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Observator  tilbyr  utforming  av  annon-

“Norway gets more than it gives to Africa”, has already been a scoop in 
a not so popular Norwegian newspaper, one of those small newspapers 
very good at “making trouble”… 

The background the Norwegian state company Statoil has recently 
joined the club of big international companies silently making lots of 
money in poor countries in Africa and loudly giving an insignificant 
percentage of the same money to humanitarian organizations. If such 
a controversial sentence can be expressed about Norway, what can 
one say about the big western powers like the US, France and UK?   
Companies from those countries have been sucking out the African oil 
for much longer and they accumulate an extraordinary volume of local 
knowledge about the system, bonus payments and other difficult tricks 
on how to secretly make it in Africa.

The matter of fact is that with increasing instability in the Middle East, 
African oil can be seen as the easy oil; most of it is off shore far from 
the troubles of the continent.  Although some news on eruption of 
oil activities in Nigeria arouses now and then - the most recent one 
bringing down the Nigerian capacity by �5% - the overall picture of 
the African Oil economy can be said to be safe enough. Fortunately for 
the US and international oil companies, much of new oil discoveries in 
West Africa in general occur in relatively safe environments far from 
the reach of activists. 

Increasing oil activities in Angola, Cameroon, Equatorial Guinea plus 
the new discoveries in S.Tome, turn West Africa into a silent magnet of 
attraction and disputes between actual and potential economic powers. 
On the one hand the US, that produces only 3% of oil and consumes 
�5% the oil produced in world, much of it from the Middle East and 
increasingly from Africa.  On the other  hand, growing  oil consumer 
China which has heavily been investing in Africa with a complete new 
strategy in order to get the black gold.

The offshore production in Angola for example is condemned to be the 
biggest focus of attention in the next years, as more projections confirm 
that Angola would already in the next five years overcome Nigeria as 
the biggest afro-oil economy. Here the Chinese strategy is to invest in 
social infrastructures, giving  millions of dollars and not interfering in  
internal affairs, which  in plain English means ignoring corruption and 
human rights abuse.  

While western governments and big companies find it more and more 
difficult to hide “dirty” business done abroad, because of increased 
information and awareness of their people, the same can not be said 
on their Chinese counterparts, and attentive African observers are now 
watching an interesting conquering competition in quest of the black 
gold. 

Continued on page 9
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observator

Hvordan skiller nyutdannede samfunnsøkonomer fra UIO seg fra 
studenter fra BI og NHH? I følge en av avdelingssjefene i Norges Bank, 
som holdt et foredrag om dette på karrieredagen i fjor, har vi bedre 
modellforståelse, men langt dårligere forståelse av empirien og praktisk 
anvendelse av økonomiske teorier enn våre venner i Bergen og Nydalen. 
Som et eksempel nevnte han at få jobbsøkere fra UIO kunne tallfeste 
omtrent hvor stort det norske bruttonasjonalproduktet er.

Mange av oss har ofte følt at samfunnsøkonomien er et i overkant 
matematisk basert fag, som det kan være vanskelig å forklare presist 
med ord. Likevel kommer langt de fleste av oss å til arbeide i jobber 
der vi må redegjøre for våre resultater til kolleger uten samme dype 
modell- og matematikkforståelse. 

Noen synes universitetsutdannelsen kan være hard å komme gjennom, 
med mye individuelt arbeid, et sosialt liv som ofte må vike for pugging, 
og vansker med å få det viktige ”nettverket” på bena. 

Det kan derfor være lurt, tror i alle fall vi i Observator, å tilegne seg 
litt praktisk økonomiforståelse, et faglig nettverk og skriveerfaring før 
man begynner å kjempe om arbeidsplassene. Og sjelden har det passet 
bedre enn nå: Observator trenger flere folk!

Siden 1964 har Observator vært studenttidsskriftet ved Økonomisk 
Institutt. Vi skriver stort sett om det vi selv har lyst til, og på denne måten 
oppnår vi et fint spenn i bladet. I dette bladet dekker vi for eksempel 
saker som etnisitet og fotball- VM, samt at vi har intervjuer med personer 
fra instituttet og arbeidslivet. Både master- og bachelorstudenter, med 
svært forskjellig erfaring og fremtidsplaner, bidrar.

Så hvis du har noe å komme med, håper vi du tar kontakt med oss 
i redaksjonen, enten for å bli permanent medlem eller for å bidra en 
gang i blant. For et par timers innsats i uken får du praktisk kunnskap, 
skrivetrening, nettverk, CV- fyll og hvitere tenner!

        Marius 
Doksheim
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Etnisitet?
En vanlig forståelse av etnisitet bygger på at det 
har noe å gjøre med språkforskjeller. En litt bredere 
betegnelse inneholder også elementer som kultur, 
religion, rasemessighet eller politisk tilhørighet. En 
etnisk gruppe består i at en samling av individer 
identifiserer seg med hverandre ut fra de ovennevnte 
kriterier. Innholdet i denne artikkelen bygger på en 
utredning av Alberto Alesina og Eliana La Ferrara, 
”Ethnic Diversity and Economic Performance” fra 
Journal of Economic Literature (september �005), 
også publisert av det amerikanske National Bureau 
of Economic Research (februar 2004). Alesina og 
La Ferrara (ALF) bruker også et tilsvarende begrep 
om etnisitet, som omfatter mer enn de lingvistiske 
forskjellene. Også i tidligere studier har de to 
undersøkt forskjeller i de økonomiske sfærene i land 
med ulik etnisk sammensetning, der de har benyttet 
spesielle mål på grad av ”etnisk diversifisering”. I 
denne artikkelen vil leseren gjøres kjent med noen 
av de forutsetningene som ALF bruker i sin modell 
og konklusjonene som utledes deretter, uten at vi 
går gjennom de metodiske detaljer.

Økonomiske avgjørelser
Det første spørsmålet vi reiste var om etnisitet kan 
forklare den økonomiske situasjonen et land befinner 
seg i. I grunnleggende mikroteori har man en 
basisantagelse om at konsumentene er homogene, 
og derav følger det at de har like preferanser og er 
utstyrt med de samme egenskapene. Når man ønsker 
å studere konsekvenser av etnisk diversifisering, er 
man nødt til å oppheve denne forutsetningen. Vi ser 
ikke lenger på en modell der vi har et gitt antall like 
individer, derimot har vi nå individer som befinner 
seg i et gitt antall ulike grupperinger.

I vår økonomiske modell vil det først og fremst slå 
ut i at de ulike grupperingene ikke nødvendigvis 
har like preferanser. En av de antagelsene som ALF 
diskuterer er at de ulike grupperingene verdsetter 
velstand hos egen gruppe positivt, mens velstand hos 
de andre grupperingene verdsettes negativt. I lys av 

dagens situasjon og all snakk om ”sivilisasjonenes 
kamp” i media, virker det kanskje ikke helt urimelig, 
ihvertfall ikke i vår kyniske modellverden. Enda et 
virkelighetsnært eksempel kan være valg av bosted. 
De ulike etniske grupperingene velger bosted ut fra 
andel av mennesker fra egen gruppe som allerede 
bor i en bydel, noe som taler for at mennesker fra 
en gruppe har preferanser for nærhet med folk fra 
egen gruppe. Dette kan være noe av forklaringen 
bak ghettofisering i de store byene der det befinner 
seg flere etniske grupper.

Et annet område der heterogenitet blant aktørene 
kan slå ut er gjennom valg av strategier. 
I virkelighetsnære situasjoner, der aktørene 
mangler eller har asymmetrisk informasjon, spiller 
forventninger er viktig rolle. Aktørene vil handle 
ut fra tenkte strategier, som bygger på deres 
subjektive forståelse av virkeligheten. Det kan være 
seg situasjoner der individene i utgangspunktet 
er indifferente med hensyn til samkvem med eller 
velferd hos egen gruppe, men at de likevel velger 
å samhandle med menneske fra samme etnisitet 
ut fra effektivitetshensyn. I slike situasjoner vil 
forbrukere kunne ty til omdømme eller renommé. 
Slike elementer inngår ofte i valg av restauranter eller 
spisested, der det for de fleste vanskelig lar seg gjøre 
å ha en objektiv mening om varene og tjenestene de 
tilbys. Det gjør at folk prøver å skape eller bevare 
autentisitet ved å holde tradisjoner vedlike. Ved 
manglende rettssystem, blant annet i situasjoner 
der det ikke finnes noe garantier for håndhevelse av 
kontrakter, kan det å tilhøre en gruppe innebære at en 
tar del i et sett med kooperative strategier. Følelsen 
av å tilhøre et system vil også kunne sørge for at det 
tas effektive beslutninger, ved at aktørene trygt kan 
finne tilpasninger ut fra økonomiske hensyn.

En annen viktig konsekvens er at det nå finnes 
variasjon i innsatsfaktorene; folk fra ulike grupperinger 
har nødvendigvis ikke helt like egenskaper. I 
produksjonsprosesser der teknikk eller ferdigheter 
er viktige egenskaper, vil denne type variasjon gi 
opphav til høyere produktivitet. Det gjelder altså i 
situasjoner der etnisk variasjon eller mangfold kan 
virke komplementær i produksjonsprosessen, ved at 
mennesker fra ulike grupperingene klarer å utnytte 
de egenskapene de er best utrustet med, altså deres 
respektive komparative fortrinn, slik at det samlet 
sett gir økt produksjon. Det er heller ikke å utelukke 

Etnisitet og økonomiske valg

Kan etnisk tilhørighet forklare økonomiske tilstander? Hvordan påvirker 
sammensetning av folkegrupper landets økonomi? Er homogenitet mellom 
grupper å foretrekke, eller bør vi dyrke mangfold, slik normen ser ut til å 
være i globaliseringens tidsalder? Nyere studier viser at sammenhengen er 
noe mer komplisert, og at vi også her står overfor økonomiske avveininger 
mellom grader av ulikhet.
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at det å ha etniske forskjeller på en arbeidsplass 
kan også føre til høyere konfliktnivå og svekket 
kommunikasjon. Teoretisk sett bør det altså foreligge 
en avveining mellom mulige produktivitetsgevinster 
ved økt variasjon og mulige kostnader i form av 
lavere produksjon gjennom høyere konfliktnivå. 
ALF påpeker at disse utfallene er realistiske, og det 
er heller ikke å utelukke at det finnes elementer fra 
begge disse to samme sted, dvs. høyere produksjon 
samtidig som vi får høyere konfliktnivå. Man kan si 
at det vil avhenge av viljen til å utnytte variasjonen 
i egenskapene på en positiv måte, samtidig som 
viljen til å forstå hverandres synspunkter og dermed 
hindre konflikter.

Offentlig styre 
ALF (2005) gir en økonomisk modell for etnisk 
mangfold, der de bygger på tankeskjemaet som vi 
har presentert her, samtidig som de forutsetter at det 
er komplementaritet i produksjon, ved at økt etnisk 
variasjon kan gi produksjonsgevinst. Det antas videre 
at det er en negativ sammenheng mellom tilbudet av 
offentlige goder og graden av variasjon i befolkningen. 
Som antydet tidligere vil etnisk variasjon innebære 
at det finnes ulike preferanser, og det er heller ikke 
å utelukke at ulike grupper kan ønske ulike grad 
av offentlig styre. I en situasjon der offentlig tilbud 
gjenspeiler medianvelgerens preferanser, på linje 
med en demokratisk prosess, vil det innebære at 
jo høyere variasjon man finner i befolkningens 
preferanser, jo større gjennomsnittsavvik vil vi 
finne mellom medianvelgeren og andre velgeres 
beslutninger, noe som impliserer at det i de fleste 
tilfeller kan være samfunnsøkonomisk ikke-optimalt 
tilbud av offentlige goder. I praksis kan det være at 
det finnes uenighet om det offentliges oppgaver og 
politikkutforming og dertil dets ressursallokering. 
ALF velger å implisere dette i modellen gjennom en 
negativ relasjon.

Imidlertid kan en også tenke seg en sammenheng 
mellom foreningsdeltakelse og/eller frivillig arbeid 
og grad av etnisk variasjon. Dersom vi legger til 
grunn forutsetninger om høyere konfliktnivå og 
svekket kommunikasjon, kan det innebære at vi 
får utslag av etnisk polarisering, der individer fra 
ulike grupperinger avverger deltakelse i foreninger 
der andel av medlemmer fra egen gruppe er lav. I 
praksis vil det være sånn at en del av de oppgavene 
som ut fra økonomiske hensyn skal ivaretas av 
det offentlige, blir overlatt til de private organene, 
eksempelvis gjennom frivillige tjenester. En slik 
løsning kan foregå mer eller mindre vellykket i 
homogene samfunnssystemer, der felles normer 
kan sikre en viss deltakelse fra de private for å 
gjennomføre fellesoppgavene. Derimot, i samfunn 
preget av etnisk ulikhet, kan det være vanskeligere 
å rekruttere frivillige til å delta i foreningsarbeid, 
der formålet er å tjene hele samfunnet. Det gjør 
at det er enda større behov for offentlig formidling 
av felles goder i heterogene samfunn, enn tilfellet 
kunne ha vært i samfunn med etnisk enhet der slike 
oppgaver kunne neglisjeres fra offentlig hold uten en 
dramatisk reduksjon i velferd. Uenighet om offentlig 
politikkutforming i heterogene samfunn vil implisere 

at faren for velferdsreduksjon er større. 

Etnisitet og samfunnsstruktur
ALF påpeker at variasjon i ferdigheter eller egenskaper 
ved arbeidskraft gir større produksjonsgevinst i de 
utviklede, moderne samfunn. I land som USA, der 
det finnes en velutviklet infrastruktur, et rettsapparat 
som fungerer og enighet om grunnleggende offentlige 
ansvarsområde, gir etnisk variasjon et positiv bidrag, 
mens i fattige land med manglende infrastruktur 
og korrupsjon, kan etnisitet være en betydelig 
konfliktfaktor. Ved å sikre enighet om løsninger 
på fellesoppgavene kan man høste de positive 
gevinstene av komplementaritet, som antas å høre 
med etnisk variasjon.

En annen interessant konklusjon av analysen er at jo 
større motstand det foreligger blant grupperingene 
ved fordeling av felles goder og ressurser, jo 
mindre vil størrelsen på myndighetsområder være. 
Derimot: jo større produktivitetsgevinster, jo større 
myndighetsområde vil vi ha. Tanken bak dette er at 
hvis det er mulig å utnytte produktivitetsgevinstene 
uten en fordeling av fellesgoder, vil de ulike 
grupperingene ønske å opprette mindre, men mer 
homogene myndighetsområder der de kan nyttegjøre 
seg av fellesgodene seg imellom. Dette kan kanskje 
belyse noe av årsaken bak dannelse av små etniske 
samfunn i store områder med etnisk variasjon.

I tilfellet med fri handel og globalisering vil 
situasjonen være noe annerledes. ALF sier at “[w]ith 
fever trade restrictions, country size would be very 
important for productivity; on the other hand, with 
free trade countries can be small, enjoy the benefit 
of homogeneity as far as public goods provision is 
concerned but enjoy diversity in production (and 
consumption) by means of international trade.” Legg 
merke til at ved fri handel er det mulig å nyttegjøre seg 
av de positive effektene ved etnisk variasjon, i form 
av produktivitetsgevinst, uten å bære kostnadene 
som lavere offentlig tilbud av fellesgoder.

Kilde: Alberto Alesina and Eliana La Ferrara “Ethnic Diversity 
and Economic Performance,” Journal of Economic Literature, 
September 2005, 43: 721-61.

                             



Samfunnsøkonomer i arbeidslivet

Det kan med rimelig sikkerhet påstås at en stor andel av samfunnsøkonomi- 
studenter her på Blindern ikke helt vet hva de skal bli når de blir store. 
Denne spalten kan være en pekepinn for mange av oss. Tidligere studenter 
som nå er veletablert i arbeidslivet kan her bidra med noen tips og gode 
råd. Observator har møtt rente-og valutamegler og finansrådgiver Sjur 
Espen Hansen.

kundene forstår samfunnsøkonomisk tenkemåte.  Det 
hele går på å være i konstant dialog med dem. 

-Men har alle kunder forutsetning for å forstå de 
økonomiske mekanismene? 
-Nei, jeg fikk noen ganger frie tøyer i forhold til å 
gjøre ting… smiler Sjur Hansen. Men kundene er 
diskusjonspartnere. Man må hjelpe dem å se det 
totale bildet. Noen har for eksempel sterke meninger 
om norske kroner og har egne forventninger og 
strategier uten å vite mye om andre valutaer. Hvis 
det handler om dollar, må man ha et syn på begge 
valutaer, dollar og kroner.
-Det å være samfunnsøkonom får en til å se 
sammenhengene bedre. En typisk kunde vil se litt 
av bildet, men det er mange elementer, konkluderer 
han.

-Man du kan ta feil…?
- Jeg bruker lang tid for å få kundene til forstå risikoen. 
Mange forbinder risiko men noe negativt. Det trenger 
ikke å være det. Det viktigste er å ha kontroll og 
å styre ut av det. Jeg krever at kundene har god 
økonomi. Man må ha råd til å tape økonomisk.  Jeg 
snakker mye om muligheten til å tape. Jeg skremmer 
dem og da har jeg igjen de som virkelig vil ta risiko, 
legger Sjur Espen til.

I dag handler ikke vårt intervjuobjekt på vegne av 
en bank, som han har gjort tidligere. Han har sitt 
eget firma og handler i samarbeid med en dansk 
bank.  Og hvis det går galt, så ”er det meg, og 
ingen andre, å skylde på. Det er en større psykisk 
belastning.” Det er på en måte et avvik fra andre 
vanlige jobber for økonomer, som i Norges Bank, 
SSB og Finansdepartementet.

Relevant pensum fra Blindern?
- Er man god i matematikk og makro klarer man 
seg  i denne type jobb. Men jeg anbefaler et studium 
i USA hvis man vil spesialisere seg. Det er for lite 
finansøkonomi på Blindern. Det er på den andre siden 
mye man finner ut selv, etter å ha fått bra ballast fra 
ØI. Man sitter med grunnleggende forståelse.
 
- Man må være familiær med begrepet ”gearing” Det 
hele går på å handle med et beløp som er X ganger 
større enn det faktiske kvantumet. 1 million kroner 
kan ”geares opp” til et kronebeløp tilsvarende 1 
million dollar. 1 million kroner brukes egentlig som 
garanti for å handle med fiktivt beløp på 1 million 
dollar. Økning eller reduksjon i grunnbeløpet, 1 million 
kroner avhenger av utviklingen i valutamarkedet, og 
dette innebærer opptjeningsmuligheter, så vel som 
kostnader, som dekkes med det initiale beløpet. 

Tekst:
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“Megleryrket kan være tøft. Mange går til grunne 
med magesår, alkoholmisbruk og elendighet…”, sier 
Sjur Espen Hansen. Han sitter foran 5   dataskjermer, 
men det er en rolig dag på kontoret  i Oslo sentrum. 
”Det skjer ikke så mye i dag, men det kan plutselig 
smelle.” 90 prosent av arbeidstiden brukes til å hente 
både kvantitativ og kvalitativ informasjon. Rapporter, 
makroanalyser, nyheter, uttalelser fra markedsaktører, 
krig og terror… Alt kan tas i betraktning når man 
vurderer å kjøpe eller selge kroner, dollar, yen eller 
euro. Det er ikke så mye tid til å sitte og derivere, 
men de makroøkonomiske modellene man har lært 
på Blindern sitter i bakhodet. Man må foreta raske 
avgjørelser på vegne av kundene.

Sjur Espen Hansen hadde arbeidserfaring fra 
Kredittkassen og bakgrunn fra BI og Bankakademiet, 
før han bestemte seg for å ta hovedfag i 
samfunnsøkonomi her på instituttet. Han ble 
uteksaminert i 1991 og skrev hovedoppgaven 
innenfor temaet risikoklassifisering av kunder. Det var 
en tid da mange banker hadde tapt mye penger, blant 
annet fordi det var for lite makroøkonomisk hensyn 
i risikovurdering av kunder.  Det måtte tenkes nytt, 
og Sjur Espen har bidratt til paradigmeskiftet ved å 
være med i utvikling av systemer som trekker inn 
nye elementer som konjunkturer, bransjeanalyse, tall 
fra SSB, renteutvikling, kronekurs, osv. Et konkret 
eksempel kan være å kategorisere kundebedriftene 
i forhold til rentefølsomhet. 

Hva gjør en rente- og valutamegler i forhold 
til kundene? For Sjur Espen har det vært en 
kombinasjon av å være megler og analytiker for store 
bedrifter, ved å lage rente- og valutastrategier for 
eiendomsselskaper, bilimportører og lånekunder på 
bakgrunn av innhentede opplysninger som rente- og 
inflasjonsprognoser. Dette kan konkret innebære at 
man må sikre gode rentenivåer og knytte dette mot 
kontrakter, for eksempel, til en 10-års leiekontrakt. 
Generelt snakker man om ”risk management,” og det 
brukes i forhold til rente, valuta og råvarer.  Kunden 
skal få vite hva som ligger bak makroøkonomiske 
nøkkeltall og hva man tror kommer  til skje, 
eksempelvis i forhold til renten. Man må sikre at 



Det er totalt sett mindre risiko i valutamarkedet enn i 
aksjemarkedet.Det er også brukt gamle prinsipper om 
tallrekker i forhold til topper og bunner i svingninger, 
samt i forhold til støtte- og motstandsnivå. Man kan 
forutsi når kurven bryter opp et motstandsnivå og 
gjette seg fram til hvor lang tid det tar før den når en 
ny topp. ”Spør du en professor på Blindern om dette, 
sier han at det bare er sprøtt”, smiler han.

I tillegg til makro og matematisk analyse kreves det 
kunnskap om de store aktørene i markedet. Ved å 
bruke en spesiell chat- modul kan Sjur Espen være 
kontinuerlig oppdatert om det som skjer i Statoil, 
om forhold som kan ha effekt på valutamarkedet.  
Utsagnene til en sentralbanksjef kan ”veies i forhold 
til gull”.  Dette har i lengre tid vært tilfelle med Alan 
Greenspans uttalelser. En endring av ett ord på det 
samme han har sagt i tidligere rentemøter kan ha 
enorm betydning.
Får mest ut av katastrofer?
Relevante eksterne sjokk fra den geopolitiske verden 
tas også i betraktning. Sjur Espen Hansen bekrefter 
at det går an å tjene på katastrofer, krig og terror, 
men det er opp til hver enkelt å velge å gjøre det med 
god eller dårlig samvittighet. Noe han husker godt var 
for snart fem år siden, da han jobbet i Nordea. Det var 
11.  september .  Da fikk vi beskjed fra høyere hold i 
banken om at ”ingen skal tjene penger på dette her”. 

Sjur Espen sier er i slike situasjoner kan man normalt 
tjene mye ved å selge dollar og kjøpe sveitsiske frank. 
Sveits er ”safe heaven”, konkluderer Hansen

Det var ikke så mye av det ordentlige studentliv for 
Sjur Espen Hansen. Han var en godt etablert student 
med boliglån, som måtte jobbe ved siden av studiet. 
Men fikk likevel tid til å lese Observator: -Alle leste 
jo det!

Overgangen til arbeidslivet var lett.  Han gikk bevisst 
tilbake til den gamle jobben i Kredittkassen, som 
ble til Nordea, for så til slutt å stå fritt som privat 
aktør i valutahandel og finansrådgivning. Sjur Espen 
Hansen anbefaler studenter som vil satse som 
selvstendig næringsdrivende om å først komme inn 
i vanlige jobber for samfunnsøkonomer som SSB, 
Finansdepartementet og Norges Bank. Der er det et 
sterkt fagmiljø. Det er mye å lære i praksis før man 
kan våge seg ut alene i skogen.

Utsyn: fortsetter fra s. 2

A l though  Geo rge  Bush  su rp r i sed  many 
environmentalists by announcing that more 
environmental friendly energy production is the 
alternative way ahead for the US, which needs to stop 
depending on the oil, I find it hard to believe that 
with the current path of technological progress and 
the current level of demand, the US in the short run 
will cut its oil tubes off and completely be green. US 
might really want to increase their share of African oil 
in their relatively high consumption, in a time where 
the idea of dependence on Arab oil is becoming more 
and more difficult to digest.

The common agreement is that the oil era is not 
yet over. At least the oil that already exists will be 
fuelling the world economy in the next �0 years, not 
to mention the oil and gas reserves that still have not 
been discovered;   Countries investing in technology 
will keep having a bigger bargaining power in the hard 
competition on the black gold found in West Africa. 
The outcome for those economies will then depend 
how smart the politicians will use the Chinese factor in 
defending higher tax payments and demanding more 
control over natural resources. The second factor is 
to what extent the gains of oil are rapidly invested 
in the local economies, creating jobs and developing 
industry including the energy sector. 

If for some years ago, western countries and 
companies could be considered to act as block in 
negotiation with African politicians on oil concessions, 
today most of those african countries choose between 
the old colonial master and the coming superpower 
China. 

And in the context of a simple game theory, there is 
no doubt in my mind that something good might come 
from the increased bargaining for those countries 
that have oil, but no technology. Much depends on 
how the local civilian population keep pressuring for 
fair business for fair distribution of oil revenues. No 
matter who the foreigners are, Chinese, Norwegian 
or American; the truth is that it is time for smart and 
well intentioned politicians in Africa to start doing 
something so that the people enjoy the richness 
under their noses, before the oil era is over. 

I wish I had the power…but easier said than done for 
a simple student like me.  Out there in the jungle, in 
the real world of big business, politics and conflicts 
are much more difficult than most of us can even 
imagine.

Joaquim



MIN MASTEROPPGAVE

SJUR GARAAS: Forbrukeradferd og konkurrans-
estrategier i elektrisitetsmarkedet

MIN MASTEROPPGAVE relanseres som fast spalte i Observator. Vi har i 
mange år presentert noen av instituttets mastergradsstudenter og deres 
masteroppgaver. På den måten kan Observator bedrive forskningsformidling 
og dessuten gi studentene ved ØI et innblikk i hva som venter dem i siste 
semester.

Av Erling Servoll

Hei, Sjur. Takk for at du vil fortelle 
Observators lesere om masteroppgaven 
din. Hva skal du skrive om?
Foreløpig er oppgaven bredt anlagt, og 
jeg vil studere konkurransestrategier og 
forbrukeradferd i elektrisitetsmarkedet. 
Jeg har ennå ikke problemstillingen helt 
klar, så oppgaven skal snevres inn mot 
en etter hvert.

Hva er din arbeidshypotese?
Jeg har ikke noen klart uttrykt 
arbeidshypotese, men det ser ut som 
om konsumenter ikke går utelukkende 
etter pris i valget av strømleverandør, og 
det er noe jeg vil undersøke grunnen til. 
Siden vi ser store forskjeller i pris blant leverandørene, 
vil jeg undersøke hvordan produsentene lokker til seg 
kunder og på hvilke måter de kan få markedsmakt 
for å vinne i konkurransen om forbrukerne.

Dette er jo et ganske ungt marked i norsk sammenheng. 
Hva er skrevet om dette tidligere?
Det er skrevet mye om elektrisitetsmarkedet, men 
jeg har ikke funnet så mye om konsumenttilpasning 
her. Men kanskje har jeg bare ikke funnet det ennå. 
De siste års masteroppgaver har i hvert fall ikke 
behandlet spørsmålet om konsumenttilpasning i dette 
markedet noe særlig.

Hvorfor finner du det interessant?
Jeg er glad i mikroøkonomi. Siden jeg tok mellomfag 
har jeg vært interessert i homogene produkter, 
slik som strøm og bensin. Spørsmålet er: Hva gjør 
produsentene når de ikke kan hevde at deres produkt 
er bedre enn andres?

Og hvordan tenker du å gå fram for å finne ut av 
det?
Jeg skal prøve å hoste opp tallmateriale. Jeg får jo tak 
i en del informasjon om prisene, og prisspredning, og 
om hvor de forskjellige aktørene legger seg i pris. Men 
det er et stort og pengesterkt marked, og statistikk 
på området er ettertraktet også blant aktørene, og 
kan koste dyrt. Jeg har tenkt å intervjue utvalgte 
aktører, men jeg er 

usikker på hvor mye de er villige til å fortelle. Kanskje 
er all informasjon om strategier sensitiv 
og nærmest som bedriftshemmeligheter 
å regne, og da blir det jo så å si 
industrispionasje.

Har du pønsket ut problemstillingen for 
å lettere få jobb når du er ferdig?
Nei, jeg skriver om noe som jeg har lyst 
til å skrive om. Men hvis noen kunne 
tenke seg å ansette meg på bakgrunn 
av dette, som jeg synes er moro, så er 
det kjempefint.

Oppgaven din er strengt innenfor den 
økonomiske disiplinen. Har du studert  
    andre fag? 
Jeg har grunnfag i statsvitenskap i 
bunn, men det har nok ikke hatt så mye 

å si for mitt valg av oppgave.

Har du visst lenge hva du skulle skrive om?
Ideen begynte å klekkes ut halvveis i forrige semester. 
Jeg skulle vel egentlig ønske jeg hadde hatt den klar 
litt før, så jeg kunne ha forberedt mer til mit første 
møte med veileder.

Har du fått god hjelp av din veileder?
Jeg har bare hatt veileder i to dager, så det er litt 
tidlig å si. Vi har bare så vidt rukket å gå snakke litt 
rundt tema.

Når skal du være ferdig? 
I august �006.

Går det?
Det vet vi ikke ennå. Det er jo ganske mange 
måneder til august. Men jeg satser på det. Joda, jeg 
satser på å bli ferdig til da.

Hvor hardt arbeid er det å skrive oppgave?
Nå er det mer sånn at jeg gjerne vil gjøre mye, men 
ikke vet helt hva, så jeg er litt redd for å bruke mye 
tid på ting som jeg senere ikke kan bruke. Kaste 
bort tid på kaffepauser er en ting. Noe helt annet er 
å kaste bort tid på arbeid.

Observator ønsker Sjur Garaas lykke til med det 
videre arbeidet på masteroppgaven!



Av: Martin Sommerseth Jaer

Det sies at gullfisk glemmer fort. To til tre sekunder skal 
det visstnok ta før ervervet kunnskap igjen er glemt. 
For aksjemarkedets del, er hukommelsen neppe særlig 
bedre! I forrige Observatorportefølje skrev vi om panik-
ken som forpestet markedet i oktober, og hvordan dette 
resulterte i en blodig korreksjon ned. Nå, fire måneder 
senere, er all pessimisme glemt, og børsen er opp nesten 
�0 % siden sist. Markedet koker nærmest over av posi-
tive kvartalsresultater, og daglig settes nye børsrekorder. 
Siden bunnen i aksjemarkedet ble nådd i februar for tre 
år siden, har markedet steget med �76%. Mesteparten av 
denne oppgangen skyldes reelle forbedringer i selskapenes 
lønnsomhet, men effekten av økende optimisme og for-
ventninger må heller ikke undervurderes. Per i dag prises 
aksjemarkedet til nesten �,3 ganger bokført egenkapital 
(pris/bok), og dette er mye sett i et historisk perspektiv. Ved 
bunnen i 2003 var det tilsvarende tallet 1,1, og i ”normale 
tider” svinger pris/bok- forholdet i intervallet mellom 1,5 og 
2,1. At Oslo Børs nå prises til 2,3 ganger bokførte verdier 
indikerer skyhøy optimisme, og får Observatorporteføljen 
til å bli skeptisk til den videre utviklingen. Fallhøyden 
begynner å bli stor, og dersom det kommer et uventet 
sjokk fra utlandet (lavere oljepris, fugleinfluensa, kinesisk 
stagnasjon eller lignende), kan et saftig fall bli utløst. At 
enkelte taxisjåfører har begynt å snakke om aksjer er heller 
ikke et godt tegn. 

Siden forrige gang har vår portefølje steget med hele 
�9,3 %, nærmere 10 % mer enn børsens snittavkastning 
i samme periode. Siden september �004 kan Observator-
porteføljen dermed i 5 av 6 ganger skryte av en avkastning 
bedre enn børsens. Med dette som argument, svekkes 
teorien om det effisiente marked. I alle fall for Oslo Børs 
sin del.

Det er tre selskaper som har gjort det suverent bra siden 
sist. Lerøy Seafood surfer på fugleinfluensabølgen som 
sprer seg verden over, og ser en stadig høyere pris på 
sin oppdrettslaks. Samtidig leverte selskapet et meget 
bra årsresultat, og med dette er aksjen opp nesten 45%. 
Observatorporteføljen tror den gode trenden til Lerøy vil 
fortsette, og beholder aksjen. I over ett år har Observator-
porteføljen ment at digital tv er fremtiden, og derfor har 
vi satset på Tandberg Television. Etter et overraskende 
godt 4. kvartal, virker det som om fremtiden endelig har 
ankommet for Tanberg Television sin del. Selskapet er 
dermed opp med 40,8 % siden sist, og i lys av de kon-
trakter selskapet håver inn, ser vi ingen grunn til at det 
skal stoppe med det.

IBAS er på mange måter et sørgelig kapittel i norsk IT-
historie, og et godt eksempel på utålmodige eiere ute 
etter rask gevinst. Data-rekonstruksjonsselskapet ble i 
desember kjøpt opp av et stort amerikansk investerings-
fond til en pris som verdsatte selskapet til usle 14 ganger 
annualisert inntjening for 4. kvartal 2005. At ledelsen og 
styret i IBAS anbefalte oppkjøpet er på mange måter 
sjokkerende. I Observator-porteføljens øyne ville de fått 

Hvorfor velger Observator disse selskapene?

NORWEGIAN:
Flyselskapet Norwegian flyr til stadig nye høyder godt hjulpet av alt bråket i 
SASBraathens. Observatorporteføljen mener Norwegian utvikler seg til å bli 
den nye norske ”flaggbæreren” innen luftfart, og forventer dermed ytterligere 
gode tider for selskapet. Norwegian leverte for første gang et positivt årsre-
sultat, og med en stadig økende kabinfaktor, parallelt med ytterligere kostnad-
sreduksjoner, kommer selskapets resultater til å fortsette opp. Vi ser derfor på 
Norwegian som en klar kjøpsmulighet. 

DNBNOR:
Ettersom vi er usikre på den videre utviklingen på Oslo Børs, velger vi å satse 
på DNBNOR, et selskap med forholdsvis lav risiko. DNBNOR leverte nylig 
sitt beste årsresultat noen gang, og rapporterte om en driftsmargin man ellers 
finner i oljesektoren. Banken begynner nå å ta igjen sine svenske storebrødre i 
form av børsverdi, og Observatorporteføljen forventer at noe strukturelt vil skje. 
Sannsynligvis et oppkjøp som vil befeste DNBNOR’s posisjon som Norges, 
og snart Skandinavias ledende finansinstitusjon. DNBNOR er dermed en klar 
investeringskandidat i et noe usikkert marked.

minst det tre-dobbelte, hadde de ventet ett år. Dog kom 
Observatorporteføljen godt ut av tragedien, og kan til sam-
men notere en gevinst på 49,7% i IBAS.  

Tomra har relativt sett gått dårlig siden sist. Mye av dette 
skyldes få nye kontrakter på det tyske marked. Observa-
torporteføljen forventer dog at nye kontrakter igjen vil 
komme, og at kursen til Tomra vil styrkes. Vi beholder 
dermed selskapet i porteføljen.

Våre antakelser om en ”Google- effekt” i etterkant av 
Schibsteds nye internettsatsing har så langt ikke slått an. 
Aksjen har hittil ligget i ro, og med en eskalerende krise i 
amerikansk mediaindustri, velger vi å dumpe aksjen.

Til neste gang blir vi dermed sittende i en svært diver-
sifisert portefølje spredd over meget ulike sektorer. Med 
Norwegian og DNBNOR som nye selskaper i porteføljen 
håper vi atter en gang å knuse hovedindeksen på Oslo 
Børs. Hvordan porteføljen utvikler seg, kan du lese om i 
neste nummer av Observator.
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Forskere ved økonomisk institutt har for andre året 
på rad fått penger fra Center for Advanced Study, 
tilknyttet Det Norske Videnskaps-Akademi, til å invitere 
forskere fra inn- og utland til deres forskningsprosjekt. 
Inneværende år sitter Michael Hoel fra Økonomisk 
institutt i lokalene til vitenskapsakademiet og forsker, 
og fra høsten er det demografene ved instituttet som 
tar over. Observator fant derfor ut at det var på tide 
å høre hva demografene har tenkt å gjøre nede på 
vitenskapsakademiet et helt år, og hva demografene 
egentlig driver med til daglig på instituttet. Vi 
tok derfor turen innom Nico Keilman og Øystein 
Kravdal.

Hvordan ble dere tildelt midlene?
Vi ble invitert høsten �003 til å sende inn et forslag 
til hva vi ville forske på. Til å begynne med var det 
�0 søknader som ble sendt inn. Vi ble med til neste 
runde hvor det var syv søkere som ble vurdert, og 
disse syv ble etter hvert til tre, som alle skrev en 
detaljert beskrivelse av forskningsprosjektene sine. 
På forsommeren 2004 fikk vi vite at vi hadde fått 
stipendet og etter det var det bare å begynne å 
planlegge i mer detalj.

Så dere ble plukket ut i en konkurranse mellom 20 
deltagere?
Det er viktig for oss å påpeke at det er helt tilfeldig 
at det var vi som fikk stipendet fra instituttet.  
Instituttet har vært veldig flinke til å støtte oss i 
søknadsprosessen. Det kunne vært hvem som helst 
av de andre forskergruppene her oppe som fikk 
det, og vi håper at det blir deres tur i kommende 
runder.

Men det er jo hyggelig at dere fikk det?
Ja visst. Vi gleder oss veldig. Det blir et slags sabbatsår 
til bare å drive med forskningen vår, samtidig som 

vi får med oss flinke 
kolleger fra utlandet 
som kommer med 
nye impulser som 
vi kanskje ikke har 
tenkt på før.

H v a  s k a l  d e r e 
egentlig forske på?
-I Norge og Norden 
h a r  v i  u n i k e 
registerdata og et 
familiemønster som 
skiller seg en del fra 
det man finner ellers 
i Europa. Til tross for 
at vi har hatt fallende 
g i f t e m å l s r a t e r 
o g  s t i g e n d e 
s k i l s m i s s e r a t e r 
akkurat som andre 
land, har vi høy 
fruktbarhet. Mange 
e r  s a m b o e r e , 
o g  m a n g e  a v 
samboerne får barn. 
Samboerforholdene 
går imidlertid ofte i oppløsning. Vårt mål er å 
benytte våre gode data, sammen med ganske 
avanserte statistiske metoder, til å kaste lys over de 
forholdene som ligger til grunn for familieendringene 

Forskningsmidler til demografene

Da Observators utskremte medarbeidere tok kontakt med demografene 
for å spørre om et intervju i forbindelse med forskningsprosjektet de skal 
gå i gang med neste år, var svaret udelt positivt; så lenge det kunne skje 
en fredag morgen kl. 07.00! Her er det ingen slinger i valsen, mellom en 
haug med undervisning og oppgaver å veilede, skal det forberedes et stort 
forskningsprosjekt fra høsten, samtidig som det gjerne skulle vært publisert 
noen artikler om fruktbarhet før den tid. Tid er åpenbart et knapphetsgode 
for demografene, men klokken syv er fortsatt midt på natten for to stakkars 
studenter, så vi forhandler oss frem til et litt mer spiselig tidspunkt. Kanskje 
synes demografene det var greit selv, særlig med tanke på at vi skulle ta 
noen bilder. 

 



og konsekvensene av dem. For 
eksempel skal vi analysere 
hvordan det å ha opplevd en 
skilsmisse påvirker barnas senere 
utdanningskarrierer. Det krever 
selvsagt at vi tar hensyn til at 
det ikke er tilfeldig hvem som 
blir skilt. Slike spørsmål er vi 
også opptatt av til daglig her på 
universitetet, men nå får vi en 
mulighet til å komme litt lenger 
på et år enn det vi vanligvis ville 
gjort, fordi vi bare skal bruke 
tiden vår til å forske og ikke noe 
annet, sier Kravdal.
-Ikke for det, vi liker å undervise, 
for all del,stemmer de to i 
samtidig.
-Og jeg skal se nærmere på 
metodedelen. Tidlig på 90-tallet 
utviklet Brunborg (i SSB) og jeg 
en prognosemetode som jeg nå 
skal bruke som utgangspunkt 
for å utvikle en stokastisk 
modell. Vi skal finne en måte å 
predikere sannsynligheten for 
ulike familiemønstre i fremtiden, 
og endringer i familieforhold. 
Generelt er de forskerne vi har invitert veldig godt 
skodd på metode, sier Keilman, som ikke er ukjent 
for studenter som har tatt statistikkurset.

Når demografene våre kommer tilbake skal de 
fortsette å forske på de samme spørsmålene, 
og dele nyvunnet kunnskap med studentene.

Demografi ble et fagfelt på instituttet på begynnelsen 
av 90-tallet. I 1994 ble det opprettet et eget 
professorat og en professor-to stilling som i 1998 
også ble gjort om til et professorat. I alt er det 
skrevet bort i mot 30 hovedfags- og masteroppgaver 
innen feltet og noen doktorgradsavhandlinger. Men 
fagfeltet er eldre enn det i Norge. SSB har hatt en 
egen demografisk avdeling siden 60-tallet, med til 
en hver tid 5-10 forskere.
-Det som er så fint med demografi er at det tiltrekker 
seg studenter og forskere fra mange fagfelt. Det 
gjør at både forelesinger og forskning har mange 
innfallsvinkler, og forskjellig metoder og tenkemåter 
møtes i en konstruktiv brytning i faget.
-Demografi er jo studier både av de nære ting som 
fødsler, ekteskap og død, samtidig som det tar for seg 
globale spørsmål som raskt voksende befolkninger, 
HIV/AIDS, fattigdom og miljø.
-Dette er en av grunnene til at jeg gikk fra matematikk 
til demografi, sier Keilman, jeg kunne fortelle de 
hjemme hva jeg holdt på med, dette er jo ting både 
kona og barna kan kjenne seg igjen i.

I Europa er det 3 store demografiske forskningssentere 
som ligger i Paris, Haag og Rostock. I USA er det 
mange flere. Sentrene er ved universitetene: 
Princeton, Pennsylvania, North Carolina, Wisconsin, 
Michigan, i tillegg til institutter som Population 
Council, for å nevne noen av de store. 
I Norge er det bare UiO som tilbyr egne kurs i 
demografi. Andre universiteter har noe demografi 

Hvem kommer og hvem skal jobbe med 
hva:

Forhold bak valg av samboerskap istedenfor 
ekteskap:
· Ronald Rindfuss, Un. of North 
Carolina 
· Arnstein Aassve, University of Essex  

Betydning av familiesituasjon for utdanningsløp, 
inntekt og dødelighet:
· Iliana Kohler  Un. of Pennsylvania
· Emily Grundy   London School of 
Hygiene and Tropical Medicine
· Michael Murphy   London School of 
Economics 
· T a p a n i  V a l k o n e n   H e l s i n k i 
Universitet 
· Wendy Sigle-Rushton, London School 
of Economics 
· Fiona Steele, University of Bristol  

Analyse av data for tvillinger for å få bedre 
estimering av kausal sammenheng
mellom utdanning og familieatferd:
· Hans-Peter  Kohler     Un.  of 
Pennsylvania

1) modellering av parforhold blant samboere 
og gifte
� )  kons t r ue r e  en  p r obabab i l i s t i s k 
prognosemodell for familier og
husholdninger
· Juha Alho, Joensuu Universitet. 
Finland 

innenfor f. eks. historie, geografi eller sosiologi.



Observators lesere vil kjenne ham igjen fra headeren 
på mangfoldige artikler, og den observante leser vil i 
tillegg kjenne ham som mangeårig økonomiansvarlig, 
og i det siste også redaktør. Nå må Enrique bruke 
skjorte hver dag, og innfinne seg presist, en praksis 
han sier han ikke har lært som medarbeider i 
Observator.

Enrique, hva gjør du nå? 
Jeg jobber som rådgiver på Statens Legemiddelverk, 
en offentlig etat som sikrer at de legemidlene som 
brukes i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har 
forventet virkning. Mine arbeidsoppgaver er relatert 
til opptak av nye medisiner på blåreseptordningen, 
som innebærer at trygdesystemet dekker det meste 
av det legemidlene koster.

Du ble ansatt i januar i år, før du avslutter studiene 
altså. Det må vel kjennes tilfredsstillende? 
Jeg har brukt en del år på universitetet både her 
i Norge og i Spania, så for meg var det å få jobb 
noe utrolig deilig. Jeg likte meg godt på ØI, men 
var litt ”skolelei” likevel. Jeg følte at nå var det på 
tid til å anvende alt jeg hadde lært på Instituttet. 
Den finansielle siden av å jobbe er ikke heller til å 
overse!

Enrique, du har jo vært både økonomiansvarlig og 
redaktør i Observator, i tillegg til skribent. Hvordan 
har du vektlagt det når du har søkt på jobber?
Ganske sterkt. Vår utdannelse, slik det er tilfelle med 
mange andre retninger på universitetet, mangler 
praktisk opplæring, og det er akkurat det man får 
ved å delta i Observator.

Man forbedrer sine skriveferdigheter ved å skrive 
artikler og intervjuer; man kan lære seg de 
grunnleggende regnskaps- og budsjetterteknikkene 
hvis man har lyst til det; man må lære seg å tenke 
litt strategisk når man planlegger nye utgivelser slik 
at kundene (leserne) blir tilfredstilt med produktet 
(bladet), osv. Altså: hvert nye nummer er et prosjekt 
i seg selv, en produksjonsprosses i miniatyr, og 
erfaringen du får ved å delta, får du ikke ved å bare 
pugge i lesesalen.Selvfølgelig er erfaringen man 
får ved å delta i en Observator ikke sammenlignbar 
med å jobbe i en fagrelatert stilling. Likevel er det 
en god måtte å starte å ”differensiere produkt” på, 
dvs. å gjøre seg mer attraktiv overfor potensielle 
arbeidsgivere. Hvis valget står mellom deg og en 
annen søker på slutten av ansettelsesprosessen, kan 
de små forskjellene avgjøre hvem som får jobben. 
Og en av disse små forskjellene kan være erfaringen 

Redaktøren ut i arbeidslivet

Av Erling Servoll

Enrique Jiménez er en lavmælt og vennlig spanjol som i de siste to og halvt 
år har vandret i korridorene i Eilert Sundts hus på Blindern. Nå er han ikke 
lenger å se. Observators utsendte har sporet ham opp og avkrevet sin 
tidligere redaktør svar.

din i Observator. 

Når ble du med? Og hva gjorde du i bladet da?
Jeg ble med våren �004, på mitt andre semester her. 
Jeg kjente da veldig få mennesker, og i tillegg hadde 
jeg alltid hatt lyst til å prøve meg som ”journalist”. 
Etter to år kan jeg si at jeg har blitt kjent med masse 
interessante mennesker og har hatt veldig varierte 
arbeidsoppgaver.

Hvis noen lurer på om det lønner seg å bli med, så 
er svaret et klart ”ja”. Og husk at med en gang man 
får seg jobb blir det vanskelig å eksperimentere med 
nye ting. Man har ikke spesielt mye overskudd etter 
en lang dag på jobben. 

Var det ikke vanskelig å være med å skrive i et 
norsk studenttidsskrift etter bare ett og et halvt år 
i Norge?
Vel, jeg skrev alltid på engelsk, og de andre i 
redaksjonen har alltid vært hjelpsomme. Det var 
mer krevende når det gjaldt valg av tema for 
artiklene mine. Jeg har prøvd å skrive om ting jeg 
trodde mange kunne være interessert i. Og når det 
var noe om Norge, så gjorde jeg alltid litt ekstra 
”research” for å kompensere min kunnskapsmangel 
på området.    

Hva er den største utfordringen ved å være 
medarbeider i et studenttidsskrift? Fikk du tid til 
studiene?



Noen ganger var det ikke lett å harmonisere alt. 
Men hvis du føler at du som student har lyst på 
større faglige utfordringer enn å bare sitte og pugge 
pensumet hele morgenen, spise matpakka 
på kantina kl. 1�, sitte og pugge pensumet til kl. 16, 
spise dagens på kantina, dra fra Universitetet eller 
fortsette å sitte og pugge pensumet til seint, fem 
dager i uka, hver uke, hver måned, hvert semester, 
hvert år, i � eller 5 år, så kan Observator uten tvil 
være noe for deg, sier han med et smil. 

Når du skriver artikler eller lager intervjuer, kaster 
du ikke bort tida. Du lærer under hele prosessen og 
kan til og med finne artikler eller dokumenter som 
kan hjelpe deg i ditt valg av kurs, eller til og med å 
finne tema for masteroppgaven din.      

I tillegg å delta i Observator betyr å få en interessant 
erfaring i prosjektarbeid, gruppearbeid, regnskap, 
budsjettering, til og med markedsføring hvis du 
har lyst til det! For du må ikke glemme at som 
redaksjonsmedlem får delta i alle de gratis kursene 
SiO eksklusivt tilbyr studentforeningene.

Hva har Observator betydd for deg?
Mye. Mange av de tingene jeg sa er noe jeg føler har 
lært og erfart selv. Så det er bare å takke til ØI og 
SiO for at de finansierer et så bra læringsmiljø som 
Observator. Takk for meg!

Mange takk. Lykke til med din nye stilling!

Det var det, tenker jeg. Enrique har forlatt studentenes 
rekker, og jeg antar jeg kommer til å savne ham. Men 
hverdagen er uforstyrret på Observators kontor. 
Vi har fått ny redaktør og deadline er fortsatt et 
tøyelig begrep. Vi holder stadig redaksjonsmøter, 
og disse er stadig like rotete og trivelige. Jeg tar 
fortsatt kaffepauser akkurat når jeg vil. Det gjør ikke 
lenger Enrique, og Observator uttrykker herved sin 
medfølelse.

Enrique er blitt fotsoldat i Statens legemiddelverk
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Dyr moro
12 tyske byer arrangerer i år den største fotballturneringen noensinne, 
der 36 nasjoner fra alle de fem kontinentene vil delta. Fotball- VM er den 
mest populære TV- begivenheten i verden, og som en global merkevare 
bør mesterskapet kunne åpne dører for et tysk næringsliv i motgang. 
Arrangørene forventer at mesterskapet vil skape 60 000 nye jobber og 
gi den økonomiske veksten i Tyskland et dytt på 0,3 prosentpoeng i år. 
Hver tredje nye jobb skal bestå også etter arrangementet. De neste årene 
skal også Sør- Afrika, Canada og Kina arrangere store mesterskap. Kan de 
forvente en økonomisk opptur som følge av vertskapet? 

Vancouver i Canada skal arrangere vinter-OL i 
�010. De forventer intet mindre enn ��8 000 
nye arbeidsplasser og 10 milliarder dollar i ekstra 
økonomisk aktivitet. Lekene vil da ikke bare betale 
seg selv, men også skape positive ringvirkninger for 
hele provinsen. 

Som en kontrast til disse tallene er det beregnet at 
Lillehammer-OL i 1994 gikk med et netto underskudd 
på 5- 6 milliarder kroner. Men sammenliknet med 
sommer-OL og verdensmesterskap i fotball er vinter-
OL som et kretsmesterskap å regne. Fotball-VM i USA 
i 94 gikk omtrent 9 milliarder dollar i underskudd! 

I 2008 skal Beijing arrangere sommer-OL, mens 
Sør-Afrika overtar stafettpinnen etter tyskerne. Kan 
vertskapet være nye skritt på veien ut av fattigdom, 
eller er det pengesluk i samme tradisjon som 
diktatorenes palasser?

Økt aktivitet på kort sikt
De gangene Norge har vært arrangørnasjon er det 
staten som har tatt regningen, og for regionene har 
dermed ansvaret vært til å tåle. Det har medført 
ny infrastruktur, flotte sportsarenaer, spennende 
og innholdsrike sports- og kulturarrangementer, 
mediedekning, og ikke minst turisme. Også før 
og etter selve turneringen kommer et stort antall 
besøkende i forbindelse med planlegging og 
etterarbeid. 
 
Den økte aktiviteten skaper en rekke nye 
arbeidsplasser, slik tyskerne og canadierne ønsker. I 
Atlanta-OL i 1996 ble det skapt over 77 000 full- og 
deltidsjobber. Flest jobber skapes innenfor overnatting, 
underholdning, servering og varehandelsbransjene, 
men også en del innenfor kontor, konstruksjon og 
vedlikehold. 

Disse kortsiktige effektene faller i tre kategorier:  

Tekst:
Marius Doksheim

# Direkte virkninger: statlig kjøp av varer og 
tjenester fra regionens bedrifter for å dekke den 
ekstra etterspørselen.
# Indirekte virkninger: de kronene tilskuere og andre 
besøkende legger igjen i regionen før, under og etter 
arrangementet. Under fotball-VM er det forventet 
over 1 million utenlandske turister, noe som selvsagt 
skaper et enormt positivt etterspørselssjokk. En slik 
virkning har vært målbar i over to år før og fem år 
etter selve arrangementet. 
# Multiplikatoreffekter av de direkte og indirekte 
virkninger, som skapes når bedriftene igjen bruker 
de ekstra midlene de får inn som følge av den økte 
etterspørselen.

I tillegg til disse virkningene, vil et sportsarrangement 
også skape betydelige, men vanskelig målbare, 
langsiktige økonomiske gevinster. For det første gir 
satsningen fasiliteter og arenaer i verdensklasse, 
enten gjennom oppussing av gamle, eller konstruksjon 
av nye, som kan gjenbrukes til nye arrangementer 
senere. Deltakerlandsbyene blir populære studentbyer, 
som på Lillehammer, Torino og Sogn, som jo var 
bosted for idrettsutøverne under OL i 1952.

Ikke- håndfaste gevinster på lang sikt
For det andre gir bred nasjonal og internasjonal 
mediedekning god reklame for byen og landet, 
der stedet forbindes med noe de fleste oppfatter 
svært positivt. De langsiktige virkningene ventes 
å ha en positiv effekt ved å tiltrekke seg turister, 
arrangementer, direkte investeringer og bedrifter, 
samt ved å forenkle markedsføringen for næringslivet 
i regionen. Det lokale næringslivet får anledning 
til å møte et enormt internasjonalt næringsliv i 
hyggelige omgivelser, og arrangementet kan dermed 
fungere som en katalysator for kontakter, handel og 
investeringer. 

Tilslutt kan kapitalen som sprøytes inn i lokalsamfunnet 
gi nødvendig kapital for utvidelse eller nyetableringer. 
Ethvert stort arrangement krever som nevnt 
enorme forbedringer av infrastrukturen i området. 
Dette skaper igjen gode betingelser for utvikling 
av samfunnet. Arbeidsplasser er nevnt, i tillegg 
skapes det en frivillighets- og dugnadskultur som 
kan gi arbeidstrening. Før, under og etter Atlanta-
OL var ikke mindre enn 700 000 frivillige i aksjon. I 

   



kjølvannet av OL kommer store kulturarrangementer, 
og stedet blir gjerne åsted for mange større og 
mindre idrettsarrangementer også etter at lekene 
er unnagjort. 

Bak reklamen
I 2002 arrangerte Salt Lake City i Utah vinter-
OL. Dette blir regnet som et av de finansielt 
mest vellykkede olympiske leker gjennom tidene. 
Inntekter til regionen, hovedsakelig fra reklame og 
TV-rettigheter, har startet en god økonomisk vekst 
i området. 

Men hvordan de langsiktige effektene vil bli er 
usikkert. Turismen har fått et oppsving, men de 
fleste andre bransjer ser ingen effekt. Fortsatt 
har byen utgifter til vedlikehold av hoppbakker og 
skøytebaner uten kommersiell interesse. James Wood 
ved Universitetet i Utah setter effekten av lekene 
opp mot de økonomiske virkningene av at et stort 
konsern, som Intel, flytter til regionen: ”Hvis Intel 
kommer hit, tar det med seg 6 000 ansatte som blir 
permanent, og andre bedrifter følger etter. Dette 
endrer vekstmønsteret. OL er et kort blaff. Du får 
litt infrastruktur, men den langsiktige virkningen for 
befolkningen er minimal.”

Etter OL på Lillehammer var veksten i regionen 
betydelig over landsgjennomsnittet, og det var stor 
tilflytting, men begge disse effektene ser ut til å 
ha nådd toppen allerede i 1997, bare tre år etter 
lekene. Dessuten er dette resultater av reallokering 
av ressurser innenfor landets grenser, og effekten på 
nasjonal vekst må sies å være helt minimal.  

De fleste av jobbene et stort arrangement skaper 
er kortvarige og lite omfattende. For eksempel 
argumenterte søknadskomiteen for vinter- OL i 
Vancouver med at ��8 000 nye arbeidsplasser ville 
skapes.  Men det store flertallet av disse jobbene er 
av begrenset omfang, og det har vist seg vanskelig 
å skape langvarige effekter i arbeidsmarkedet. 
Lillehammer-OL kan i dag gis æren for 4- 5 000 
årsverk, hovedsakelig innenfor turisme. 

Indirekte negative effekter
Også arrangører av idrettsturneringer må ta hensyn 
til begrepet knapphet. Investeringer et sted kan ikke 
brukes på andre, og viktige, områder. Investeringer 
i én del av landet vil gå utover investeringer andre 
steder, der de kan ha større effekt. For eksempel 
ligger Torino, årets arrangør av vinter-OL, i det rike 
nord-Italia, mens økonomien i den sørlige delen av 
landet ligger med brukket rygg. 

Et annet moment er at den økte aktiviteten og 
etterspørselen driver prisen på hus og leiligheter i 
regionen kraftig oppover, noe som selvfølgelig er 
strålende for eierne, men de langsiktige virkningene 
for leietakere og nyetablerte på boligmarkedet er 
mer usikre. I Vancouver frykter en at allerede godt 
etablerte vintersportssteder blir overbelastet som 
følge av økt etterspørsel, og at prisene dermed vil 
øke kraftig og skyve den alminnelige skiløper ut, til 
fordel for de rike og berømte.

En viktig side av saken er de miljømessige virkningene. 

Konstruksjon, transport og store menneskemasser 
vil nødvendigvis skape et stort press på miljøet i 
regionen.

The Games Will Go On
Olav R. Spilling konkluderer i sin undersøkelse av de 
økonomiske virkningene av Lillehammer- OL med 
at de gode effektene var midlertidige: det meste av 
økonomisk aktivitet skjedde før, under og en kort 
periode etter lekene, og de fleste sektorer var tilbake 
til normalen kort tid etter. Han hevder at det som 
virkelig manglet var utviklingen av en ny dynamikk 
i regionen, der næringslivet får tilgang til og utnytter 
nye markeder og bidrar til nasjonal vekst. 

Kan så Sør-Afrika og Kina få økonomisk vekst ut av 
sitt arrangøransvar? Mye avhenger av at de klarer å 
integrere investeringene i fasiliteter og infrastruktur 
i økonomien også etter arrangementet. To faktorer 
taler til deres fordel: deres lave alternativkostnad av 
arbeidskraft, og at Kina og Sør-Afrika trolig har mer 
å vinne på god reklame og turisme enn veletablerte 
arrangørnasjoner i Europa og Nord-Amerika. 

mariusdoksheim@hotmail.com 



















Kommentar til besvarelsen 
Av Steinar Holden

Dette er en god besvarelse, som har fått en god karakter. Gjennomgående god fremstilling, med riktig 
svar på de fleste spørsmål, og få feil. Sensorveiledning ligger på http://folk.uio.no/sholden/E1310/
Sensorveiledning-V05.doc.

Besvarelsen utleder løsningen for Y, men dette er ikke nødvendig siden løsningen for Y er oppgitt i 
oppgaveteksten, og oppgaveteksten eksplisitt sier at man ikke skal forklare modellen utover det som det 
blir spurt om. Riktig svar på endring i Y, og bra forklaring av økonomiske mekanismer, selv om jeg savner en 
kommentar på at virkningen forsterkes ved at investeringene er en økende funksjon av BNP.

Utregningen av virkningen på investeringen starter riktig, men siste linje er feil. Riktig svar er



Økningen i investeringene er større enn den initiale økningen, ¨delta b-null,¨ siden BNP også øker, og dette 
bidrar til økte investeringer. 

Mange studenter synes uttrykket over er vanskelig å regne ut. Disse studentene vil jeg anbefale å stoppe 
etter linje 1, dvs

Dette er riktig svar, og videre utregning er bare ¨pynt¨ (kommenter evt. at man kan regne videre her, men 
at dette droppes av tidshensyn). Fra uttrykket på linjen over kan man jo se at investeringene øker mer enn 
initial økning i b-null, siden Y også øker.

Riktig svar på (ii), bortsett fra at kandidaten gjør samme type feil til slutt som på (i). Riktig svar blir

I tillegg ville jeg nok ønsket at kandidaten også tok med at ¨deltaI=b-to*deltaY¨ i dette tilfellet, selv om 
svaret til slutt her er riktig. 

På (iii) er igjen svaret riktig, med unntak for samme type feil som over. I tillegg er det ikke så relevant 
å snakke om at renten gir redusert insentiv til å spare, poenget er at redusert rente gjør det billigere å 
finansiere en investering, slik at flere investeringsprosjekter vil bli lønnsomme, og investeringene vil øke. 
Riktig svar på virkningen på investeringene er

Igjen kan studenter som synes utregningen er vanskelig, la være å ta siste uttrykket.

Mange gode poenger på (iv).

Besvarelsen av oppgave 2 er god. Jeg ville nok ønsket noe mer om den kortsiktige effekten, som vi finner fra 
Keynes- modeller. En liten feil er at det står at ¨vi kan bruke 4% av overskuddet i oljefondet.¨ Riktig er at 
handlingsregelen tilsier at vi bruker 4% av kapital i oljefondet (dvs vi kan bruke forventet realavkastning av 
fondet, og forventet realavkastning settes lik 4%), ikke av overskuddet.

Samlet sett er dette en god besvarelse, men jeg synes nok at kandidaten i dette tilfellet har vært noe heldig 
med karaktersettingen.
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For flere løsningsforslag og kommentarer fra foreleserne, gå 

til observators hjemmeside:

www.oekonomi.uio.no/observator
(Arkiv -> Eksamensbesvarelser)

Aanund Hyllands kommentarer til denne besvarelsen vil 
legges ut på Observators hjemmesider.



Stemte du ved stortingsvalget 2005? Hvorfor? 
Hvorfor ikke? Hva syns du om utfallet?

Returadresse:
observator

PB 1095 Blindern
0317  OSLO

seks i       -heisen

Liv Karin Larsen
2. år Økonomi og administrasjon
-Mindre profittfokusert enn 
BI-studenter. Stemmer Ap. 
Ellers ikke noe.

Mohammed Sufian Akram
3. år Revisjon 
De er litt kjedelige??

Shabaz Ashraf
3. år Revisjon
- JEG HATER 
SAMFUNNSØKONOMI!!! 
Det oppsummerer det meste.

Gro Gudmundsen
Prosjektleder i BI Varehandel
-Nei, ingen ting, bare 
positivt i den grad jeg har en 
oppfatning.

Returadresse:
Observator

PB 1095 Blindern
0317 Oslo

B
Denne gangen har vi vært på BI`s nye bygg i Nydalen. Har bedriftsøko-
nomene noen fordommer om samfunnsøkonomer?

Tine Gjersøe
1. år Internasjonal markedsføring
-Tja, kanskje, de vet vel hva som 
skjer da?

Bente Velapoldi 
Administrativt ansatt
- Nei, ingen fordommer. 
Stereotyper ? Egentlig ikke, 
samfunnsøkonomer er vel i 
grunnen veldig mangfoldige, 
etter det jeg har hørt.


