xiao) It is difficult to say. We are foreigners;
we are not quite familiar with the culture here.
(Chen Wei) I think Norwegian people do not use
English to advertise what they do. For me it is a
very important obstacle in understanding what
is going on.

You have been living in Norway for oneYou have been living in Norway for oneYou have been living in Norway for oneYou have been living in Norway for oneYou have been living in Norway for one
year now, what do you like best of thisyear now, what do you like best of thisyear now, what do you like best of thisyear now, what do you like best of thisyear now, what do you like best of this
country?country?country?country?country?
(Chen Wei) The scenery and the fresh air.
(Lian Xiao) The peaceful atmosphere, you can do
a lot of things you like, and it seems that
everything is OK if you want. You do not worry
about a lot of things and a lot of Norwegian people
can find a good job because there is a low
unemployment rate. That is good for the
psychology of people, the relaxing atmosphere,
even though it is not so convenient when you
want to buy something on Sunday (laughter). You
do not need to get up very early and work very
hard as in China, and you have more leisure time
to go on holidays.
(Chen Wei) And I appreciate the natural attitude
of Norwegians. Here you act more the way you
are, while in China people may focus more on
what others would think about them and
sometimes have to be pretentious.

Chen Wei (left) and Lian Xiao
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On the other hand, the most difficult thing for us
here is the different cultural background and the
way of thinking.
(Lian Xiao) Yeah, sometimes we have to think
twice when talking to people not from China,
since we do not know for sure whether what we
are saying is being misunderstood and producing
a bad effect on him or her, or not. For example,
asking about your age is a common question in
China, but here it may not be very polite to do so.
On the other hand in our country, if you disagree
with somebody, you hardly say it openly and
directly, because it is considered very impolite.
We try to find other ways to express disagreement
implicitly.
(Chen Wei) Here people use their opinions to
disagree with the others. It is very efficient!
(laughter)
(Lian Xiao) For example, in most part of the
universities of China it is quite strange to see
students complaining about things like an
insufficient print quota, while here many do it.
It is more democratic, if you do not agree with
this or that, you can say it. Another example, in
my previous education teachers told us what the
right thing to do is. But here you have to think
about it yourself, there are a lot of ways to do it,
and if it is logical, then it is right. You are not
told what you must do, but what you can do.
(Chen Wei) Teachers do not say what is right or
wrong, you should find it yourself; that makes
western people more creative than us.

What do you think is the conception, theWhat do you think is the conception, theWhat do you think is the conception, theWhat do you think is the conception, theWhat do you think is the conception, the
idea, Norwegians and Europeans inidea, Norwegians and Europeans inidea, Norwegians and Europeans inidea, Norwegians and Europeans inidea, Norwegians and Europeans in
general have of your country?general have of your country?general have of your country?general have of your country?general have of your country?
(Chen Wei) I think people here know very little
about China, especially China today.
(Lian Xiao) But there are a lot of people trying to
change that, like the recent Chinese culture
festival opened in last Sunday (Sept. 19) and
Chinese film festival here in Oslo, so maybe in
some years Norwegians will know much more
about our country.
(Chen Wei) I think also that people here are more
interested in other countries like USA and UK as
regards to studies and job.

Let´s move to the economic developmentLet´s move to the economic developmentLet´s move to the economic developmentLet´s move to the economic developmentLet´s move to the economic development
of your country. China has experienced aof your country. China has experienced aof your country. China has experienced aof your country. China has experienced aof your country. China has experienced a
drastic growth in the last twenty fivedrastic growth in the last twenty fivedrastic growth in the last twenty fivedrastic growth in the last twenty fivedrastic growth in the last twenty five
years, how that has influenced society?years, how that has influenced society?years, how that has influenced society?years, how that has influenced society?years, how that has influenced society?
(Chen Wei) Yeah, ten years ago for example there
were very few people studying abroad financing
themselves.
(Lian Xiao) The living standard is much better
now. Twenty years ago few people knew what a
taxi was, and when I was born there were very
few people having their own TV, refrigerator or
other electronic products. Before they were a
dream, but now they are usual products in many
households.

But also when China began to «««««open the door»»»»»
to the rest of the world, the general idea was
that all from abroad was good, while now people
have been more around the world and know more
about what is out there. We just do not accept
that old statement; people behave now more
rationally and are more objective.

(Chen Wei) There have been more than 400 000
people from China taking their studies abroad
since the 80́ s. Even our government has stated
that until 2008 thousands of its members will study
abroad each year in order to become more
professional; they will for example use big amounts
of money in short programs at Harvard University
to achieve that objective.

What about conjuncture in China today?What about conjuncture in China today?What about conjuncture in China today?What about conjuncture in China today?What about conjuncture in China today?
Do you think there are grounds to say thatDo you think there are grounds to say thatDo you think there are grounds to say thatDo you think there are grounds to say thatDo you think there are grounds to say that
China may suffer, in the short-term, anChina may suffer, in the short-term, anChina may suffer, in the short-term, anChina may suffer, in the short-term, anChina may suffer, in the short-term, an
overheating in its economy (high inflation,overheating in its economy (high inflation,overheating in its economy (high inflation,overheating in its economy (high inflation,overheating in its economy (high inflation,
increase in the interest rates, increasingincrease in the interest rates, increasingincrease in the interest rates, increasingincrease in the interest rates, increasingincrease in the interest rates, increasing
rate of unemployment)?rate of unemployment)?rate of unemployment)?rate of unemployment)?rate of unemployment)?
(Lian Xiao) I think the current high rate of growth
is reasonable although there is some portent of
overheating. In some sense, it is similar to what
is happening in some other developing countries.
Before China reformed to the market-oriented
economy, the domestic demand is severely
depressed, now it erupts. But if the growth starts
to slow down, there would be more social
problems: High unemployment, more criminality,
etc. Nevertheless, many efforts are being made
in improving the Social Security system in China
(which now is very poor) since economic and
social developments are not growing equally fast
and the inequality between district development
is conspicuous. This is a risk you have to bear if
you want to have high rates of growth.
(Chen Wei) I think our government is trying to
improve this situation where inequality is
becoming large. But it needs some time. Our
philosophy is: «««««First economic growth, and then
improvement in other areas»»»»»

My last question for you is, how do youMy last question for you is, how do youMy last question for you is, how do youMy last question for you is, how do youMy last question for you is, how do you
think China will develop in the future, let´sthink China will develop in the future, let´sthink China will develop in the future, let´sthink China will develop in the future, let´sthink China will develop in the future, let´s
say during the next 20 years? And wheresay during the next 20 years? And wheresay during the next 20 years? And wheresay during the next 20 years? And wheresay during the next 20 years? And where
do you see yourself in that future?do you see yourself in that future?do you see yourself in that future?do you see yourself in that future?do you see yourself in that future?
(Lian Xiao) I think China will become more
prosperous, more democratic, more creative; and
the legal, financial and social system will be much
better, even though the economic growth will
slow down compared with nowadays rates. And
more and more people will travel abroad to know
more about other countries; what in turn will
make it possible for other people to know more
about China and our culture, and realize that it
is not any longer that strange and unfamiliar
because of the assimilation of culture. I think
Chiná s future is really bright.
(Chen Wei) In about 20 years China will be a good
place in which to invest, to make money and to
live. I see myself working at the beginning at a
foreign firm, in order to learn all the practical

things we do not learn at the University.

(Lian Xiao) Yeah, we do not learn much about
how things are done efficiently in practice, only
in theory and that is not enough.
(Both) After learning that, we would like to
switch to a Chinese firm and then teach the others
what we learned before: How to be more rational,
practical and efficient. Then this rapid growth
we experience now will be persistent.
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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

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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THE STUDENT UNION (FAGUTVALGET)THE STUDENT UNION (FAGUTVALGET)THE STUDENT UNION (FAGUTVALGET)THE STUDENT UNION (FAGUTVALGET)THE STUDENT UNION (FAGUTVALGET)

The Student Union of Economics is a democratically elected interest body for the students of
economics. The Union consists of eight students elected for a one year period. In order to have
continuity, four students are elected each semester.
Our main objective is to work towards a continued improvement of the studies at the institute, and to
improve student́ s everyday life at the institute.
The Student Union organizes guest lectures, job seminars, subject evaluation day, party debates, and
visits to firms with employment possibilities. Two main concerns this term have been to protest
against the highly limited printing quota of 100 pages per semester, and insisting on keeping Robert
Hansen as our lecturer. (The best one we ever had, but the institute does not seem to evaluate the
studentś  opinion very much).

In addition to this, we are responding to studentś  requests on everyday issues, such as getting
access to the coffee machines on weekends (we have finally succeeded!!), and organizing cleaning of
the fridge (no, we are not kidding, Mats!).
We depend on your contributions and suggestions, compliments or criticisms, so kindly take contact!
We have office hours every Friday from 12 -14 at the top floor, room 1252. You can also use the mailbox
outside the office, or send an email to fagutvalget@econ.uio.no, or check out our homepage:

www.oekonomi.uio.no/fagutvalgetwww.oekonomi.uio.no/fagutvalgetwww.oekonomi.uio.no/fagutvalgetwww.oekonomi.uio.no/fagutvalgetwww.oekonomi.uio.no/fagutvalget

Guest lectures planned so far:Guest lectures planned so far:Guest lectures planned so far:Guest lectures planned so far:Guest lectures planned so far:

Svein GjedremSvein GjedremSvein GjedremSvein GjedremSvein Gjedrem, Governor of the Central Bank
«Monetary Policy»
Time: Oct. 7th 12.15-14
Place: Ragnar Frisch́ s Auditorium, Ullevål kino

Alan FreemanAlan FreemanAlan FreemanAlan FreemanAlan Freeman, Economist, Coeditor of «The politics of Empire and the Crisis of
Globalisation», currently working for the Mayor of London, and a
Visiting Fellow of the University of Greenwich.
«The Politics of Empire: Globalisation in Crisis»
Time : Oct. 21st 14.15-16 (the last hour will be Q&A and debate)

Place: Auditorium 2, Eilert Sundts hus.

  Second row, from the left: Martin Flatø, Nina Larsson, Geir Sølve, Sande Lie,
  Kathrine Lund, Ann Helen Ek and Kjersti Helene Hernæs.
  In front from the right, Vegard Hole og Mona Frøystad, current leader of the
  Union



side 30

Program for Frederik høsten 2004:

Frederik sin hovedoppgave er å fremme det sosiale miljøet ved Økonomisk institutt. En av våre
hovedaktiviteter er derfor å arrangere fester. Festene er en velkommen mulighet for våre studenter
til å treffe hverandre på et annet sted og på en annen måte enn i studiehverdagen.
Dette semesteret har vi planlagt å ha tre fester:

· Semesterstart fest med gratis pizza (September)
· Fest med quiz (Oktober)
· En Festdebatt (November)

Lunsj for de internasjonale studentene (August)
Vi har erfart at det ikke er like lett for de internasjonale studentene våre å komme i kontakt med de
norske studentene på festene vi har hatt. Dette har vi tatt konsekvensen av, og arrangerte i fjor, for
første gang, lunsj for de internasjonale studentene. Der fikk de muligheten til se hvem «de andre
internasjonale studentene» var, og til å gjøre seg kjent med styret i Fagutvalget og Frederik.
Vi fikk positive tilbakemeldinger på initiativet og håper at dette er noe som kan gjøres hvert semester.
I år vil arrangementet finne sted mye tidligere i semesteret enn i fjor, og vi håper med dette at det vil
bidra til å gjøre det lettere for de internasjonale studentene å ta del i det sosiale livet på instituttet,
på et tidligere tidspunkt.

Studietur til Riga, månedsskiftet september/oktober
Planleggingen av studietur for studentene ved økonomisk institutt til Riga høsten 2004, har pågått
siden i våres. Interessen for en studietur blant studentene har vært over all forventning og vi er i
skrivende stund 71 studenter som reiser til Riga i fem dager i månedsskiftet september/oktober. Der
skal vi blant annet besøke Finansdepartementet, den norske ambassaden, Stockholm School of
Economics in Riga, og et norsk eiendomsselskap som opererer i Latvia. Vi i Frederik har stor tro på at
dette blir en tur med mye inspirerende innhold på det faglige plan, men også en tur som vil være
svært utviklende for det sosiale miljøet.
Medlemmene som utgjør studieturkomiteen er i år også medlemmer av Frederik. I utgangspunktet er
ikke det nødvendig. I framtiden ser vi det for oss at det er Frederik som står som initiativtaker til
studietur, men at andre økonomistudenter kan være medlemmer av en studieturkomité og ha ansvar
for gjennomførelsen av en slik tur.
Vi håper en utenlandstur kan bli en årlig tradisjon. Ut ifra de signalene vi har fått fra våre studenter
synes det som om det er stor interesse for det.

Forberedelse av vårsemesterets tur til Hemsedal
Frederik har i en årrekke arrangert tur til Hemsedal for studentene ved økonomisk institutt. Dette har
blitt en tradisjon alle ser fram til og vi ser ingen grunn til å ikke gjenta suksessen også neste vinter.
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Eksamensbesvarelsene
ECON3210 – Høst 2003

Besvarelse 1 – Karakter: B

Magdalena Nowakowska
magdaln@student.sv.uio.no

Gjengitt av:  Enrique Jiménez
                       enriquejir@lycos.com

A)
Spill (game): En situasjon der to eller flere aktører har et valg mellom to eller flere strategier; hver strategikombinasjon gir et (likt
eller ulikt) utbytte for aktørene; dette kan være kjent eller ukjent. En aktørs utbytte avhenger av en eller flre av de andre aktørenes
valg.
Vi skiller mellom ”static games”, her valgene skjer samtidig (eller uten at aktørene vet om hverandre) og ”dynamic games” der en
aktør kan velge etter andre.

Strategi (strategy): I et ”one-shot” spill betegner dette de valgene en aktør har; dennes valg mellom strategier vil påvirke spillets
utfall. I et flernivåspill kan en strategi for hele spille bestå av ulike strategivalg for de enkelte rundene.

Aktør/spiller (player): Deltar i et spill, kan velge mellom to eller flere strategier.

Normal form representation: En måte å beskrive spill på som setter opp strategimulighetene og payoff-mulighetene for den
enkelte spiller. Det kan skrives slik:

G = {S1, …, Sn; U1, …,Un} der spillet G har n aktører som har hver strategiene {s1,…,si} ∈∈∈∈∈  Sn og payoff-mulighetene un

Extensive form representation:

”Dominant strategy”-likevekt: Dersom en strategi si har høyere payoff (eller lik) enn alle de andre strategiene s1, …, si-1, si, si+1,
…, sj, uavhengig av hva de andre spillerne gjør, er si en dominant strategi.
Dersom alle spillere har slike dominante strategier, har spillet en ”dominant strategy”-likevekt for disse. Likevekten i oppgaven B
er et eksempel på dette.
(Dersom alle spillere si har høyere enn (eller ikke lik) payoff enn andre strategier, er si strengt dominerende).

Nash-likevekt: En strategikombinasjon er en Nash-likevekt hvis ingen av aktørene hadde ønsket å handle annerledes når de andre
aktørene valgte slik de gjorde (”no regrets”). (Likevekten i oppgave B er en Nash-likevekt).
Alle dominant-strategi-likevekt består ikke nødvendigvis av dominante strategier. Et spill kan ha ingen, en eller flere Nash-
likevekter.
På normalform kan en Nash-likevekt skrives som:
Ui(S1*, …, Sn*) = Ui(s*1,…,s*i-1, s*i, s*i+1, …, s*n) for alle i=1…n og alle si ∈∈∈∈∈  Si (der det er n aktører).

B)
Jeg vil her anta at begge aktørene er risikonøytrale. Forutsetter også symmetrisk informasjon og at begge handler samtidig.
Spillet kan se slik ut:

A er en dominerende strategi for begge spillere; uavhengig av hva det andre firmaet velger vil f. eks. spiller 1 ønske å være aggressiv
(spille A) ettersom dette alltid vil gi høyere payoff.
Betegner jeg firmaene som 1 og 2 og strategiene som A og E, kan spillet skrives på normalform som
G = {S1, S2; U1, U2} = {{s1, s2}, {s1, s2}; u1(s1), u1(s2), u2(s1), u2(s2)} =
= {{A, E},{A, E}; {0, 200}, {-100, 100}, {0, 200}, {-100, 100}}
Ettersom A strengt dominerer E for begge aktører vil begge velge A. dvs. løsningen er {A, A}.
En strengt dominerende strategi-likevekt er alltid også en Nash-likevekt; så også i dette tilfellet. Har 1 valgt A vil han ikke angre på
dette uavhengig av hva 2 velger.
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C.
Jeg vil her skille mellom et uendelig antall repetisjoner av spillet og et endelig antall.

For et endelig antall spill er det vanskelig å få til en stabil avtale. Dette sees ved det som på engelsk heter ”backwards induction”
som jeg her for enkelhets skyld vil oversette med induksjon.

I siste runde av spillet har firma 1 ingen mulighet til å ”straffe” firma 2 om det velger A og vice versa. Ingen av dem har derfor noe
incitament til å velge E. Begge vil derfor velge A. Når så utfallet i siste runde er gitt har de ingen muligheter for ”straff” i neste siste
runde, og vil derfor spille A, og så videre.

I et spill med et uendelig antall repetisjoner vil de andre likevekter blir mulige. 1 og 2 kan følge strategier som gjør at høyere payoff
for begge blir mulig.
En mulig strategi kan være såkalt ”tit-for-tat”, som innebærer å begynne men den ”snille” strategien, her E, og deretter alltid spille
det den andre spilte i forrige runde.
Følger begge firmaene denne strategien, vil begge alltid spille E, og hver runde få en payoff på 100 hver.
Om en av spillerne velger å avvike, og spille A, vil han (la oss si firma 1) i neste runde få en payoff på 200. I alle senere runder vil
han imidlertid få en payoff på 0, så lenge han holder seg til A. Går han tilbake til E, vil han først tape 100 en runde for så å igjen
tjene 100 hver runde (alt forutsatt at 2 holder seg til tit-for-tat).
Lønnsomheten av å ”bryte ut” og velge en aggressiv strategi, vil avhenge av en rekke faktorer, særlig diskonteringsraten (hvor mye
fremtidig inntekt verdsettes ifht. nåværende). Dette vil jeg ikke berøre i denne deloppgaven men i stedet få opp i oppgave

Spillet mellom firmaene i denne oppgaven er et spill av typen ”fangens dilemma”. Datasimuleringer har vist at ”tit-for-tat”
strategien kommer best ut (kilde: Varian). Det finnes imidlertid flere aktuelle (varianter av) strategier.
En av disse er: ”spill E så lenge motspilleren har spilt E i alle foregående runder. Hvis ikke, spill A”. Her straffes altså motspilleren
uendelig lenge (mister alt framtidig payoff) hvis han ikke spill E. Holder begge seg til strategien, får de 100 hver runde, hvis ikke
ender de opp med å ikke få mer.

For strategien ”spill E så lenge motspilleren har spilt E i alle runder, hvis ikke, spill A” kan det regnes ut hvor stor
depresieringsrate spilleren må regne med å velge å avvikle (spille A).
Forventet profitt ved å avvikle (A) kalles ÐA. Denne er lik det man får i det man avvikler (det er simultane trekk), og deretter 0.
Profitten ved å ikke avvikle, ÐEtot er gitt ved:
Ð1 + äÐ2 + ä

2Ð3 + ä
3Ð4 + …, der Ðn er profitten en gitt runde inn i fremtiden, og ä er depresieringsraten.

Denne uendelige geometriske rekken summeres til
ÐEtot  = ÐE(1/(1- ä))

For at spilleren skal velge å ikke avvike, må forventet profitt ved å bli i spillet være større enn forventet profitt ved å avvike:
ÐEtot = ÐA

(antar at spilleren vil bli i spillet hvis de er like)
ÐE(1/(1- ä)) = ÐA
(1/(1- ä)) = ÐA/ÐE
ÐE/ÐA = 1- ä
ä = 1 – (ÐE/ÐA)

I vårt eksempel er  ÐE  = 100 og ÐE  = 200
Da fåes
ä = 1 – (100/200)
ä = ½

Dersom en gitt payoff ”i morgen” (i neste perioden) verdsettes til mer enn halvparten av til svarende payoff i dag, vil firmaet velge
å ikke avvikle, de vil altså alltid spille E.
Den depresieringsraten firmaene tar hensyn til (ä) avhenger av en rekke forhold som jeg vil komme tilbake til i oppgave D.

Strategier der begge alltid spiller E (Accomodating) kan altså opprettholdes som en stabil likevekt i et multi-stage-spill, forutsatt
at spillets varighet ikke er kjent (antakelsen om et uendelig antall runder kan forenkles til at spillerne ikke vet hvor lenge spillet
varer). Å si at flertrinns-strategier ikke fungerer med et endelig antall runder, er nok litt for strengt i virkeligheten. Trussel om
”uendelig” straff for et endelig antall runder vil kunne virke disiplerende.
Diskusjonen overfor kan derfor antas å ha noe gyldighet også for spill av begrenset lengde.

D.
Situasjoner der firmaer ”samarbeider” (implisitt eller eksplisitt) for å øke profitten, betegnes på engelsk som ”collusion”. I mangel
av en god norsk oversettelse vil jeg bruke dette begrepet også her.

I den ”tradisjonelle” frikonkurranse løsningen antas det at aktørene er så små at de er nødt til å ta markedsprisen for gitt; fra deres
synspunkt er deres påvirkning på markedet neglisjerbar. Slik er det nok også; er det snart mange små aktører vil den enkeltes
handlinger få liten effekt.
Er derimot noen aktører svært store slik at det de gjør, påvirker markedsprisen (i form av endring i tilbud/etterspørsel, er det ikke
lenger gitt at de vil sette pris like grensekostnad.
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Jeg vil her anta at det er begrenset antall like store aktører på tilbudssiden; på etterspørselsiden antar jeg at det er mange atomiske
aktører.

Sitatet til Smith som siteres i oppgaven tar for seg eksplisitt samarbeid; at aktørene avtaler seg imellom hvordan de skal tilpasse
tilbudet. Jeg vil imidlertid i denne oppgaven legge liten vekt på forskjellen på eksplisitt (uttalt/avtalt) samarbeid og implisitt
samarbeid som signaliserer gjennom pris og kvantum. Direkte konspirasjon, som Smith sitert er forbudt i de fleste land, det vil
medføre store problemer å få slike avtaler juridisk bindende

I et marked der deltakerne selv kan bestemme pris og kvantum kan det vises at prisen ved såkalt oligopol (et begrenset antall store
deltakere som påvirker markedet) blir et sted mellom frikonkurranse prisen og monopolprisen. Gitt fallende etterspørsel avhengig
av prisen vil altså ha produsert kvantum være større enn produsert kvantum ved monopol men mindre enn ved frikonkurranse.
Ved en slik ”likevekt” vil aktørene være i en Nash likevekt; alle tilpasser seg optimalt i forhold til de andre. Eller vil de det? Vil
noen tjene på å avvike?

For å finne ut det må vi se på forholdet mellom payoffene i de forskjellige situasjoner.

Jeg antar at prisene settes med en viss frekvens, samtidig av alle aktørene. Dersom en aktør da velger å underby de andre, får han
altså hele markedet, men bare i en viss periode.

Hvordan sette så aktørene pris og kvantum; er marked der de selv er med å påvirke?

Jeg vil her se på et eksempel med to bedrifter (duopol)
som setter prisen i et marked med fallende etterspørsel.
Grensekostnaden antas konstant og lik 0.

Firma 2 antar firma 1s produksjon konstant og lik x. Firma 2 tilpasser seg da som monopolist lik en justert etterspørselskurve E’,
altså der marginal inntektskurven MR er lik grensekostnaden 0. Vi ser at en endring i x1 vil føre til at firma 2 endrer x2, x2 er altså
en funksjon av x1.
Sammenheng mellom x1 og x2 kan betegnes slik (figur 2):

Og viser firma 2s ”best respons” firma 1. En tilsvarende kurve kan tegnes på firma 1.
Der disse krysser hverandre er begge aktørene i sin ”beste respons” til den andres valg; dette er en Nash-likevekt (se figur 3).
Denne likevekten, som gjerne kalles Cournot likevekten, har et kvantum mindre enn frikonkurransekvantumet, men større enn
monopolkvantumet. Dette kan vises slik:
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Vi ser at Cournot likevekten ligger mellom linjene som angir hhv FK-likevekt og monopoltilpasning.
Denne utledningen kan altså vises gyldig for mer enn to produsenter.
Gitt fallende etterspørsel er prisen i Cournot likevekten høyre enn ved frikonkurranse, men lavere enn ved monopol.

Jeg vil videre i denne oppgaven anta Cournot likevekt for oligopol, dvs. at aktørene setter kvantum og ikke pris.

Jeg vil videre anta at avvik vil føre til at alle aktørene i markedet vil forsøke å underby hverandre for å ”ta tilbake” sin andel og at
man derfor vil ende opp med ”pris lik grensekostnad” etter et avvik (altså null profitt).

Analogt til situasjonen i oppgave C få vi altså nå at  ÐAtot(avvik) må være større enn
 ÐAtot (ikke avvik, jeg beholder notasjonen fra C).

Avvik gir hele markedet i en periode ÐA=(p-c)x (der x er omsatt kvantum i oligopollikevekten, grensekostnaden c antas konstant)
og deretter 0.

Velger man å ikke avvike, fås

ÐEtot= ÐE +ÐEä+ÐEä²+ÐEä³ +………= ÐE(1/1-ä)

Der ä er depresieringsfaktoren. For n aktorer i markedet er ÐE=(p-c) x/n.
Betingelsen for å bli i markedet (ikke avvike) blir ÐEtot= ÐAtot

(p-c) x/n (1/ 1-ä) ≥≥≥≥≥ (p-c)x
 1/n (1/ 1-ä) ≥≥≥≥≥ 1
1/n ≥≥≥≥≥ 1-ä
ä ≥≥≥≥≥ 1- 1/n

For et marked med to aktører vil altså markedet være stabilt så lenge depresieringsraten er større enn ½.
Hva avhenger depresieringsraten ä av?
Jeg vil gradvis ”bygge ut” definisjonen.

Rente. En høy rente gjør nåverdien av fremtidig inntekt lavere. Til en rente r er (1+r)x
kroner i dag verdt like mye som y kroner om et år, dvs. at x = (1/1+r)y. ; ä kan altså defineres som: 1/1+r.
Frekvens på prissetting. Om prisen setter to ganger i året, fås bare halvparten så mye ut av å avvike fra markedet. Dette kan ses
på som depresieringsraten blir mindre. Uttrykket kan utvides til ä=1/ (1+r/f), der f = frekvens (antall prissettinger per
renteperioden)

Antatt vekst i markedet. Antar man at markedet vokser, er verdien av å bli i markedet større. Uttrykket depresieringsraten som:
ä=1/ (1+r/f)(1+g)
ser vi at økt vekst (g) øker verdien av å bli i markedet. En negativ vekst (g < 0) gjør det mindre attraktiv, men g=0, ikke gjør noen
forskjell.

Sannsynlighet for at markedet fortsetter å eksistere. Denne kan være nær 1 for et stabilt marked, men er framtiden usikker, vil det
være mindre attraktivt å avvike og få sikker profitt nå heller enn usikker profitt i fremtiden (antar fortsatt risikonøytrale aktører).
Uttrykkes denne sannsynligheten med h, fås uttrykket for depresiering: ä=1/ (1+r/f)(1+g) h

De fire punktene som er ramset opp er altså svært sentrale for om en oligopolløsningen (Smiths ”conspiracy”) er sannsynlig /
successful.

Er ä=1/ (1+r/f)(1+g) h = 1-1/n

er det sannsynlig at det vil oppstå et stabilt (implisitt) ”prissamarbeid”.

Sett at renta er 5% årlig, prisene settes årlig (for eksempel ved simultan trykking av postordrekataloger), markedsstørrelse antas
konstant og alle er 100% sikre på at markedet vil fortsette å eksistere i framtid: hvor mange aktører kan være i markedet før
”samarbeidet” bryter sammen?

1/1.05 = 1-1/n
1=1.05 – 1.05/n
-0.05=  - 1.05/n
n = 1.05/0.05
n = 21

I dette tenkte eksemplet vil det være lønnsomt for alle å holde seg til et ”prissamarbeid” (en Cournot likevektspris) så lenge antall
deltakere ikke er over 21. Når det 22 postordrefirmaer starter opp, vill alle forsøke å underby hverandre.
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Spill: En situasjon der alle spillernes handlinger er direkte avgjørende for resultatet for hver spiller.

Strategi: I spill som spilles en gang brukes strategi gjerne om hver aktørs enkelte valgmuligheter, slik at disse samlet kalles
strategimengde. I repeterte spill benyttes strategi om et slags ”regelverk” for hver enkelt spillers valg av handlinger, dvs. hva
hver enkelt skal gjøre/velge avhengig av hva som er gjort i foregående runde(r).

Spiller: Hver deltaker i spillet kalles en spiller.

Normal form representasjon: Er en måte å presentere et spill på som sier at i et spill med n spillere, hver med en
strategimengde S og en gevinstfunksjon U. Hver strategi jnf. (tidligere skrevet) inngår i strategi mengden slik at s∈∈∈∈∈ S.

Extensive form representasjon: er en annen måte å presentere et spill på. Denne benyttes gjerne til sekvensielle spill der
spillerne velger ulike rekkefølger, en spiller først og en annen etterpå.
Denne ser slik ut:

NB! Nytte/profitt verdiene er kun eksempler, spillet gir ingen mening.
En ser her hvordan spiller én først velger e, eller ê, og, med det velger deretter spiller 2, f eller f.

Dominant strategi equilibrium:
En dominant strategi er en strategi som ved alle mulige valg av de andre spillerne er bedre for spilleren enn noen annen strategi.
Et ”dominant strategy equilibrium” er derfor en likevekt der begge spillerne spiller sin dominante strategi (gitt at disse
eksisterer).

Nash equilibrium: (N.E)
Det er et N.E. Når utfallet er slik at ingen av spillerne har noe å tjene på å velge en annen strategi.

Formelt: En strategiprofil  (S1*,….Sn*) for et n-person spill er en N.E. i rene strategier hvis det for alle spillerne(i=1…..n) og
alle si i S gjelder at:
Ui (S1*……Sn*) =(S*,..Si-1*,Si,Si+1*…..Sn*)

Oppgave B.

Spillet beskrevet vil i en matrise se slik ut

I den formelle notasjonen blir dette:

Players i=1=1,2
Strategier=S i

1,S i
2

Si
1=aggressive

Si
2= accomodate

Ui=”#utility of payoff:

U 1(S 1
1,S 2

1)= 0
U 1(S 1

1,S 2
2)= 200

U 1(S 1
2,S 2

1)= -100
U 1(S 1

2,S 2
2)= 100

U 2(S 1
1,S 2

1)= 0

Besvarelse 2 – Karakter: A
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U 2(S 1
1,S 2

2)= -100
U 2(S 1

2,S 2
1)= 200

U 2(S 1
2,S 2

2)= 100
Dette spillet har i “one shot”-versjonen kun ett equilibrium og det er at begge spiller (1) agressive. Årsaken er at aggressiv er
dominant strategi mot accomodating for begge spillerne.

For begge spillerne gir aggressiv alltid høyere nytte enn accomodate.

Om spiller 2 spiller aggresive velger spiller 1 mellom:
U 1(S 1

1,S 2
1)=0             og

U 1(S 1
2, S 2

1)=0
Siden spillet er speilvendt gjelder det samme for spiller 2.

Oppgave C

Jeg vil først betrakte tilfellet der spillet repeteres et uendelig antall ganger. Vi så at i ”én-gangs-tilfellet” ville begge spillerne spille
aggressive. Nå, som spillet skal spilles et ubegrenset antall ganger ser en at begge spillerne ville vært best tjent med at begge spilte
accomodate. Da ville de tjene 100 pr. runde. Problemet er at går på et tap dersom den andre spiller aggressive. Men det er ingen
grunn til å tro at én av spillerne begår denne feilen. (å spille accomodate når den andre spiller aggressive) mer en én gang. Vi bør da
sette opp følgende avveining.

200<100+ä100+ ä100……… +ä100

Dette er en uendelig rekke

200 = Ð ved agg. Om den andre spiller acc.

Fra formelen for en uendelig geometrisk rekke får vi da at
200 < 100/(1-ä)        og vi ser at ä minst må være en halv (eller må være marginalt større) ä er her en parameter som sier  noe om
hvordan spilleren vurderer fremtidig inntekt mot inntekt nå, altså en ”depresierings parameter”.

Et eksempel på en strategi for spillerne kan derfor være:

Spill accomodate i runde 1. Dersom motspilleren også spiller dette fortsetter en å spille det motspilleren spilte i forrige runde.

Avviker motstanderen, spiller en altså aggressive i neste runde. Dette gjøre en helt til og med runden motspilleren evt. på ny
avviker og spiller accomodate. Denne strategien kalles ”tit-for-tat” og har jnf. Varian vist seg å være svært effektiv i spillet
”prisoners dilemma” som dette spillet er et eksempel på.

Dersom spillet skal spilles et begrenset antall ganger kan det argumenteres for flere ulike utfall. Et resonoment går som følger:
Dersom vi begynner med å tenke oss at vi står foran siste runde, da har vi samme situasjon som i ”en-gangs-tilfellet”.

På den annen side kan en også resonnere motsatt. Samlet gevinst for spillerne vil med det overstående resonnement være lik 0.
Dersom de samarbeider vil de begge klare å oppnå bedre resultat. Jeg vil i følgende tabell forutsette at de vil ønske å spille
accomodate helt til en avviker, eller helt til det er mer lønnsomt å avvike (spille aggressive).

Tanken bak tabellen er: Begge spillere vet at å spille accomodate er eneste måte å få gevinst. De vil samtidig frykte å få et tap
dersom de selv spiller accomodate og motspiller spiller aggressive. Begge spillere vil derfor være tjent med å spille accomdate så
lenge den andre også gjør det. Mer presist; en strategi for begge spillerne kan være å spille accomodate i runde 1. Så lenge den
andre spilleren spiller dette fortsetter en med dette. Det interessante spørsmålet er hva de vil og bør gjøre når spillet nærmer seg
slutten.

Det er opplagt at begge spillerne i siste runde vil ønske å spille aggressive. Av størrelsene på utbyttene (den ene er negativ) virker
det også trolig at de begge vil ønske å gjøre dette i nest siste runde. Dette resonnementet kan nå fortsette som jeg gjorde tidligere til
at de begge vil spille aggressive hver runde. Men, tanken med dette resonnementet var nettopp å føre en kritikk mot den logikken.
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I tabellen ser en spillernes mulige utbytte. Spiller 1 er da den som profitterer på å spille aggressive først og spiller 2 den som taper.
Vi ser at dersom spillet har tre runder eller mer har også denne spilleren noe å tjene på å forsøke denne koordineringen, til tross for
at denne spilleren senere blir skadelidende.
Jeg ønsker ikke å konkludere dette resonnementet med noen klar konklusjon annet enn at en alternativ innfallsvinkel/alternativ til
resonnementet som sier at et spill med et endelig antall repetisjoner får samme resultat som i ”en – gangs - tilfellet”, er å betrakte
spillernes beste og verste utfall ved å samarbeide, og at over et visst antall repetisjoner vil en koordinering kunne finne sted, uten
at jeg er i stand til å konkludere på når i dette spillet en evt. koordinering vil brytes.

Oppgave D

Prissamarbeid vil ofte finne sted i markeder der det er relativt få aktører som konkurrerer. For å illustrere dette vil jeg først
begynne med en duopolsituasjon. Bedriftene vil her, om de ikke samarbeider, og har et fleksibelt og ubegrenset (stor nok) kvantum
konkurrere om pris. Jmf. Bertrands modell vil de da ende opp med pris lik marginalkostnad, som i fullkommen konkurranse.
Årsaken er at begge vil ønske å underby den andre for å kunne dekke hele markedet selv.
Dersom vi tenker oss at konkurransen foregår over lang tid (ubegrenset antall perioder) kan vi tenke oss følgende valg for
bedriften:
ðM  <  ½ ðM  + ½ ðMä + ½ ðMä

en uendelig rekke slik at:
ðM  <  ½ ðM (1/(1-ä))

Forklaringen er: Det beste aktørene kan få til ved å samarbeide er monopolpris, og dermed monopolprofitt ðM. Denne må de da
dele, slik at de får ((ðM)/2) hver. Dette får de i hver periode. Det beste de får ved å bryte avtalen er ðM i den perioden de bryter.
Deretter får de ingen profitt (gitt konstant MC) i de andre periodene.
Det avgjørende for valget her blir altså depresiseringsparameteret ä som må være større enn ½ for at det skal være lønnsomt for
aktørene å samarbeide.

Cabral modellerer ä på følgende måte:
ä = (1/(1+r/f))(h(1+g))

r = renten. Dette er alternativ fortjeneste ved å sette ðM fra tidligere perioder i banken.
f = frekvens for prisendring. Dersom aktørene endrer prisene raskt vil ðM bli mindre fordi konkurrenten tilpasser seg
prisdivergensen raskt.
h = sannsynlighet for at markedet fortsetter. Lav h, altså liten sannsynlighet for at fortjenesten fortsetter i neste periode, øker
incentivet for avtale brudd.
g = forventet vekst i markedet. Dersom der forventes vekst i markedet vil dette øke incentivet til å beholde prissamarbeidet.

Vi ser altså at en grunnleggende avveining når vi ser på prissamarbeid er vurderingen av fremtidig profitt mot profitt nå.
For finansielt stabile aktører i stabile markeder er dette selvfølgelig lettere enn for aktører nær konkursens rand, eller aktører i
markeder der en redd for at markedet vil forsvinne i nær fremtid, f.eks. grunnet teknologiske endringer. Bedrifter i en vanskelig
økonomisk situasjon vil trolig vurdere inntekt nå høyere enn bedrifter med solid økonomi som trolig vil tenke mer langsiktig.
Men, det er også andre forhold som er viktige i forbindelse med prissamarbeid. Et forhold er det rent juridiske. Prissamarbeid er de
aller fleste steder straffbart og strengt forbudt.
Et annet forhold er i hvor stor grad prisene er synlige. I markeder med store oppkjøpere kommer ofte prisene i stand etter en
forhandling mellom kjøper og selger. Disse prisene trenger ikke å være offentlige. Når prisene ikke er offentlige kan en tenke seg at
de to duopol-bedriftene selger til en annen pris enn avtalt, for å forsøke å selge til en større del av markedet.
Et annet hensyn er antall konkurrerende bedrifter. Jeg har så langt sett på duopolsituasjonen med to konkurrerende bedrifter. Det
innledende resonnementet, med n antall bedrifter vil konkludere med at ä > 1 – 1/n.
Vi ser altså at det kreves en høyere verdi for ä jo flere bedrifter som er til stede i markedet. Begrunnelsen for dette er at det blir
flere bedrifter som må dele markedet. Incentivet for å kapre hele markedet ved å bryte avtalen øker derfor. Det vil også være
vanskelig rent koordineringsmessig å avtale et (ulovlig) prissamarbeid når antall bedrifter øker.
Et annet forhold er, og jeg vender nå tilbake til duopol-situasjonen, om en tenker seg bedrifter som har duopol-konkurranse i flere
ulike markeder. Dersom disse har et konkurransefortrinn på den andre i hvert sitt marked vil dette forsterke incentivene for å
opprettholde prissamarbeidet, de vil ha en slags maktbalanse.
Den tidligere nevnte avveiningen mellom fremtidig profitt og profitt nå, som er vesentlig for hvorvidt det er mulig å få til et
prissamarbeid eller ikke vil også la seg påvirke av den økonomiske situasjonen generelt – konjunkturer. Dersom vi tenker oss at
størrelsen (etterspørselen) på markedet svinger med konjunkturene, som neppe er en spesielt urealistisk antagelse, ser vi at
incentivene for å bryte prissamarbeidet øker i høykonjunktur. Dette er trolig bakgrunnen for den noe paradoksale observasjonen
en har gjort i enkelte markeder om at prisene svinger omvendt proporsjonalt med konjunkturene (såkalt: counter – cyclical – price
– movements).
Antagelsen om at begge aktørene ville kunne forsyne markedet alene kan og bør også modifiseres. Her kan det f. eks. tenkes at
produsentene har kapasitetsbegrensninger som gjør at de ikke ville kunnet forsyne markedet alene, med mindre de investerer i
utvidet produksjonskapasitet. Dette igjen behøver ikke å være lønnsomt dersom p = MC, men slike resonnement blir bare
hypotetiske, ufullstendige og avhengige av en rekke forutsetninger. Poenget er at produksjonskapasitet vil kunne spille en rolle.
Det vil også kunne tenkes at aktørene er asymmetriske av størrelse, og at en aktør vil ønske å konkurrere ut den andre for å høste
monopolprofitt alene i fremtiden. Dette vil gjerne vanskeliggjøres av konkurranselovgivning, som er vanlig i de fleste land.
Som en ser er det en rekke forhold som er avgjørende for etablering av et prissamarbeid. Jeg har i oppgaven forsøkt å belyse en del
av disse.
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Kommentar til Besvarelsene

Geir B. Asheim g.b.asheim@econ.uio.no

Besvarelse med karakter A

Oppgave A er besvart på en god måte, kanskje bortsett fra at “ekstensiv-form-representasjon” kunne ha vært beskrevet klarere
(den beskriver også hva spillerne har observert når de trekker).

Også oppgave B er løst på en tilfredsstillende måte. Språkbruken er derimot ikke særlig bra. Selv under tidspress og med en
engelsk oppgavetekst, bør man for eksempel kunne skrive «en likevekt» i stedet for «ett equilibrium».

Oppgave C er også tilfredsstillende besvart, i alle fall i tilfellet hvor tidshorisonten er usikker (altså når spillet er modellert med en
uendelig tidshorisont). Det ville imidlertid vært bedre hvis besvarelsen hadde lagt mindre vekt på «tit-for-tat», som ikke er helt
enkel å analysere spillteoretisk (selv om det er riktig at den har gjort det godt i såkalte «turneringer»). Den enkleste (delspill-
perfekte) likevekten i dette spillet består i at spillerne begynner med å samarbeide gjennom å være ettergivende, men at de begge
velger å være aggressive så snart en av dem har brutt samarbeidet. Dette er en (delspill-perfekt) likevekt hvis δ ≥ ½. Analysen med
en endelig tidshorisont er det vanskeligere å forstå, og den virker noe spekulativ. En god besvarelse her ville vise at baklengs
induksjon gir at spillerne er aggressive i hver periode, men samtidig peke på at eksperimenter ofte gir en annet resultat.

Oppgave D er svært godt besvart og inneholder mange interessante poenger.

Besvarelse med karakter B

I oppgave A er de fleste definisjonene brukbare, men definisjon av «ekstensiv-form-representasjon» mangler, og definisjonen av
strategi i et dynamisk spill er svært upresis.

Oppgave B er besvart på en god måte, selv om spillet G er spesifisert på en litt unøyaktig måte. (Språklig sett er det bra at
strategiene kalles «aggressiv» og «ettergivende».)

I oppgave C gjøres et ryddig skille mellom endelig og uendelig horisont, og analysen av tilfellet med en endelig horisont er klar. I
tilfellet med en uendelig horisont, gjelder samme kommentar som ovenfor: Den enkleste (delspill-perfekte) likevekten i dette
spillet består i at spillerne begynner med å samarbeide ved å være ettergivende, men at de begge velger å være aggressive så snart
en av dem har brutt samarbeidet. Dette er en (delspill-perfekt) likevekt hvis δ ≥ ½. I besvarelsen nevnes riktignok også denne
likevekten, men på en litt upresis måte (fordi en spiller vil velge A også hvis man selv har vært den som har brutt samarbeidet
gjennom å velge A først).

Besvarelsen av oppgave D trekker ned, fordi den beskriver en Cournot-likevekt som et resultat av stilltiende samarbeid. Dette er
ikke riktig. Hvis bedriftene konkurrerer ved å velge kvanta (eller kapasiteter), vil de ende opp i en Cournot-likevekt hvis de ikke
samarbeider. Det ville vært bedre som besvarelse av denne oppgaven å se på priskonkurranse. Gjennom «konspirasjon mot
offentligheten» setter bedriftene da pris over grensekostnad, og disiplinerer dette gjennom trusler om at samarbeidet bryter
sammen hvis en bedrift avviker. Men, som for den andre besvarelsen, gis det en god redegjørelse for de forhold som påvirker
diskonteringsfaktoren δ.
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