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Jeg pleide å synes at miljøaktivistene maste fælt mye. For hvem
bryr seg vel om miljøet når et menneske dør av sult hvert 3,6
sekund, 5000 kvinner blir kjønnslemlestet hver dag og 10
millioner barn dør av lett bekjempelige sykdommer hvert eneste
år. Her gjaldt det å ha perspektiv, her gjaldt det å prioritere. Men
det viste seg å være jeg som manglet perspektiv, og det var jeg
som ikke så sammenhengene.

Jeg skjønte det først da jeg befant meg i en mindre by i Zambia,
og en kvinne kom bort til meg med en kompakt jordklump som
hun la i hånden min. Den var hentet fra et jordmonn full av viktige
mineraler, og de gravide kvinnene i området pleide å spise og
lengte etter disse jordklumpene på samme måte som gravide
kvinner i Norge bare må ha jordbærmilkshake. Problemet var bare
at et multinasjonalt selskap hadde funnet det for godt å tømme
sine restlagre av bly over hele jordsmonnet. Dere kan jo gjette
hva som skjedde med de ufødte barna. Det var da jeg skjønte
sammenhengen mellom miljø og mennesker. Bedre sent enn aldri.

16. Februar trådte Koyoto-avtalen i kraft. Den er kanskje ikke
perfekt, men er et utgangspunkt for videre internasjonalt
samarbeid. Et samarbeid som kan bidra til en økende
demokratisering av den internasjonale arena. Zambia har blitt en
internasjonal lekeplass, hvor en økonomisk teori, som baserer
seg på at individets frihet fører til effektive utfall, har blitt ført
uten at politikken har satt individets frihet i sentrum. Det kan i
alle fall ikke etter mitt begrep kalles frihet når mødre ikke får lov
til å føde sine barn med de evner de i utgangspunktet hadde. En
lege som stiller feil diagnose, kan bli straffet. Men hva med de
økonomer og politikere som stiller feil diagnose for hele land?

Problematikken rundt miljøet bør ikke behandles alene, men
integreres i alle andre samfunnsspørsmål. Og det er flaut at det i
dag ikke er forskere på området som er skeptiske til om global
oppvarming er forårsaket av mennesker eller ikke, men
økonomer, forretningsmenn og politikere. Det er ikke snakk om å
bytte ut vitenskapelige modeller med metaforer og idealisme,
men å gi rom for det medmenneskelige. Det var vondt å lære at
det ikke var miljøaktivistene som maste, men jeg som ikke
forstod. La oss bare håpe at Koyoto-avtalen gjør mer enn bare å
bryte en bølge, for så å la tidevannet strømme inn.
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Semesteret startet fint på økonomisk institutt. Som vanlig innledes
semesteret med et allmøte, hvor interesserte belønnes med pizza.
Dette i fagutvalgets regi. Deretter, i Fredriks regi, er det fest for alle.
Allmøtet er økonomistudentenes semesterlige anledning til å øve sin
stemmerett ved instituttet, og til å få innblikk i hvilke saker som
angår studentene ved instituttet. Men i likhet med befolkningen for
øvrig, er studentenes interesse for utøvet demokrati fallende, og
langt flere kom til festen enn til allmøtet.

Det hindrer ikke opphetede debatter. Det ble det nemlig da
fagutvalget forslo at begge studentrepresentantene i instituttstyret
skulle utgå fra fagutvalget. Instituttstyret er styrende organ ved
instituttet og der avgjøres faglige og administrative spørsmål. Av ni
medlemmer i styret, er altså to representert ved studentene.
Tidligere har praksis vært at en av disse har vært uavhengig. Men
etter vedtak på allmøtet skal altså begge heretter representeres
ved fagutvalget. Fra opposisjonen mot forslaget ble det
argumentert med at dette vil konsentrere studentenes innflytelse
og svekke studentdemokratiet. Undertegnede til denne spalten er
av motsatt oppfatning: fagutvalget er studentenes valgte
representanter, og er derfor helt egnet til å representere oss i styre
og stell. Studentene er sikkert tjent med bedre koordinering og
spissing av studentenes representasjon i instituttstyret. På den
annen side bør vi kanskje alle holde et våkent øye med våre valgte
representanter. Observator gjør herved sin plikt og henviser alle
lesere til å lese møtereferatene til fagutvalget på:
www.oekonomi.uio.no/fagutvalget.

                    ERLING
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Intervju med økonomisk institutts første kvinnelige
professor: Karen Helene Midelfart

Tekst & Foto: Linda Oksnes
    Ida Ringdal

lindaok@student.sv.uio.no
idarin@student.sv.uio.no

Vi har møtt den nye professoren i økonomi og
snakket med henne om hvordan det er å være
kvinne i et mannsdominert miljø og hvordan hun
ser for seg det å jobbe på Økonomisk institutt.

Instituttet ligger ikke akkurat på topp når det
gjelder kvinnelig rekruttering i de vitenskapelige
still ingene. Universitetet fikk sin første
kvinnelige professor så tidlig som i 1912 med
Kristine Bonnevie som professor i zoologi/
biologi. Siden den gang har alle de andre
instituttene ved UiO klart å se kvinnene og gitt
de dyktigste av dem jobb som professorer. Nå
nesten hundre år etter har turen kommet til
økonomiskinstitutt. Om det skyldes at det rett
og slett ikke har vært velegnede kandidater er
vanskelig å si, men vi synes det er gledelig at
økonomene nå følger etter resten av
samfunnsutviklingen. Den lave andelen kvinner
blant studenter og professorer har vært et
gjennomgangstema i Observator opp igjennom
tiden. Vi har gleden av å kunne skrive om
Økonomisk institutts første kvinnelige professor.

Karen Helene Midelfart er den første kvinnelige
professor ved instituttet og den andre på
landsbasis. Før var hun ansatt ved
Handelshøgskolen i Bergen, i en stilling som
professorstipendiat. Der ble hun tilbudt jobb
som professor, men valgte i stedet å flytte til
Oslo og starte ved Økonomisk institutt. Hennes
spesialkompetanse ligger innenfor områdene
internasjonal økonomi, økonomisk politikk,
økonomisk integrasjon, næringslokalisering,
næringsklynger og EU. Stillingen hennes ved
instituttet er definert med særlig vekt på
internasjonal handel. I tilegg til sitt engasjement
ved Handelshøgskolen i Bergen har hun deltatt
på en rekke prosjekter både nasjonalt og
internasjonalt. Ganske mye publisitet fikk hun
da hun nylig trakk seg fra det
regjeringsoppnevnte industriutvalget da hun
følte sin faglige integritet var truet. Hun har
skrevet mange artikler som er blitt publisert i
internasjonale tidsskrifter og har engasjert seg
sterkt i internasjonale forskernettverk.

Til tross for hennes tette tidsplan med møter
og amming, var vi i Observator så heldige å få
anledning til å stille vår nye professor noen
spørsmål.

Vi begynte med å spørre henne om
kvinnemiljøet i økonomi generelt og om det
skiller seg fra det på Økonomisk institutt. Til det
svarte hun at i den grad det finnes
kvinnenettverk innen økonomi er disse
fragmenterte og av liten betydning. På
spørsmålet om hun har savnet det svarte hun

da spesielt under doktorgradsarbeidet. Til tider
har hun også følt seg litt utenfor det sosiale
miljøet. ”Etter arbeidstid dro mange av guttene
på fotballtrening og tok en øl etterpå. Det var
det som foregikk av sosialt samvær i forbindelse
med jobb. Det var ikke naturlig for meg å bli
med på det, og dette førte til at jeg til tider har
følt meg ganske ensom.” Hun har prøvd å
forklare noen av sine mannlige kolleger dette
uten å nå frem med budskapet. I stedet for
kvinnenettverk fremhever hun derimot
internasjonale nettverk, der relasjonene
dannes i henhold til generasjoner mer enn
kjønn. Det er i disse nettverkene hun har følt
tilhørighet.

Grunnen til at det er så få kvinner som velger
en akademisk karriere mener hun er todelt. Det
første går på interesser og at mange kvinner
ser for seg økonomi som et typisk hardt fag som
er mest for gutter. De inngrodde
kjønnsmønstrene gjør seg gjeldene også her.
Den andre grunnen mener hun er den
usikkerheten en går i møte med å velge en
akademisk karriere, både økonomisk og i forhold
til arbeidstid. Mye arbeid til alle tenkelige tider
på døgnet går ofte på bekostning av tid til
venner og familie. En akademisk karriere starter
ofte samtidig med at unge kvinner stifter familie,
og det kan være et for stort offer for enkelte å
bruke denne perioden av livet på å jobbe veldig
mye for å sikre karrieren. Samtidig er det en
utstrakt bruk av midlertidige stillinger som gjør
tilværelsen enda mer usikker. Hun bruker seg
selv som eksempel: ”Dette professoratet er den
første faste stillingen jeg har hatt siden jeg var
ferdig med høyere avdeling ved
Handelshøgskolen i Bergen. Usikkerheten og
vissheten om at man hele tiden må prestere
maksimalt for å få en ny jobb, når
stillingsperioden er slutt gjør at man har en
byrde hengende over seg.” Selv har hun endelig
fått ”ro i sjela” nå når hun har fått en fast stilling,
uten at hun mener hun vil jobbe noe mindre av
den grunn. Det er godt å vite at en har en fast
inntekt og en jobb som er der i morgen også.

Virkemidler for å få kvinnelige ansatte i
akademiske stillinger mener hun kan være
nyttig. Hun fikk selv still ingen som
professorstipendiat som et gavestipend
øremerket kvinner fra Sparebank 1 Vest, som
et ledd i en satsing på å få flere kvinnelige
professorer i Bergen. Hun synes det er riktig at
rekrutteringsstillinger satser på å få frem begge
kjønnene. ”Det er synd at slike stillinger ikke
kan øremerkes kvinner lenger, etter dommen
som falt i EFTA-domstolen.” Samtidig mener hun
det er viktig at den som er best egnet for jobben
bør får den. Hun mener og tror at hun fikk
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professoratet fordi hun var den av søkerne som
var best kvalifisert til jobben.

Vi lurte på om hun ser på seg selv som en
rollemodell for yngre kvinnelige
økonomistudenter. ”Rollemodell blir for
pretensiøst, men jeg tror på eksempelets makt.”
Hun tror at det er mange ubevisste faktorer som
spiller inn, men at det er klart at når man bare
ser menn på toppen vil det virke negativt på
den kvinnelige rekrutteringen. Derfor er det
viktig med kvinner som går foran. Menn i
lederposisjoner kan ubevisst diskriminere
kvinner i forhold til hva som trengs av
tilrettelegging i forhold til graviditet og liknende.
Kvinner har kanskje lettere for å se andre
kvinners behov enn menn. Midelfart innrømmer
at hun i alle fall ikke har diskriminert kvinnelige
ansatte hun har hatt gjennom tidene, heller
kanskje lagt tingene litt mer til rette enn sine
mannlige kollegaer ville ha gjort. Hun mener det
er synd at flinke jenter forsvinner fra det faglige
miljøet eller stagnerer faglig når de stifter familie
og får barn. Selv har hun vært spesielt heldig
med sine støttespillere frem mot fullføringen av
doktorgraden. ”Jeg vil spesielt fremheve
veilederen min under doktorgradsstudiet, Viktor
Norman. Da jeg fant ut at jeg skulle ha barn,

var han veldig bestemt på at jeg måtte bli ferdig
med oppgaven før babyen kom. Det gikk på
hengende håret: Jeg leverte oppgaven to uker
før jeg fikk barnet.” Om Økonomisk institutt er
noe bedre eller verre enn andre steder hun har
vært, vet hun ikke. Siden hun kun har vært gjest
her de siste to og et halvt årene og har gått
rett ut i permisjon når hun kom hit har hun ikke
oversikt over hva instituttet gjør og ikke gjør i
forhold til ansatte med barn.

Hun tror ikke kvinner har en annen tilnærming
til faget enn menn, heller ikke at de velger å
forske på såkalte mykere temaer enn det menn
gjør. I fagområdet hennes, som hun ikke vil
karakterisere som spesielt mykt, ser hun i alle
fall internasjonalt at det er en stor andel
kvinner. Kvinnene har derimot en annen måte å
tenke på når det gjelder de administrative
aspektene. Med flere kvinner vil det bli mer fokus
på arbeidsvilkår, permisjonsordninger og
liknende. Det vil også ha noe å si for
arbeidsmiljøet at det kommer inn flere kvinner.

På spørsmål om hvorfor hun valgte økonomi
svarer hun at det var fordi hun alltid har vært
flink i matte, men ikke så flink i typiske jentefag
som lesing og håndarbeid. Hun hadde en fiks

Professor Karen Helene Midelfart



side 7

idé på ungdomsskolen om at det var økonom
hun skulle bli, og valgte samfunnslinja med
økonomi på videregående. Lenge trodde hun
at det var bedriftsøkonomi hun likte best og så
mest nytte i, men etter å ha blitt siviløkonom
bygde hun på med mer samfunnsøkonomi.
”Støtten hjemmefra har vært meget viktig. Det
var aldri noe press for at jeg skulle bli noe
spesielt, og det ble ikke stilt krav til at jeg skulle
velge noe annerledes enn brødre og fettere.
Samtidig husker jeg at jeg ikke fikk lov til å velge
maskinskriving som valgfag på gymnaset, noe
mange av mine venninner gjorde. Foreldrene
mine var vel redd for at det skulle føre inn i
sekretæryrket. Det er jeg er glad for i dag.” Det
akademiske miljøet hjemme, med blant annet
en mor som var jurist, gjorde sitt til at hun valgte
en akademisk karriere. ”Miljøet hjemme der
man kommer fra, bestemmer i stor grad om og
hva slags utdanning man velger.”

Problemstillinger innen økonomifaget hun er
spesielt opptatt av er virkningen av
globaliseringen for næringsstruktur og utvikling.
I denne sammenheng dro hun frem
konsekvensene av den økende mobiliteten i
arbeidskraft og kapital for blant annet
verdiskaping og inntektsforskjeller.  Hun mener
at vi ikke må se oss blinde på oljepengene og
ende opp med en næringsstruktur bestående
av en stor skjermet sektor. Hvis
konkurranseutsatt sektor krymper for mye vil
omstillingen bli meget tøff når oljepengene tar
slutt. ”Vi trenger en sektor som kan generere
valuta på sikt.” Hun er opptatt av hvilke
næringspolitiske grep vi må gjøre for å få til
dette. Realfag er viktig, men den ensidige
fokuseringen på at om vi bare satser på realfag
så vil alt gå bra, mener hun er for enkel. Hun
trekker frem sin bror som eksempel: Han har
fullført høyere utdanning innen realfag, men får
seg nå ikke jobb. For at unge mennesker skal
velge å studere realfag må det være næringer
som kan nyttiggjøre seg dem når de er ferdig
utdannet. Slik situasjonen er i dag, finnes det
for få muligheter. Dette fører til at færre velger
å studere realfag fordi det er usikkerhet på
arbeidsmarkedet, og dermed kommer vi inn i
en negativ spiral der det utdannes færre og
færre med realfagskompetanse og denne
næringen blir en mindre og mindre del av norsk
næringsliv.

Hun mener at internasjonal nettverksbygging
og forskningsformidling er to av de viktigste
aspektene ved det å være akademiker og
økonom. Internasjonale relasjoner er viktig for
å holde seg oppdatert på utviklingen innen de
ulike forskningsmiljøene. I tillegg trekker hun
fram verdien ved å ha vært aktiv i et
internasjonalt miljø. ”Det er voldsomt
inspirerende å møte folk fra mange ulike land,
med ulik bakgrunn og forkjellige måter å tenke
på. Man får muligheten til å få vært på mange
unike steder og får opplevelser som gir jobben
og livet en annen dimensjon.” I forbindelse med

et internasjonalt bokprosjekt trekker hun frem
en tur til Torino som eksempel. ”Vi kjørte opp til
en herregård utenfor Torino. Vi følte oss hensatt
til en Gudfaren-film, det manglet bare menn med
geværer som fulgte etter oss i en mørk bil.” Hun
har hatt så mange positive opplevelser med
nettopp det internasjonale at hun sterkt
anbefaler alle å oppsøke disse arenaene.

Å dele forskningsresultatene med resten av
samfunnet er viktig fordi forskningsresultatene
ikke har noen verdi hvis de forblir innenfor et
snevert miljø. Akademikere har et spesielt
ansvar ovenfor offentligheten. Hun mener
økonomisk institutt har vært for innadvendte.
Noe av problemet her ligger i at
forskningsmiljøene i Norge er lite mobile. Hennes
brede erfaring fra eksterne fora er noe hun
mener kan være et positivt bidrag i denne
sammenheng. Dette er noe komiteen som
bedømte søkerne til professoratet var enige i.
Hun er kjent for å ha publisert mange gode
artikler i anerkjente tidsskrifter nasjonalt som
internasjonalt, i tillegg til å ha bred erfaring som
prosjektleder på diverse forskningsprosjekter
og som forskningssjef, blant annet i SNF.
Erfaringen utenfra universitetsmiljøer er noe
instituttet setter pris på. Resten av
begrunnelsen på hvorfor Midelfart ble tildelt
professoratet går på at hun simpelthen var den
beste av søkerne.

Handlingsplanen for likestilling ved Universitetet
i Oslo har som mål at det i nytilsettinger er minst
30 % kvinner i professorstillinger. På grunn av
den tidligere manglende rekrutteringen av
kvinnelige professorer har vi spurt kontorsjef
Merethe Aase om denne tilsettingen er et ledd
i en bevisst satsing på å få opp den kvinnelige
andelen av vitenskapelige ansatte. Hun mener
det er et problem at det ikke lenger er lov å
øremerke stillinger til kvinner. Men det finnes
andre midler å bruke som kan øke den
kvinnelige andelen. Et av disse kan være å
opprette et professorat når man vet at den best
egnede kandidaten er en kvinne. En annen
måte instituttet rekrutterer kvinner til høyere
stillinger på, er for eksempel å søke om midler
til å fristille kvinnelige akademisk ansatte fra
undervisning slik at de kan tilegne seg den
kunnskapen som trengs for å kunne være aktuell
som professor senere. Vi i Observator håper
disse virkemidlene kan være med på å øke den
kvinnelige rekrutteringen og gjøre at Karen
Helene Midelfart snart får en kvinnelig
professorkollega i tolvte etasje.

Vi gleder oss til å treffe vår nye professor, men
må nok smøre oss med litt tålmodighet.  Hun vil
være ute i permisjon resten av året og vil etter
planen begynne å jobbe fra januar 2006.
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The habit, the attitude and pride have been
there for years and perhaps decades: the US
currency, the dollar, has been given the status
of “world currency”, considering the fact that
most of trans-national transactions have been
done in dollar since the golden age of the world
economy and that most central banks make
sure they maintain an optimal level of foreign
reserve…in dollar, of course!

Some countries have even gone farther to the
point of direct or indirectly dollarizing their
economies. All national transactions are
suddenly  made in dollar. An alternative is that
the national currency is pegged to the dollar.
The “green currency”, “the strong currency” (“a
moeda forte” in Portuguese) and some other
powerful expressions have been applied in
different countries and cultures, especially in the
developing world, referring to, so to say, the
majesty of the American dollar, as the symbol
and the equivalent expression of the by so
many considered the world most powerful
country.

Apologetically or not, on the whole esteem and
honour ascribed to America in that sense, the
fact is that a strong national currency circulating
worldwide gives one a sense of pride. One
doesn’t have to be born in Texas to realize how
proud US citizens have up to now been or still
are of the international dimension of their
national currency, although sometimes in wrong
hands.

However the rise of the euro in midst of the
new euro-centric feelings has shed another light
on the way worldwide tycoons, economists and
policy makers view the euro. The introduction
of a common currency in Europe has beside the
technical and economic advantages, somehow
given rise to expectations that the euro would
also assume the “anti-dollar” function; a
function that many Europeans and Europhiles
have for decades dreamed of.

With high unemployment rate in Germany (10%)
and with an anemic 0,3 % growth in the
European economy in 2004, the rise of the euro
against dollar may have given to the common
“euro citizen” a tranquilizer or pride- medicine
in these not so happy moments of the Union’s
economy.

The whole euro-feeling aside, one wonders
whether it is a good thing to have a strong
currency in Europe.  Most of models that builds
on the classical macroeconomic foundations of

John Maynard Keynes would most probably see
the appreciation of a currency as having a
negative impact in the export oriented
economies. Export is exactly the main engine
of growth in Europe, and a strong euro harms
the already weak economic performance of the
EU.
One questions equally why Europeans would

be interested in having a strong currency when
it brings mostly no good to them. The rise in
unit has been primarily attributed to the
sentiments towards the dollar. To factors are
named:  The US account deficit and the
continuous geo-political tension in Iraq. An
analyst at REFCO FX, a company watching the
world currency market, has described the
situation in the Iraq as representing both
political and “mounting economic costs”.
Investors and speculators flocked to the euro
in fear of a more expansive policy related to
the costs in Iraq.  As the role of expectation in
the currency marked predicts, the fear becomes
reality when actors start acting, i.e. pulling out
from the dollar saving and consequently leaving
the hole for the fall of the American currency
and euro rises.

In 2004 policy makers around the world had
to redefine their attitude towards the euro.
Central banks, including the Russian and  and
some in the middle East increased their
reserves in euro, and so, attributing more
status to the european currency.

In Norway the sign of a weaker dollar and a
stronger euro were already felt in November
2002, when the krone/euro rate became higher
than  krone/dollar.  A bigger picture of the
change is giving by the Norwegian Central Bank
(Norges Bank). In January 2002 Norges Bank

Is It the End of Dollarization?
Tekst: Joaquim Damiao kimdamiao@hotmail.com

No more currency war?
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registered the following rates against the krone:

1 dollar: 8, 9684 Kr
1 euro:   7, 9208 Kr
While in January 2005, the rates registered by
the Norwegian central bank were:
1 dollar: 6, 2604 Kr
1 euro:   8, 2125 Kr

Many analysts believe that the future
developments depend much more on the
American variables than European economic
reality. This might be in line with the fact that
dollar fell and gave rise to euro mostly because
of the “sentimentals” towards the American
currency rather than the fundamentals of the
European economy.

In contrast to the European “slow move”, the
US economy generated a steady performance
in 2004, resulting in a declining unemployment,
increasing personal income and rising
expectation of additional increase in consumer
spending.  The Fed, the monetary authorities in
US, might therefore engage in a contractive policy
to cool down the eventual heat of inflation, a
policy that would by effect appreciate the dollar
and thus reduce the difference to the euro.

Another scenario is the one where the US
current account deficit is decreased in
consonance with the President Bush ambition
to cut the deficit by a half by the end of 2008. A
lower deficit or just the expectation of it can
restore the credibility of dollar and thus leading
to appreciation of the American currency. This
relation has very recently been confirmed when
the December figures were revealed. The fact
that the deficit in December was lower than
expected gave a slight push to the dollar in the

Internet Sources:
European Central Bank, bloombergnews,
Financial times and Dagensnæringsliv

world currency market, besides the positive
reactions to the  US Presidents willingness to
control the deficit.

The European economy is affected by the rise
in oil price which implies larger costs to the
European producers.  However, the rising euro-
check - besides having a recognizable negative
impact on exports and on growth - helps to
offset some of the rise in oil costs.   But since
there might be more “bads” than “goods” from
the strong euro, the European Central Bank is
expected to react should the euro reach the
1.40 barrier.  At the moment of this writing, 1
euro is rated at 1.32 dollar in the currency
market. The ECB may thus engage in cutting
short term yields, lowering the cost of capital
and stimulating growth in euro-zone, as the
REFCO FX analyst would put it on his 2005
dollar/ euro overview.

The general belief however is that the investors
and speculators will continue to discard dollar
in 2005 and consequently more central banks
might be increasing the status of euro, by
increasing the euro-reserves in detriment of the
dollar. Nevertheless few dare to speculate for
how long this process will last or whether this
is the end of the dollar-power in the world
economy.

The fact is that dollar wouldn’t die all alone,
and many non-Americans might also be praying
to save the currency and to give back some
credibility that it deserves. The US currency has
in the last two years lost 25% of its value
against the euro but no one can guarantee that
it will continue to lose weight. And with the
necessary change in the American public
spending towards more control and less deficit,
in the “medio” and  long run things might come
back  to the former  hegemonic status quo.   “A
moeda forte” may come back stronger and the
rest would just follow…as usual!

It is still hard to lose faith in dollar

For how long can  the  global market
keep  the euro up?



side 10

De fleste er enige om at forskning og utvikling
er viktig både for økonomisk vekst og for
næringslivets konkurranseevne. Nesten like
mange mener at det drives for lite slikt arbeid
her til lands. Norge kommer dårlig ut innen
nyskapning sammenlignet med andre OECD-
land, men har norske myndigheter egentlig
noen entydig politikk på dette området?

Som førsteårsstudent har jeg de siste seks
månedene hatt stor glede av å forstå stadig
mer av det jeg leser i avisen. Jeg har blitt innviet
i debatten rundt forskning og utvikling, og gang
på gang hørt forelesere understreke hvor viktig
teknologisk nyvinning og innovasjon er for
økonomisk vekst.

Samtidig har jeg lest artikkel på artikkel i avisene
om hvor dårlige vi nordmenn er på nettopp
forskning og utvikling. Vi ligger under
gjennomsnittet på den ene statistikken etter
den andre, og forskere sier, med bekymring i
stemmen, at noe må skje, for oljen varer som
kjent ikke evig.

Det var derfor både interessant og
tankevekkende å oppdage manglende
sammenheng mellom ord og handling fra våre
folkevalgtes side på nettopp dette området.
Som følge av et ønske om å stimulere til økt
forskning og utvikling så SkatteFUNN dagens
lys i 2002, en ordning som har som mål å bidra
til økt nyskaping og innovasjon i norsk
næringsliv. De sier i sin egen brosjyre at de skal
motivere til at de gode ideene realiseres, og
stimulere til bruk av utviklingsarbeid og forskning
som strategiske virkemidler for økt
konkurranseevne.

Hvordan får man nå til det? Jo, SkatteFUNN gir
deg, som navnet tilsier, fradrag i skatten dersom
du har et prosjekt som tar sikte på å fremskaffe
ny kunnskap, som igjen kan gi nye produkter,
tjenester eller produksjonsmåter. Små bedrifter
(definert som selskaper med færre enn 250
ansatte, salgsinntekt lavere enn 40 mill. euro
og som ikke eies med mer enn 25 % av en større
bedrift) kan enkelt og greit søke om å få 20 %
av kostnadene tilbakebetalt over
skatteseddelen. Større bedrifter kan også søke,
men får kun skattefradrag på 18%.
Gjennomføres prosjektet i samarbeid med en
godkjent forskningsinstitusjon, kan du få
maksimalt 8 millioner kroner i fradrag. Forsker
du derimot alene, er den øvre rammen på 4 mill.
Kort sagt kan en hvilken som helst bedrift som
tilfredsstiller kravene nevnt ovenfor, sende inn
en søknad om skattefradrag for utgifter til
forskning og utvikling. Søknaden vil bli

behandlet i Norges Forskningsråd, som lover
sine søkere svar innen 14 dager. Det er ikke
rart at ordning ble omtalt som « herlig,
befriende, ubyråkratisk og smidig » i Dagens
næringsliv i september 2003. Hele 4768
søknader var til behandling i 2003, hvorav 3524
ble godkjent. Det store flertallet av bedriftene
er små foretak med mindre enn 50 ansatte. Et
positivt aspekt med ordningen er at også kjøp
av forskningstjenester fra universitetene gir
skattelette gjennom SkatteFUNN. UiO
budsjetterte for eksempel med 81,4 millioner i
inntekter fra prosjekter delfinansiert via
SkatteFUNN.

SkatteFUNN synes altså å være et strålende
eksempel på et fungerende politisk virkemiddel.
For en relativt uvitende førsteårs
student ser det ut som om politikerne faktisk
har klart å skape en ordning som øker
forskningsintensiviteten i norsk næringsliv, noe
som uten tvil må være svært positivt.

Jeg ble derfor forundret da jeg litt senere
oppdaget at skattereglene for
forskningsintensive bedrifter har blitt strammet
vesentlig inn. Dette er en langt mer komplisert
og mindre lettlest fortelling enn eventyret om
SkatteFUNN. Mindre hyggelig lesning er det
også. For å forstå hva som egentlig er
konsekvensene av de nye reglene kan det være
lurt å stifte bekjentskap med Kari Gründer, som
nettopp har startet en liten og nyskapende
bedrift med store kostnader til forskning. Frem
til årtusenskiftet var det slik at dersom Kari
Gründer hadde en bedrift som satset tungt på
forskning og utvikling, kunne hun trekke fra alle
egne kostnader til innovasjon (lønn til forskere
osv) når likningsmyndighetene regnet ut
skattegrunnlaget hennes. Investerte hun
derimot i laboratorier til bedriften sin, kunne
hun som kjent ikke få fradrag for kjøpesummen,
for kjøp av fysiske driftsmidler regnes som en
investering med varig verdi. Maskiner, bygninger
og andre fysiske driftsmidler må avskrives år
for år, ettersom verdien deres faller.

Tekst: Line Bjerke lacbjerk@student.sv.uio.no

Forskning og utvikling
-To svært motstridende økonomiske eksempler fra norsk forskningspolitikk
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Det er ledig stilling som studentstipendiat på avdelingen for internasjonal økonomi på Norsk
Utenrikspolitisk Institutt. Studentstipend tildeles godt kvalifiserte studenter som i en periode på normalt
½–1 år oppholder seg på NUPI for å skrive hovedoppgave, masteroppgave eller tilsvarende. Oppgaven
må ligge innenfor avdelingens arbeidsfelt, som f.eks. omfatter internasjonal handel og investeringer,
teknologi og konkurranseevne, økonomisk geografi,  internasjonal politisk økonomi, regional integrasjon,
økonomisk vekst, utviklingsøkonomi, internasjonal økonomisk kriminalitet og korrupsjon, samt
internasjonal politikk på disse feltene. Studentstipendiatene får kontorplass på NUPI og mottar et
månedlig stipend på omtrent kr 3500,-..  Veiledning, tema for oppgaven etc. avklares i dialog med dem
som ansettes. NUPI holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum; C.J. Hambros plass 2.

Søknadsfrist: 1. april 2005. Tiltredelse: Etter avtale, snarest mulig. Søknad inkl. CV,
karakterutskrifter og informasjon om valg av tema for hovedoppgave sendes til NUPI, Avdeling for
internasjonal økonomi, Postboks 8159 Dep., 0033 Oslo. For nærmere opplysninger, kontakt
avdelingsleder Per Botolf Maurseth, tlf. 22994040.

NUPI SØKER STUDENTSTIPENDIATER-
INTERNASJONAL ØKONOMI

Ved årtusenskiftet vedtok Stortinget altså å
stramme inn reglene for utgiftsføring av
kostnader til forskning og utvikling. Heretter fikk
investering og ikke som en kostnad, slik
ordningen har vært for fysiske driftsmidler. De
nye reglene sa at hun ikke kunne få
skattefradrag for utgiftene til forskning før det
var helt klart at arbeidet og pengene hun hadde
lagt ned var ufruktbare; altså fikk hun heretter
ikke noe fradrag før prosjektet hennes var i ferd
med å bli verdiløst. Først da ble bedriftens egne
kostnader til forskning regnet som utgifter, og
først da, etter at hele prosjektet var kjørt i
vasken, kunne hun utgiftsføre dem. Men et
verdiløst prosjekt gir som kjent ikke mye penger
i kassa, og dermed vil ikke Kari ha noen
inntekter å få skattefradrag i når det kommer
til stykket.

Det sier seg selv at regelendringen utgjorde en
drastisk forandring for forskningsintensive
bedrifters vilkår i Norge, og da særlig for de små
selskapene innenfor for eksempel IT, som ikke
har en stor og behagelig porsjon kapital i
ryggen. Bedrifter som satser på innovasjon og
nytenkning måtte helt plutselig forholde seg til
regler som ga dem uforholdsmessig mye høyere
skatt enn før. Det er åpenbart at dette svekker
de bedriftene som allerede satser mye på
forskning. Samtidig er det innlysende at
regelendringen gjør det vanskeligere for folk
med lyse hoder og kloke ideer fra å starte opp
nye forskningsintensive selskaper. Et tegn på
hvor drastiske konsekvensene av
regelendringen er for de små bedriftene, er at

likningsmyndighetene først nå har begynt å
praktisere de nye og strengere reglene, og da
kun i et fåtall kommuner.

Konsekvensene av innstrammingen av
skattereglene blir særlig åpenbare når en ser
hva slags regler våre naboland har. Vår allerede
kjente figur Kari Gründer vil raskt finne ut at om
hun flytter til Sverige eller Danmark, vil hun få
betydelig bedre skattebetingelser for sin
forskningsintensive bedrift. Eller enda bedre:
Flytter hun til England, får hun fradrag for hele
150% av egne kostnader til forskning. Det skal
ikke mye tenking til før en ser at det blir en svært
dårlig ide å drive en forskningsintensiv bedrift i
Norge, særlig dersom man har mulighet til å gjøre
det i utlandet.

Nå skal det riktig nok sies at dere her har fått
presentert en svært forenklet versjon av
problematikken rundt skattereglene, men
konsekvensene av regelendringen blir etter mitt
skjønn ganske entydige selv om du ser på alle
detaljene i skatteloven og regnskapsloven. Selv
uten verken juridisk eller særlig langvarig
økonomisk utdannelse på baken, synes jeg å
lukte en slags «juksemaker pipelort, tar igjen
og gir bort»- mentalitet i norsk
forskningspolitikk: Vi lager nye ordninger for å
øke innovasjon og nyskapning på den ene
siden, og strammer inn skattereglene for
nettopp disse bedriftene på den andre siden.
Entydige signaler om hvor man vil med norsk
forskning og utvikling sender de folkevalgte i
hvert fall ikke ut.
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Oslo Børs har de siste månedene hatt en sterk
oppgangsperiode. Hovedindeksen har nærmest daglig kravlet
opp på nye toppnivåer, og det er tilsynelatende få mørke
skyer i horisonten. Glemt er de deprimerende vinterdagene
for to år siden da kursfall og undergang hjemsøkte
børskommentarene. Tilbake er optimismen og hallelujabrølene
fra it-boomens glansdager høsten 1999. Men mens
børsoppgangen den gang i stor grad var basert på
overvurderinger og teknologiske inntektsutopier, kan dagens
høye nivåer i langt større grad forsvares med sunne
balanseregnskap, inntektsvekst og rekordresultater. Både
Statoil og Norsk Hydro leverer, mye takket være den høye
oljeprisen, de beste resultatene noen sinne. Det samme gjør
Storebrand og DnbNor, som for øvrig bør se seg godt
fornøyd med fjorårets fusjon. Sett under ett prises dagens
aksjemarked til 18 ganger inntjeningen (gjennomsnittlig P/E).
Dette gir en annualisert avkastning på 5,5% noe som  med
dagens lave renter burde sees på som en fornuftig prising.
Vi er med andre ord langt unna nivåene fra 2000 da markedet
var priset til 27 ganger inntjeningen.

Siden forrige gang har hovedindeksen på Oslo Børs steget
med 15 %. Observatorporteføljen har til gjengjeld lagt på seg
kun 11 % og må derfor, med tårevåte øyne, erkjenne seg
slått. – i denne omgang. Det er hovedsakelig Tomra som har
vært den store skuffelsen siden sist. Åpning av nye markeder
i Tyskland til tross, Tomra leverte langt svakere resultater
enn ventet, og markedet barberte med det bort den 20%-
økningen aksjen hadde hatt siden anbefalingen i november.
Heller ikke Frontline og Opera Sofware har gitt de helt
store utslagene. Høye tankrater og utbyttefest ser ut til å
være priset inn i Frontline-aksjen, og på tross av utfisjonering
av Ship Finance, brakte ikke forrige periode de helt store
overraskelsene. Opera Software fortsetter å publisere nye
kontrakter med mobilprodusenter, omsetningen øker og øker,
men kursen er fortsatt under emisjonskursen fra i vår.
Markedet er av en eller annen grunn skeptisk! Når det gjelder
Orkla og Smedvig, er tallenes klare tale langt mer skinnende.
Observator fikk helt rett i sine antagelser om at store og
strukturelle ting var på ferde i Orkla. I lys av den investorrollen
Orkla lenge hadde hatt, sa det seg selv at midlene fra
Carlsberg-salget bare lengtet etter det rette
investeringsobjektet. At dette ble Elkem, var kanskje noe
overraskende. Lite originalt mente noen, og forsto ikke riktig
hva Orkla skulle med denne trauste og gamle
aluminiumstraver. At budet på Elkem også medførte et
tvungent bud på den svenske aluminiumsprofil produsenten
Sapa, overrasket styret i Orkla så mye at Finn Jebsen måtte

gå på dagen. Hele fadesen ble tatt godt i mot av aksjemarkedet,
og Orkla er dermed opp 18% siden sist. Enda bedre har det gått
for Smedvig. Høye oljepriser begynner virkelig å sette fart på
leteaktiviteten i Nordsjøen og flere felt som tidligere var for risikable
å bygge ut, er med dagens oljepriser blitt meget lukrative.
Offshore- ratene har med dette steget kraftig, og Smedvig
tjener mer enn på lenge. Aksjen er opp 22,8 %.

Til neste gang har vi en stor vårrengjøring av porteføljen, hele 4
aksjer skiftes ut! Opera og Orkla selges for å sikre gevinst,
ettersom potensialet ser ut til å være tatt ut for denne gang.
Frontline har stagnert, og selges i frykt for fallende rater. Tomra
levde ikke opp til forventningene, og selges av sikkerhetsmessige
hensyn. De fire nye, Aker Yards, Fjord Seafood, P4 Radio
Hele Norge og Tandberg Television, er ingen tungvektere
blant børsens selskaper. Observatorporteføljen tar dermed noe
mer risiko denne gangen. Hvor rike vi i redaksjonen blir, kan du
lese om i neste nummer av Observator.!

Hvorfor velger Observator disse selskaper?

- Det så mørkt ut for P4 da de i 2002 mistet konsesjonen, og på
et tidspunkt var truet av nedleggelse. Men Kanal24 har til nå
ikke vært den helt store konkurrenten, og P4 leverer igjen gode
resultater. I det siste er det begynt å svirre rykter om en eventuell
sammenslåing av P4 og Kanal 24. Dette ville igjen i praksis
medføre kun én landsdekkende komersiell radiooperatør, og
naturlig nok gi det sammenslåtte firma mer markedsmakt.

- Lakseprisene stiger, og på tross av økte tollsatser og
antidumpingtiltak fra EUs side, er laksebransjen lysere enn på
lenge. Dette sammenslått med konsolideringen som foregår i
oppdrettsnæringen, der blant annet Fjord Seafood kjøper deler
av den statlige fór-leverandøren Cermaq tyder på at ting skjer i
oppdrettsindustrien som bør være kursdrivende for Fjord
Seafood.

- Med stadig høye rater innenfor både tørrlast, container og
tank, opplever det Røkke dominerte Aker Yards en vakker
ordreboom. Verftene nærmer seg full kapasitetsutnyttelse, og
flere er fullbooket ut 2006.

- Tandberg-selskapene har i årevis vært Oslo Børs teknologi
alibi, og denne gangen er det Tandberg Television som settes
i fokus. Selskapet leverer sterke tall for 2004, og viser til stor
vekst både på inntekts- og resultatsiden. Digital TV- markedet
forventer å eksplodere i løpet av de neste årene, og Tandberg
Televisjon er kanskje dét selskapet som er best posisjonert
til å profitere på dette.

Av: Martin Sommerseth Jaer
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Nettguide for økonomistudenter
Tekst & foto:
Manudeep Singh manudes@student.sv.uio.no

Pål Magnus Lykkja, fagreferent ved UB.

En nettguide er noe mer enn bare en
kjedelig oppramsing av lenker! Den skal
også kunne besvare de mest
grunnleggende spørsmål en bruker stiller
seg når han/hun surfer på nettet. Hvor skal
jeg begynne? Hva er relevant informasjon?
Og ikke minst, hvordan i huleste skal jeg
søke? Dette er nøtter som det kan ta en
evighet å knekke. Derfor har vi intervjuet
Pål Magnus Lykkja, som er fagreferent i
samfunnsøkonomi ved Universitets-
biblioteket.

På nettet
Vitenskapelige fremskritt spres raskt i
dagens internettsamfunn. Det medfører at
man ”finner opp hjulet” flere ganger dersom
man ikke orienterer seg godt nok innen
vitenskapelig informasjon. For å orientere
seg bør man ha litt oversikt over terrenget
og helst ha et bilde av hva den nære
framtiden vil bringe. Internett er og blir en
stadig viktigere arena for å lete etter og
benytte samfunnøkonomisk informasjon.

Internetts framtid kan kort og godt beskrives
med følgende ord: ekspansjon,
markedsføring og hardere konkurranse.
Lykkja forteller at vi kan observere at det
kommer stadig flere og bedre tjenester på
nettet. Det har sin bakgrunn i utviklingen
innenfor hardware og nettverkseffekter.
Nicholas Negroponte ved MIT har laget
’hundredollars bærbare pc-er’ med de nyeste
programvarene, som skal selges til land i den
tredje verden. Sammen med WiMax, som gir
en trådløs internettkobling med opptil 70
Mbit/s hastighet, ville dette revolusjonere
infrastrukturen i de landene. I tillegg får vi
økt bruk av åpne standarder, i motsetning til
Microsoft som er patentert. Alt tyder på at
en gigantisk “e-globalisering” blir en
virkelighet i løpet av dette tiåret.

Økt konkurranse
Informasjonskompetanse er viktig. Siden
verden rundt oss utvikler seg raskt, vil dette
få større betydning i framtiden, sier Lykkja.
Det blir hardere konkurranse for studentene
som opererer på et globalt marked. Riktig
søkemetodikk er essensielt. Man godtar kun
det rent vitenskapelige, og ikke det
subjektive. Forskningen må være solid og
anerkjent, påpeker han.

Forskere blir nødt til å ikke bare få publisert
deres artikler i kjente tidsskrifter, men også
markedsføre artiklene videre, gjerne
gjennom internett. Mange av de kjente
kunnskapsbasene på nettet inneholder

avanserte siteringsmekanismer. Brukere kan
sjekke hvilke vitenskapelige verk forfatteren har
referert til i sin artikkel, og eventuelt hvilke andre

forfattere han/hun selv har blitt sitert av. Antall
siteringer forteller noe om den anerkjennelsen
forskningsmaterialet har fått i vitenskapelige
kretser.

Andre måter forskere kan markedsføre sine verk
på er ved å hyppig oppdatere nettsidene, ha
riktig metadata slik at søkemotorene fanger opp
deres sider og ikke minst legge materialet ut
på raske servere, forteller Lykkja. For studenter
som skal skrive mastergradsoppgave og
tilsvarende, er DUO-tjenesten nyttig. Det gjør
at studentenes arbeider kan publiseres på
nettet i fulltekst og bli lagt inn på internasjonale
informasjonstjenester, slik at de får et stort
nedslagsfelt, sier Lykkja.

Biblioteket
Selv om vi står ovenfor gigantiske omskiftninger
innenfor kunnskapssektoren, bør studentene
forsette å bruke biblioteket. Moderne biblioteker
er gjerne knyttet i avanserte systemer, og er
mye mer enn en boksamling. BIBSYS har i senere
tid vært brukt ved Universistetsbiblioteket. Fra
høsten av vil det bli introdusert MetaLib X-port
programvare, sier Lykkja. Slike systemer gjør
det mulig å søke i databaser av alle biblioteker
som er tilknyttet systemet. I til legg til
søkemuligheter inneholder BIBSYS-emneportal
lenker til relevante nettsteder, blant annet for
samfunnsøkonomi.

Valg av programvare
Lykkja er spent på hvordan OpenSource kommer
til å bli anvendt med økonomisk teori i framtiden.
Ved bruk av programmer med åpen kildekode
har man gjort utrolige anvendelser innen flere
fagfelt, eksempelvis ved datasimuleringer,
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forteller Lykkja. Her blir nok ikke
samfunnsøkonomi noe unntak tror Lykkja.
Gjennomføring av gigantprosjekter, sånn som
å lage makromodeller som omfatter hele
verdensøkonomien må sannsynligvis forutsette
at modellmakerne kan operere under åpne
standarder og kildekoder, forteller han. Det vil
gjøre samarbeidet i cyberspace lettere og mer
brukervennlig, dersom man kan forbedre
programvarene akkurat som prosjektene krever.
OpenSource programvare har nok derfor et
enormt potensial, sier Lykkja.

Linux’s OpenOffice 2.0 inneholder alt fra
avanserte bibliografiske verktøy som lett kan
kombineres med PDF-konvertører, og har det
meste en student på bachelornivå kan trenge.
Tidligere har man måttet bruke tusenvis av
kroner på kommersielle programvarer. LaTex er
et gratis tekstredigeringsprogram som gjør det
enkelt å skrive matematiske symboler.
OpenSource gjør at slike avanserte programmer
blir lett tilgjengelig for Linux-brukere. LaTex
finnes allerede i form av TeTex, som støttes av
Linux.

Informasjonsbaser
Det finnes en rekke økonomirelaterte databaser
på nettet. Mange av de kommersielle
infobasene krever at man kjøper seg et
abonnement, men studenter og ansatte har
tilgang til flesteparten av dem gjennom UiOs
nettverk. Et eksempel på en gratis database er
IDEAS, som er satt sammen av over 400
internasjonale arkiver. Det inneholder i overkant
av 200 000 artikler i fulltekst. Det beste med
IDEAS er at det er spesielt rettet mot
økonomifaget.

Kommersielle databaser som JSTOR,
ScienceDirect og IngentaConnect inneholder
også tonnevis av artikler. Alle databasene er
organisert på en nesten tilsvarende måte og
gir søkemuligheter. Men det viser seg at de ulike

databasene har ulike preferanser og bruker
forskjellig kildematerialet. Man vil eksempelvis
kunne få opp ulike artikler ved å bruke de
samme søkeordene ved ScienceDirect og
Ingenta. JSTOR inneholder til og med mange
utgivelser fra førkrigstiden. ScienceDirect er
veldig oppdatert og har de aller nyeste
artiklene, noe som vi savner hos JSTOR.
IngentaConnect krever at man kjøper artiklene
for en stykkpris, istedenfor at man inngår et
abonnement.

EconLit, som er utviklet av American Economic
Association, er en annen infobase som
inneholder en elektonisk bibliografi over
økonomisk litteratur. En populær opensource
løsning utviklet av Lunds Universitet i Sverige,
er DOAJ eller Directory of Open Access Journals.
Det inneholder i dag i underkant av 1500
tidsskrifter, men er fortsatt i startsfasen. Digital
Dissertations er en annen database bestående
av doktoravhandlinger fra og med 1997, og UiO
brukere kan laste ned de første 24 sidene i PDF-
format.

Analyseverktøy
I motsetning til de andre infobasene, er ISI Web
of Knowledge et verktøy som brukes av
forskere til å analysere forskningsmaterialet. I
til legg til å være en av verdens største
vitenskaplige bibliografiske databaser, har ISI
indeksert referanselistene og gjort dem
søkbare. Det er et dynamisk referanse-
noteringsprogram, som viser oversikt over
antall siteringer av publikasjoner i begge
retninger; altså både artikler sitert av
forfatteren og artikler der forfatteren selv har
blitt sitert av andre. Ved å klikke inn på noen av
referansene kan brukere undersøke hvordan
forfatteren har bygget opp sine argumenter og
følge med på diskusjonene nøye.

Et annet slikt verktøy er Alexa Toolbar, som kan

En smakebit av Metalib Xport bibliotekbase som kommer til
høsten.
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installeres i Internet Explorer. Der kan man
sjekke trafikkranking og bla gjennom relaterte
sider. Dette kan også gjøres manuelt. Da får
man ofte et godt inntrykk av kvaliteten på
nettstedet. Dette analyseverktøyet inngår også
i vanlig Google søk.

Søketeknikk
Nettet er et både et skattekammer og et
søppelhaug. Alle som bruker internett, bør lære
seg de grunnleggende søkemetodene og må
kunne evaluere nettsteder. Det er viktig fordi
et nettsted kan lages av hvem som helst, om
hva som helst og være ikke-oppdatert. Det er
som regel ingen kvalitetssikring på nettet. Men,
for studenter og forskere som søker relevant
informasjon relatert til deres fagfelt, er
emneportaler nyttige. I det foregående har vi
presentert noen av de kjente infobasene, der
man vil som regel finne høy kvalitet på
materialet. Problemet derimot blir å sortere seg
fram i de gigantiske databasene til en finner
akkurat det en er på utkikk etter.

Brukere tror gjerne at en hvilken som helst
søkemotor kan finne all slags informasjon. Det
er ingenting å si om man bruker Google eller
Yahoo. Men Lykka forteller at to ulike
søkemotorer har som regel kun halvparten av
søkematerialet felles. Det kan ofte være at sider
med relevant informasjon som ikke er
’søkemotor trimmet’ ligger lenger ut blant
søkeresultatene hos en av motorene. Derfor er
det lurt å bruke flere søkemotorer når en søker,
sier Lykka. Ved siden av Google, anbefaler han
Teoma. Et annet brukervennlig verktøy er
GoogleScholar, som kan brukes til å gjennomføre
siteringssøk og laste ned artikler i fulltekst.

Lykkja gir et totimers bibliotekkurs hvert
semester. Kurset er spesielt tilrettelagt for
studenter innen samfunnsøkonomi, og målet er
å lære å søke og hente fram tallmateriale og
informasjon. For de som føler at de mangler
søketeknikk og havner i fallgruvene litt for ofte,
kan det være lønnsomt å ofre to timer neste
semester. Informasjon angående kurset finnes
på fagsiden for samfunnsøkonomi på
bibliotekets nettsted. Lykkja anbefaler at de
som ikke har muligheten til å være med, bør ta
en titt på ’Berkeley’s tutorial on Finding
Information on the Internet’, som er tilgjengelig
online.

Bøker og leksika
I tillegg til fagtidsskrifter kan det ofte være
behov for oppslagsverk i økonomifaget.
Studentene kan bruke nettbaserte leksika og
klassiske tekster eller bøker for å få et oversikt
over faguttrykk og retningene innenfor
økonomifaget. EconLib er et slikt nettsted som
inneholder bøker og skrifter av store tenkere
som blant annet Smith, Ricardo, Marx og Keynes.
Man finner også et oppslagsverk over
nøkkelbegreper og en nokså oversiktlig
artikkelbase. Andre nyttige nettsteder er
EH.Net, utviklet av Economic History Association,
og Encyclopedia of Law and Economics, som
omhandler temaer innenfor jus og økonomi.
EH.Net og History of Economic Thought Website
presenterer økonomifaget i et historisk
perspektiv, noe som studentene savner på
forelesningene på Blindern.

Et annet veldig spennende prosjekt er
GooglePrint, der Google skal digitalisere 20
millioner bøker i løpet av kort tid, ved hjelp av
høyteknologiske Kirtas-skannere, som kan
skanne 1200 sider i timen. Dette er bøker som
ligger i såkalt public domain, og er fri for
kopirettigheter. En tilsvarende database er
Archive.org, som inneholder digitaliserte bøker,
men der finner man relativt få økonomibøker.
MIT har i de siste årene utviklet
OpenCourseWare-systemet, der alle fag har fått
sine fagsider på MITs nettsted med
forelesningsnotater og oppgaver, slik at hvem
som helst kan ta hele økonomiutdanningen
gjennom nettet.

Noen råd
Det beste studentene kan gjøre er å delta,
råder Lykkja. Bruk de mulighetene dere har
aktivt (prøv å gjøre ting morsomt). Reis rundt i
verden, men samtidig vær oppdatert.
Studentene på mastersnivå som har bruk for
infobasene, som de har tilgang på gjennom
UiOs severe, bør ikke grue seg for å ta et år i
utlandet. Ved å bruke en VPN-klient og et UiO-
brukernavn kan studenter på reisefot, også i
Asia eller Afrika, beholde tilgangen til alle
kunnskapsbasene som UiO abonnemerer på.
På denne måten blir mange vant til å søke,
behandle og reflektere over vitenskapelige
spørsmål på et tidlig stadium.

MIT’s OpenCourseWare - http://ocw.mit.edu
Linux-programvarene - http://www.linuxguiden.no

~~ Lenker ~~

IDEAS - http://ideas.repec.org/
JSTOR - http://www.jstor.org
DOAJ - http://www.doaj.org

ISI - http://isiknowledge.com/
Alexa Toolbar - http://www.alexa.com/

Google - http://www.google.com/
GooglePrint - http://print.google.com/

Berkeley’s tutorial - http://www.lib.berkeley.edu/
TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html

Encyclopedia of Law and Economics - http://
allserv.rug.ac.be/~gdegeest/

Fagsider for samfunnsøkonomi - http://
www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/sosok/index.html
Digital Dissertations - http://wwwlib.umi.com/

dissertations/
EconLit - http://web5s.silverplatter.com/webspirs/

start.ws?customer=c80954
ScienceDirect - http://www.sciencedirect.com

Teoma - http://www.teoma.com/
GoogleScholar - http://scholar.google.com/

IngentaConnect - http://www.ingentaconnect.com
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En revolusjon i tekstilbransjen
Tekst & foto:
Martin Sommerseth Jaer martin_jaer@hotmail.com

- Om fjerningen av kvotesystemet i den internasjonale tekstilhandelen

”Made in Malaysia” står det kanskje på den nye
H&M-genseren du kjøpte sist tirsdag. Den er
av imponerende god kvalitet til den lave prisen
å være, men hvorvidt den virkelig er laget i
Malaysia, ja det er et annet spørsmål.
Sannsynligvis er genseren din, i likhet med
millioner av liknende gensere, i virkeligheten
kamuflert kinesisk eksport. Bomullen ble kanskje
grodd i Xinjiang, ble til garn ved et spinneri i
Chengdu og så fraktet over 3000 kilometer med
lastebil for å bli vevd til stoff i Kantonprovinsen
i Sør-Kina. På de lokale tekstilfabrikkene der
kutter titusenvis av unge kvinner stoffet i
forskjellige mønstre, legger stoffet sammen med
knapper og glidlåser og merkelapper, og sender
så ”pakken” til land som Malaysia hvor
klesplagget blir sydd sammen. Selv ”Made in
Malaysia”-lappen er sannsynligvis laget i Kina.

Det var denne ineffektive produksjonslinjen
verdens handelsorganisasjon ville bli kvitt da
den for elleve år siden startet utfasingen av
kvotesystemet for tekstiler og klær. Gjennom
mer enn 50 år hadde ett intrikat virvar av kvoter
dirigert flommen av klesplagg til den vestlige
verden. Målet da kvotesystemet ble opprettet,
var å beskytte den lokale tekstilindustrien fra
de stadig mer konkurransedyktige
tekstileksportørene i øst. Ved å sette et import-
tak på en rekke tekstilprodukter, kunne de lokale
myndighetene kontrollere tilbudet, og således
sørge for et prisnivå som sikret lønnsomhet
også for de lokale produsentene. Import-
takene, eller kvotene som ble opprettet, var
bilaterale, slik at hvert eksportland hadde hver
sin respektive kvote å tilpasse seg. Etter hvert
som landene i øst ble konkurransedyktige
innenfor stadig flere klesplagg, iverksatte land
som USA bilaterale kvoteavtaler med mer enn
30 land, gjeldene oppunder 800 forskjellige
tekstilprodukter. Dette beskyttet i stor grad den
lokale tekstilindustrien, men ga konsumentene
unødvendig høye priser, og hindret sårt
tiltrengte eksportdollar og arbeidsplasser til
produsentene i øst.

Da kvotesystemet offisielt ble opphevet den 1.
januar i år, tok verden et stort skritt i en mer
frihandelsvennlig retning. Rasjonaliseringen av
tekstilhandelen, den største simultane
industrielle reform noen sinne, ventes å bli en
positiv gavepakke for utviklingslandene
aggregert sett. I følge en nylig utgitt IMF-
rapport, kan utviklingslandene som helhet få en
eksportøkning på 22 milliarder dollar som følge
av kvoteliberaliseringen i de rike landene. Den
samme utredningen spår at 19 millioner
arbeidsplasser vil bli skapt. For de rike landenes
del, er effekten mer usikker. Sysselsettingen i

tekstilindustrien vil falle, men ettersom prisene
på klær og tekstiler samtidig vil bli presset
nedover, regner man med en økning i
etterspørselen etter andre varer og tjenester.
I tillegg vil de økte eksportinntektene for
utviklingslandenes del, føre til en økning i deres
etterspørsel etter varer og tjenester fra vesten,
og følgelig skru opp sysselsettingen i de aktuelle
sektorene i vest.

Problemet med opphevingen av kvotesystemet,
er den skjeve effekten den påfører
utviklingslandene. De minst utviklede landene
som Kambodsja og Bangladesh har siden
midten av 70 tallet hatt preferanseadgang til
både EUs og USAs indre markeder, og dermed
bygget opp en stor innenlandsk tekstilindustri.
I Bangladesh, for eksempel, genererer
tekstilindustrien 76 % av landets
eksportinntekter, og i de 4000 tekstilfabrikkene
rundt i landet jobber 1,8 millioner arbeidere.
Disse arbeiderne er i hovedsak unge kvinner
fra landsbygda, som med lave lønninger og
kummelige arbeidsforhold til tross, trolig har det
langt bedre med en jobb i tekstilbransjen enn
uten.

Når kvotesystemet nå oppheves, slippes i
praksis de 60 tekstileksportørlandene løs i et
rotterace om å bli mest konkurransedyktig. De

Vinneren! Handlegate i Chengdu i Kina.
Eksport-bonanza skaper ny vellstand!
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byråkratiske spillereglene fjernes, og vinneren
kåres nå utelukkende etter to kriterier: hvem
som over tid kan produsere og transportere
hva, raskest og til lavest mulig pris. Og kanskje
ikke helt uventet er det nettopp land som
Kambodsja og Bangladesh som blir taperne i
dette racet, mens Kina (surpise surprise) blir
den store vinneren. Grunnen til dette er ikke at
arbeidskraft i Kina er billigst, slik mange nok ville
trodd. For mens den kinesiske tekstilarbeider i
snitt får $0,86 i timen, tjener den
Kambodsjanske $0,23. Det som setter Kina i et
konkurransefortrinn, er den produktiviteten og
det høye kvalitetsnivået landets tekstilfabrikker
er blitt tvunget til å oppnå gjennom årevis med
kvoteregimer. For når kvotene legger
begrensninger på volumet av eksporten, og ikke
verdien, er det klart det er mer lukrativt å
produsere Hugo Boss-skjorter til $200 dollar
enn Dressmann-skjorter til $10. Kinas fabrikker
er med andre ord langt mer effektive per
arbeider, og i tillegg teknologisk sett mer
avanserte. Ved siden av dette, har Kina en egen
produksjon av både bomull og stoff, og ikke minst
en langt bedre infrastruktur enn for eksempel
Kambodsja. Så når kleskjedene kalkulerer hvor
raskt de kan få vårmoten ut på markedet, og
hva denne vil koste, er Kina den store vinneren.

Preferanseadgangen de fattigste landene
hadde under kvoteregimet, er av mange blitt
betegnet som den største solidaritetspakke den
rike verden har gitt. Ideen var at de fattigste
landene skulle få bedre handelsvilkår enn sine
konkurrenter, og dermed bli stimulert til å vokse

raskere. Hvor gode disse handelsvilkårene i
virkeligheten er og var, kan diskuteres. For mens

Norges 5 milliarder dollar verdsatte eksport til
USA i fjor genererte 24 millioner dollar til det
amerikanske tollvesenet, håvet de (tollvesenet
red.anm.) inn 152 millioner dollar fra Kambodsjas
952 millioner dollar eksport. Det kan derfor virke
som om preferanseadgang er et meget relativt
begrep, og i virkeligheten handler om å være
”ikke fullt så tollbelagt som alle de andre fattige
landene”. Dette til tross; både Kambodsja, Laos,
Sri Lanka, Bangladesh, med flere, nøt godt av
det privilegium preferanseadgangen innebar.
Når nå kvotesystemet forsvinner, og denne
konkurransefordelen opphører, frykter mange
hva som vil skje. Kina ser altså ut til å bli den

Taperen: Tekstilarbeidere i Kambodsja er
blant de store taperne etter kvotereformen

Vinnere eller tapere? - Indiske skolebarn i delstaten Uttar Pradesh
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store vinneren i kampen om den 350 milliarder
dollar store tekstilindustrien, mens mange
andre land vil tape stort. I Bangladesh fryktes
det for et tap av én million arbeidsplasser
allerede innen 2007, mens man i Kambodsja,
som satset alt på preferanseadgang til
markedene i vest, ser et skrekkscenarium der
en hel industri går tapt. Andre land i både Asia
og Latin-Amerika frykter også for fremtiden for
sine respektive tekstilindustrier.

Et viktig spørsmål dukker i denne sammenheng
opp: Er denne utviklingen en nødvendig
konsekvens  av spillet om markedsandelene i
vår globaliserte verden? Eller kunne man tenke
seg en overgang der land som Kambodsja og
Bangladesh ble skånet for kvote-
liberaliseringens smertefulle effekter? For én
million tapte arbeidsplasser i Bangladesh, er
ikke bare et statistisk tall i en IMF-rapport. Det
omhandler kanskje én million forsørgere i et land
der det ikke er mange andre muligheter.

Selv om epoken med kvoter i tekstilindustrien
nå er over, fortsetter de andre proteksjonistiske
instrumentene å hemme u-landenes
tekstileksport. Tekstiler er den dag i dag pålagt
i gjennomsnitt 12% toll, tre ganger mer enn
snittet for alle andre varegrupper. Alt dette for
å beskytte en etter hvert lite betydningsfull
tekstilbransje i vest. Det sies at for hver jobb
man beskytter i den rike verden, fjernes 35

jobber fra arbeidsmarkedene i den fattige.
Samtidig blir konsumentene i vest tvunget til å
betale langt mer for sine klær, enn hva tilfellet
ville vært i et helt åpent marked. Dersom man i
tillegg ser på andre varegrupper, ikke minst i
jordbruksektoren, stilles utviklingslandene
ovenfor nesten perverst høye tollsatser. Bare i
Norge tilsvarer subsidiene til ei ku det samme
som Vietnams BNP per capita.

Kvoteliberaliseringen fører kanskje til tøffere
tider for tekstilarbeiderne i Bangladesh, men
samtidig øker ungjenter i Kina sine
jobbmuligheter. Dersom vesten hadde gjort
virkelighet ut av sine proklameringer om
frihandelens gylne gevinster, ville man kanskje
havnet i en situasjon der det var rom for både
den Bangladeshiske og den Kinesiske arbeider.
En situasjon der hvert land, uforstyrret, kunne
spesialisere seg på sitt komperative fortrinn, og
med det ta skrittet inn i det rikere selskap. WTO
og vesten sitter i førersetet, millioner av
mennesker i den fattige verden venter.

Kilder: - Newsweek nr 52 2004
  -The Global Textile and Clothing Industry post
   the Agreement on Textiles and Clothing:

            WTODiscussion Paper no. 5 2004
 - Oxfam Briefing Paper: How rich country
    protectionism in textiles and clothing trade

             prevents povertyalevation
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 Fagutvalget vår 2005:  F.v. Alf Erik Ballangerud, Nina Skrove Falch, Vegard Hole,
Nina Larsson (leder), Omar Saleemi, Helene Molle, Martin Flatø.
Ikke tilstede: Ann-Helen Ek.

Fredrik vår 2005: F.V. Anne Roe(leder) Rasmus B. Holmen, Nina Viten, Steinar Nilsen,
Bastian E. Klunde, Runar Almsengen
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Flere b
http:/fo

Turen til Hemsedal

dæins, dæins, dæins åppå bore

...og pust ut. Og så strekk ut tungen...

AFTERSKI!!!
« svikt i knærne, sats og be til Gud!»

Paa Fjellom er det det leikande aa ganga til og frå, og kring um Toppen
reikande, fire studentar smaa

Mandag morgen: tilbake
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Mannsdominansen på samføk erklæres
død og maktesløs.

Semesterstartsfest

After fårelesning After Hemsedal

Piker, pizza og mobiltelefon.
Studentlivet anno 2005ilder på

oreninger.uio.no/frederik/

e på blindern.. *sukk*
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Text & Photo: Magdalena Nowakowska magdaln@student.sv.uio.no

How About Studying Finance In Japan?

Have you ever thought of being an exchange
student in Japan?

Even though our university does not have any
bilateral agreement with University of Tokyo, it
is still possible to apply for admission on an
individual basis. The Japanese are very

interested in having European guest students
over there, they appreciate the fact that their
own students will get an opportunity to practice
English with you. But English alone is not
enough. In order to become a student at a
Japanese university you would have to acquire
Japanese language skills to be able to follow
the courses. Fortunately Japanese is not as
difficult as it may seem, anyone can learn it. I
heard from one European, currently living in
Japan, that it is even fun to study it. Being an
exchange student in Japan is a long-term
investment in your future. Both the language
and international experience give you a unique
competitive advantage later on when you start
your professional or academic career.

I had a chance to visit the campus of University
of Tokyo while being on holidays in Japan last
autumn. I was even lucky to have a chat with a
real Japanese student (coincidentally also the
writer/journalist at the local student magazine).
His name was Toru Muta and he was a graduate
student in geology. He told me that his biggest
dream was to get a job in one of the western
oil companies and move to Europe or America.
It was very kind of him to show me around  the

main part of the campus.

Some interesting facts and numbers:
The University of Tokyo was established in 1877
as the first national university in Japan.
The University has a faculty of approximately
2,800 professors, associate professors, and
lecturers, and a total student enrollment of
about 28,000. As of 2003, approximately
2,100 international students, and 2,200
foreign researchers come annually to the
University for short and extended visits. The
main campus of the University is located in
Hongo, Bunkyoku, Tokyo.  Most of the faculties,
graduate schools and research institutes of the
University are located there. Hongo occupies
about 56 hectares of the former Kaga Yashiki,
the Tokyo estate of a major feudal lord. (the
generous shogun gave away all his property
as a gift for future generations).
Parts of the seventeenth century landscaping
of the original estate have been preserved.
That part of campus is nice, sunny, green and
spacious. The rest resembles an enormous,
gloomy, futuristic labyrinth, 10 or 20 times bigger

than Blindern.
The celebrated Akamon, or Red Gate, which
graces the campus, was a special gate on the
Kaga estate and dates back to 1827. It has
been designated as an “Important Cultural
Property” by the Japanese government. NB The
emblem of the shogun is incorporated in the
university logo.
The university library has a very interesting
architecture: it looks like a gigantic bookshelf.
The main library was completely destroyed in a
terrible earthquake half a century ago.

This is the main hall ,quite an impressive
building at a closer look; here with my new
Japanese friend.

Library looking like a bookshelf
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Afterwards, it was rebuilt by the American
millionaire Rockefeller and now it is supposed
to hold out the strongest earthquake possible
to happen on our earth according to Toru Muta.
The Graduate School of Economics is currently
inviting foreign students to a new graduate
program in finance.
Here is the link to the program:
 http://www.e.u-tokyo.ac.jp/finance-g/english/
index.html
Toru Muta was very interested in making new
contacts with European students and he gave
me  his e-mail address in case anyone of you
would have questions concerning wniversity,
studies or life in Japan etc.
By the way, the cost of living in Tokyo might be
the same as in Norway, i.e. pretty expensive.
More information about the University
http://www.u-tokyo.ac.jp

The statement in the heading is something that could have been said by many of our future colleagues all over
the world, who have graduated after having dealt with nothing but abstract models. Is this the case here at the
UiO as well? Not entirely.

A third of the compulsory 10-credit course ”Econ 2910 Growth and development” has been dedicated to Economic
History 1770 - 1973. Now this link to reality may disappear. As students, we should object. Today the course
consists of: Solow´s growth model with variations, empirical material about developing countries and economic
history of the world. The proposition on the table is to exchange this with a new course ”2915 Growth and
structure of the economy” consisting of: Solow´s growth model with variations, more on structure of capital-
investments, migration and trade theory.

The new topics that are proposed all seem interesting. The price to pay, however, is to leave Economic history
to the bedside table, and exclude it from the curriculum. There are several reasons why this is something we
should avoid.

1. We are better economists if we know how the economy has been working in recent history. We can for
instance learn about when the real economic development has coincided with what our models predict,
and when it has not. Then we can ask why. Perhaps we can even become able to reflect upon which
consequences this knowledge should have for how we use our models, and which models to use.

2. An employer would (and should) prioritize an applicant with the insight that historical knowledge offers.
He or she will appreciate an economist that knows how to deal with reality and not only theory.

3. We have an obligation to try to learn from history. The decisions we will take in our future jobs will in
many cases have consequences for thousands of people. It would be horrible and irresponsible if we
repeated an error made fifty years ago, just because we did not have Economic history at the University.

To sum it all up: we should keep Economic history as a part of our compulsory bachelor curriculum. Those
present at the general assembly open for all students of Economics held in January this year understood this.
A large majority explicitly asked the Student Union to work for ”at least 5 credits of Economic History as
compulsory material”.

Therefore this is an appeal to the members of the Program council, the body that makes decisions about the
curriculum. In the meeting on March 29th: don’t make ”Economic history” into history – for the sake of the
quality of the grade her at UiO, for the sake of our future job opportunities and perhaps most importantly, for
the sake of the quality of the work we will perform as economists.

Unlike the person in the heading, I say:

– Please talk to me about reality; I want to become a good Economist.

By: Vegard Hole, member of the Student Union and student representative in the
Programme council
Economic History is threatened and may be removed from the curriculum starting this fall.
This is a great shame, and something that must be stopped.

– Please don’t talk to me about reality, I’m an economist

Graduate School of Economics
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Kjell Andreas Hansen

Norges økonomiske utsikter
- En titt på året som har gått og forventninger til året som kommer

De siste årene har vært gode tider for Kari og
Ola Nordman. Med høy lønnsvekst, lav
prisstigning og en nå rekordlav rente har alt
ligget til rette for at vi kan kjøpe og låne oss
lykkelige. Men vil dette fortsette? Vil vi bli bare
rikere og rikere? Eller vil kanskje hele den norske
økonomien kollapse? Kanskje allerede i år? Hva
vet egentlig vi? Observator har tatt for seg
forventningene til norsk økonomi for 2005 og
samtidig kastet et lite blikk over skulderen og
sett på hva som har skjedd det siste året.

Inflasjon og rente
10. februar offentliggjorde Statistisk sentralbyrå
(SSB) de offisielle målene for den norske
konsumprisindeksen (KPI). Hvis vi ser på
endringen fra januar 2004 - januar 2005 ser vi
at den samlede veksten i KPI var 1,1 %.
Undersøker vi tallene litt nærmere ser vi at mye
av den lave prisveksten kan tillegges en
reduksjon i prisene på klær og skotøy, post- og
teletjenester og møbler og husholdningsartikler
(hhv. -4%, -4,2% og -2,2%). I motsatt retning
trakk spesielt prisveksten for alkoholholdige
drikkevarer, helsetjenester og transport (hhv.
3,4% 2,6% og 4,5%).

Men hva ligger bak disse tallene? Vi begynner
med klær og skotøy. Det virker fornuftig å forklare
dette ut fra en lav økonomisk vekst utenlands
og en vridning av importen fra høykostland til

lavkostland (se også artikkel side 22).  Økt
konkurranse - spesielt på teletjenester - har
trukket prisveksten for gruppen post- og
teletjenester i negativ retning. For møbler og
husholdningsartikler er mye av reduksjonen
kommet som en følge av importvridning, mens
en del også kan tilskrives en reduksjon i prisene
på renhold, reparasjoner og ettersyn av bolig.

Når vi undersøker årsakene til veksten i de
produktgruppene som i sterkest grad er med
på å trekke opp veksten i KPI finner vi at det i
all hovedsak er endringer i avgifter og
subsidieringer som driver disse prisene oppover.
Ifølge Norges Banks retningslinjer for
pengepolitikken skal det ikke tas hensyn til den

kjellah@student.sv.uio.no

«Renten er et virkemiddel med kraft i.
Virkningen av fallet i renten kommer
gjennom vekst i privat forbruk, høyere
boligpriser, større boligbygging, flere
investeringer i ulike deler av
næringslivet, nyetableringer, bedret
lønnsomhet i bedriftene, økt
sysselsetting og lønnsvekst, økte
prismarginer og høyere importert
prisstigning.» - Sentralbanksjef Svein
Gjedrem i sin årstale 17. februar.

Tabell 1: Konsumprisindeksen med undergrupper og justerte totalindekser
Kilde: Statistisk Sentralbyrå
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effekten av endring i skatter og avgifter har på
konsumprisene. Særskilte forstyrrelser som ikke
har en permanent effekt på konsumprisene skal
det heller ikke tas hensyn til. Et eksempel kan
være strømprisene som har en tendens til
variere veldig mye over kort tid. Det er derfor
spesielt utviklingen i konsumprisene justert for
avgifter og uten energivarer (KPI-JAE) det skal
legges vekt på i vurderingen av den
underliggende inflasjonen (kjerneinflasjonen).
Men det presiseres at også andre lignende mål
skal tas med i vurderingen.
Det siste året har vi KPI-JAE vokst med om lag
0,7% og løpet av året som kommer ventes det
at kjerneinflasjonen vil ta seg ytterligere opp.
Etter flere uttalelser fra sentralbanksjef Svein
Gjedrem den siste tiden venter ikke markedet
at den underliggende prisveksten i økonomien
vil komme opp mot målet på 2,5% før mot slutten
av 2007. Det bør nok nevnes at usikkerheten i
en slik uttalelse er betydelig.
Den lave, men voksende underliggende
prisveksten i økonomien gjør det vanskelig for
journalister og økonomer å gjette hvordan
renteutviklingen blir utover året. Men i sin årstale
17. februar presiserte sentralbanksjefen at
veksten i norsk økonomi synes å være
selvdrevet slik at behovet for lav rente ikke
lenger er tilstede. Men det har siden siste
inflasjonsrapport i 2004 vært enighet om at
styringsrenten må settes opp i løpet 2005.
Markedets gjetninger angående rentesettingen
har de to første månedene av 2005 vært meget
sprikende.
Før SSB offentliggjorde de offisielle tallene for
KPI tydet signalene i markedet på at det var

forventet at den rekordlave renten (1,75%)
skulle bli satt opp i løpet av sommeren. Men på
grunnet den lavere enn forventede veksten i
kjerneinflasjonen ble forventningene om en
renteøkning fra Norges Bank forskjøvet til 4.
kvartal. Disse forventningene snudde igjen etter
sentralbankssjefens årstale 17. februar da han
presiserte at veksten i norsk økonomi nå synes
å være selvdrevet slik at behovet for en lav
rente ikke lenger er tilstede. Denne endringen i
Gjedrems retorikk har ført til at markedet
forbereder seg på en renteoppgang kanskje
allerede ved neste rentemøte.

Arbeidsledighet, sysselsetting og lønn
Den sesongjusterte AKU-ledigheten
(Arbeidskraftundersøkelsen) har falt med om lag
2000 personer de siste 3 måneder og ved
utgangen av desember lå den på 4,4 % av
arbeidsstyrken. Aetats tall for registrerte
arbeidsledige lå samtidig på 3,8 %. I løpet av
året forventes det at ledigheten (AKU) vil
fortsette å krype nedover mot ca 4,0 % som et
gjennomsnitt for året.

Vi kan i året som kommer komme til å se en
fortsettelse av arbeidsinnvandringen fra de
landene i Øst-Europa som ble tatt opp som
fullverdige medlemmer av EU 1. mai i fjor. Det
opereres med forventingstall på 2500-5000
personer årlig og vi kan vente oss at bygg- og
anleggsbransjen vil tiltrekke seg mesteparten
av denne arbeidskraften (i tråd med utviklingen
siden 1. mai 2004). Men det ventes nå at Hotell-
og restaurantbransjen og bransjen for
renholdstjenester i økende grad vil merke

Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Norges bank

Figur 1: Tolvmåndeders prosetvis vekst i KPI-JAE. med anslag og usikkerhet for perioden januar 2001 til
desember 2007. Båndene i viften angir sannsynlighetene for utviklingen i KPI-JAE. De lyseste feltene angir et
90% sikkert intervall, mens de mørkeste feltene angir et 30% sikkert intervall.
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denne arbeidsinnvandringen. Vi kan
sannsynligvis også vente oss at dette kommer
til å ha en dempende (men moderat) effekt på
lønnsveksten i disse bransjene.

SSB har i sine beregninger lagt til grunn en
forventet økning i nominelle lønninger på 3,7 %
for 2005, som er noe lavere enn i fjor. Dette til
tross av at det i år er flere forhold tilstede i år
som vil bidra til å øke lønnsveksten. Av disse
forholdene er det spesielt den fallende
ledigheten og den økende
sysselsettingsveksten verd å nevne.

På et mer uformelt nivå rapporteres det om

færre søknader per ledige jobb som kan tyde
på at arbeidssøkende opplever utsiktene i
arbeidsmarkedet som noe lysere. Dette kan
tyde på at forholdene i arbeidsmarkedet synes
å forbedre seg. I tillegg ble det observert en
økning i antall ledige stillinger annonsert i media
i desember 2004 (sammenliknet med samme tid
2003) som også er med på å underbygge
forventningene om fallende arbeidsledighet
utover 2005. Tall tyder også på at lønnsomheten
har bedret seg betraktelig i løpet av fjoråret og
at denne veksten kommer til å fortsette i året
som kommer. Økt press i arbeidsmarkedet
(lavere ledighet og høyere sysselsetting) samt
en høynet produktivitet og en tiltagende skulle
tilsi en økt lønnsvekst i året som kommer.

Vekst i BNP
Etter et par år med moderat vekst i
verdiskapningen for fastlandsnorge ble 2004 et
meget godt år med en anslått vekst på 3,25 %.
Verdiskapningen i denne delen av økonomien
antas å øke enda mer i året som kommer og NB
mener vi vil bevege oss inn i en periode der
veksten er høyere enn trend. Som vi tidligere
har bemerket ligger 2005 an til å bli et år med

Figur 2: Sysselsatte personer. Antall i tusen

Kilde: Norges Bank

«Det er viktig at tariffoppgjøret 2005
bidrar til å styrke norsk næringslivs
konkurranseevne. Partene i arbeidslivet
har et betydelig ansvar og det er ikke
grunnlag for lønnstillegg i de sentrale
lønnsforhandlinger i år.» -
Administrerende direktør i NHO Finn
Bergesen jr.

Kan du se på denne mannen om han
har tenkt å sette opp renta?



side 27

Tabell 2: Makroøkonomiske anslag for 2005 fra ulike prognosemiljøer. Anslagene er volumendriger i prosent fra året før
1) Tall for fastlandsnorge  2) I prosent av arbeidsstyrken

Kilde: Finansdepartementet

lavere arbeidsledighet og høy lønnsvekst. Privat
konsum og boliginvesteringer vil i følge
Finansdepartementets Nasjonalbudsjett for
2005 stå for mesteparten av økningen i BNP.
Andre faktorer som vil være med på å løfte BNP
veksten er voksende bedriftsinvesteringer,
økende offentlig etterspørsel og høy
etterspørsel fra oljevirksomhet og sjøfart. I de
to neste årene kan vi også vente oss en kraftig
økning i investeringene på norsk sokkel i
forbindelse med utbygging av Snøhvit, Ormen
Lange og Kristin feltene. Selv om importandelen
for disse investeringene er veldig høy vil nok
etterspørselen i verkstednæringen og etter
konsulenttjenester på fastlandet øke som en
følge av økte oljeinvesteringer. Disse
investeringene ventes å avta i 2006 da
prosjektene nærmer seg ferdigstillelse.

Utenrikshandel
I fjor opplevde vi en veldig høy vekst i
innenlandsk etterspørsel som i all hovedsak ble
dekket gjennom økt import. Gjennom året
opplevde vi en betraktelig vekst i importen av
tradisjonelle varer (alle varer bortsett fra råolje,
naturgass og kondensater) uten at eksporten
vokste like mye. Dette slo imidlertid ikke veldig
sterkt ut på driftsbalansen vår da den økende
importen langt på vei ble oppveid av sterkere
prisvekst på eksportvarene relativt til
importvarene. Vi kan ikke forvente at dette skal
gjenta seg i 2005 slik at tradisjonell
varehandelsbalanse vil gi et større negativt
bidrag til driftsbalansen enn i 2004.
Hvis vi inkluderer petroleumsinntekter vil det se
litt annerledes ut. Høy oljepris gjorde at
overskuddet på driftsbalansen med utlandet
endte opp på rundt 235 mrd NOK i 2004.
Fremover ventes det at oljeprisen går noe ned
grunnet avklaring i produksjonssituasjonen i
Irak og at etterspørselen etter råolje ikke
kommer til å vokse like sterkt som i 2004. I
Finansdepartementets Nasjonalbudsjett for
2005 kommer det frem at overskuddet på

driftsbalansen vil svekkes til om lag 211 mrd.
NOK.

Alt i alt ser vel det ut som om norsk økonomi
går på skinner. Vi er en styrtrik oljenasjon med
verdens kanskje høyeste levestandard. Som
sentralbanksjefen antyder er nå veksten i norsk
økonomi selvdrevet og vi er på vei inn i en
høykonjunktur. Men det ligger nok noen skjær i
sjøen og skal vi tro politikerene har vi store
utfordringer foran oss i årene som kommer.
Spesielt i forhold til forvaltning av oljeformuen,
handteringen av en aldrende befolkning og ved
omlegging av fastlandsøkonomien slik at vi kan
ha det bra selv etter at de siste
oljeresservoarene på norsk sokkel er tømt.

Mest sannsynlig vil inflasjonen sakte, men
sikkert krype oppover mot 2,5% og renten vil
returnerer til et mer normalt nivå på 4-6% i
årene som kommer. Med den lave renten har vi
kunnet observere at gjeldsgraden til norske
husholdninger har krøpet over 150% av
disponibel inntekt. Det er spesielt husholdninger
med lav og middels inntekt som i større omfang
har økt sin gjeldsgrad. Dette er også de som er
mest sårbare for økt rente og arbeidsledighet.
Med bakgrunn i dette ønsker Observator å
uttrykke bekymring ovenfor den sterke
kredittveksten og vi håper at en renteøkning
vil kunne bremse denne veksten. Vi håper også
at de som allerede har tatt opp lån for å kjøpe
bolig klarer å handtere den økte utgiften en
høyere rente vil påføre dem. På den andre siden
håper vi som studenter at renten ikke øker for
mye slik at kostnaden av våre studielån
minimeres.

Kilder
DnB NOR markets Økonomiske utsikter nr. 1
2005
St. meld 1 (2004-2005)
Statistisk Sentralbyrå
Norges Bank
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Nico Keilmans kommentarer til besvarelsene

Besvarelse 1

Dette er en god besvarelse, men den er ikke helt perfekt. En snill sensor ville vurdere den med en
(svak) A, en streng sensor ville gitt en (sterk) B.
Oppgave 1 var riktig besvart. Svaret på 1d er riktig, men kandidaten brukte kombinatorikk, ikke
formelen for total sannsynlighet.
I oppgave 2c er det to feil. I 2c standardiserer kandidaten i forhold til empirisk forventning (10,7) og
empirisk standardavvik (3,7). Siden oppgaveteksten (i 2b) presiserte at variabelen er Poissonfordelt
med forventning 10, bør standardisering utføres med forventning 10 og standardavvik lik v10. Dermed
blir riktig svar P(5 = X = 15) = 0,9182. Den andre feil i 2c var en glipp. Kandidaten brukte P(X = 5)
som venstre hale i sannsynlighetsfordelingen. Men det skal være P(X = 4), som riktignok var med i
svaret på 2b. Ellers var oppgave 2 helt riktig besvart.
Oppgave 3 har riktig svar, men svaret begrunnes ikke. En streng sensor krever utledningen, en snill
sensor stoler på kandidatens intuisjon.
Oppgave 4a har også en glipp. De kritiske verdiene k1 og k2 ligger symmetrisk i forhold til
grenseverdien ì 0 (=524398 kr.) ikke i forhold til observert gjennomsnitt (550865 kr.). Dermed blir de
henholdsvis lik 505561 og 543235 kr. Ellers var denne oppgaven riktig besvart.

Besvarelse 2

Dette er også en god besvarelse, dog den hadde noen flere feil enn 2471. Jeg vurderer den med en B.
I oppgave 1e greier kandidaten ikke å bestemme seg for verdien til parameter M og variabelen x i den
hypergeometriske fordelingen. Men, når du trekker eksakt to baller, kan du velge: når X representerer
antall røde baller, må x bli lik 1 og M lik 3. Alternativt, når X representerer antall blå baller, må x også
være lik 1, men M derimot lik 5. Begge alternativer fører til riktig svar (15/28). Ellers var oppgave 1
riktig besvart.
Oppgave 2 var uoversiktelig besvart, kanskje pga tidsnød. I 2a teller kandidaten feilaktig 18 verdier
mellom 5 og 15 (5 og 15 inkludert), istedenfor 17. Kommentaren om linearitet i  standardavvik var ikke
relevant (men ikke feil heller). I utregningen for 2a glemte kandidaten en faktor n foran  . Dermed ble
standardavviket for høyt (3,7 er riktig svar, se kandidat 2471). Særlig i oppgave 2c var forvirringen
stor. Kandidaten rotet litt med varians og standardavvik til en Poissonfordelt variabel. Riktig svar er at
variansen er lik 10, og standardavvik v10 = 3,16. Rottegnet ble satt inn i en del formler i etterkant, men
det er ikke lett å skjønne helt hva kandidaten mener. Fem minutter ekstra hadde hjulpet her. Kanskje er
det grunnen til at G(-1,73) ble feilaktig satt lik 0,2877.
Resten av oppgaven er riktig besvart.
Oppgave 3 er nesten helt perfekt besvart. Det eneste som mangler er at E(Z) = 0. Men det var kanskje
opplagt...
I oppgave 4 er kandidaten litt uklar når det gjelder formulering av hypoteseparet. Symbolene ì 0 og ì 1
har ingenting å gjøre her. Men dette bør vedkommende ikke trekkes for.
Skissen til forkastingsområdet i 4a er feil. Kandidaten tenkte på en styrkefunsjon for en tosidig test.
Men selve tallinja er riktig.

Nico Keilman
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