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utsyn

Siden begynnelsen av november 
har utsikten for studentene i fjerde 
etasje vært preget av stillaser og 
østeuropeiske bygningsarbeidere. 
Stort sett synes jeg det er hygge-
lig å ha dem hengende i vindus-
karmen. De gjør lite ut av seg og 
jobber flittig. Det er også en fordel 
at de er østeuropeiske og ikke nor-
ske. Da slipper vi å delta i even-
tuelle samtaler dem imellom, som 
kan være ganske så slitsomt for en 
nysgjerrig student.  Men den gode 

stemningen oss i mellom forsvinner 
med boret. Grøss, som jeg hater 
det boret! Og så den skrapingen! 

Det er tolv etasjer på SV-byg-
get og tolv måneder i året. Hva 
er sannsynligheten for at akkurat 
fjerde etasje skal borres og slipes i 
november?1 Nå har jeg mangelfull 
informasjon, så for institutt styret 
kan regnestykket se annerledes ut. 
Kanskje var det ingen vei utenom 
fjerde nå (jf. Murphys lov). Må si 

�	 	Svar:	8,33	prosent

jeg gleder meg til jul – eksamen 
er forhåpentligvis vel overstått og 
SV-bygget i ferd med å få en fin 
ny fasade.

Til slutt en takk til våre supre 
forelesere for deres tapre innsats 
og til Lars Mørk, Kaya Sverre og 
Siw Lene Ringvold som alltid stil-
ler opp for oss studenter uansett 
hva det skal være. Til alle andre 
lykke til på eksamen. God jul!

LINDA

Infinite Division and the Es-
sential Drawback

This edition of Observator con-
tains something very rare. Ioannis 
Tikoudis has not interpreted an 
economic model for our readers, 
he has constructed his own. In an 
effort to clarify the need for over-

sight and reflexion, he has sat down 
to analyse the advanced research 
and its connection to the core of 
economic growth: specialization. 
Ioannis shows in his article that as 
specialisation in research continues, 
the need for a holistic approach to 
the different sciences emerges and 
strengthens. 
This edition of Observator is con-

cerned with the subject of econom-
ics. We look at a recently edited 
history of economic thought, and 
explore the teachings of British, 
Chinese and Norwegian Universities 
in addition to other, more loosely 
connected topics.

ERLING
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innsyn

Tante: Hvilket fag var det du 
hadde begynt på igjen?
Meg:  SAMFUNNSØKONOMI!
Tante:  Å, ja… hva er det du blir da, 
egentlig?  
Meg: Eehm…samfunnsøkonom…
Tante: Ja…Hva er det dere lærer på 
samfunnsøkonomi, da? 
Meg: Det er liksom økonomi, men 
fra et samfunnsperspektiv.

(Tante finner ikke på flere vinklinger 
på hvordan hun skal finne ut hva 
niesen egentlig driver med, og med 
min ordknapphet fremstår jeg som 
om jeg holder på med noe som er 
konfidensielt av hensyn til rikets 
sikkerhet. Eller har begynt å selge 
stoff.)

(Et semester senere…)
Venn på psykologi: Hvilket fag 
hadde du begynt på igjen?
Meg: SAMFUNNSØKONOMI!
Venn: Du, hva er det egentlig det 
er?
Meg : Ressursforvaltning!
Venn: Hvordan da liksom?
(pokker…)
Meg: Vi har for eksempel standard-
modeller i mikro som forsøker å si 
noe om konsumentenes avveining 
mellom forskjellige goder, og hvor-

dan produksjonen av godene bør 
innrettes gitt disse preferansene. 
For eksempel, for et gitt nytte-
nivå ser man for seg at en persons 
preferanser kan uttrykkes slik: ( jeg 
tegner en indifferenskurve i lufta.) 
Venn: Sier du det. Interessant…( 
klør seg på haken og har et gran-
skende ansiktsuttrykk)

Jeg skjønte først senere at det ikke 
skyldtes at min venn syntes faget 
mitt hørtes fornuftig ut, men at 
den blivende psykologen som så 
på meg som et case. Her er jenta 
si som skal uttrykke ønskene sine 
ved matematiske funksjoner, la oss 
håpe at julenissen kan sine deri-
vasjonsregler. HERREGUD. Hva er 
det vi driver med!? Heldigvis er det 
gangavstand til Gaustad.

De tverrfaglige kommunikasjons-
problemene og formidlingsvanskene 
i forhold til faget som man hører 
om, gjør seg fremdeles irriterende 
gjeldende av og til. Alle de gode 
spørsmålene og smarte innvendin-
gene er så soleklare på innsiden av 
pannebrasken, men under realise-
ringen av en faktisk uttalt setning 
skjer det noe. De vakre tankene 
og de relevante faglige argumen-
tene svekkes på vei ut. Og hvis de 

i det hele tatt når frem har de blitt 
redusert til en gjennomsnittlig VG-
overskrift om krig og fred og rente 
og inflasjon og sånn. 

Gjennom bedriftspresentasjoner, 
foredrag og andre arrangementer 
der vi har kontakt med aktørene 
som venter oss etter studiet får vi 
høre to ting: Til tross for faglig dyk-
tighet er samfunnsøkonomistuden-
ter for dårlige til å markedsføre seg 
selv. Dessuten er vi ikke flinke nok 
til å kunne snakke om og formidle 
faget. Markedsføringsbiten blir ikke 
kommentert noe ytterligere her, 
utover det at relativt nystartede og 
imponerende aktive EconLink er et 
fremragende initiativ. Observator 
har derimot et ønske om å sette fo-
kus på formidlingen av faget. Derfor 
arrangerer vi en artikkelkonkurran-
se der du kan slippe faglig nysgjer-
righet løs, og skrive om akkurat det 
du finner mest interessant. Trening 
gjør mester og vi håper at du vil 
bruke denne konkurransen til nett-
opp å formidle noe, spørre noen om 
noe du har lurt på, kritisere en teori 
du misliker eller hva du måtte øn-
ske. Og til alt overmål kanskje til og 
med bli en av de heldige vinnerne 
av bra premier. Vi ønsker deg lykke 
til og håper å få en tekst fra akkurat 
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Rettelse
I forrige utgave av Obser-
vator ble det i en fotnote 
på side 30 feilaktig påstått 
at Karen Helene Ulltveit-
Moe sitter i styret i Sta-
toil. Det stemmer ikke. 
Det skulle stått at hun er 
medlem av Hydros bed-
riftsforsamling. At denne 
feilen kom i den trykte 
utgaven kan ikke lastes 
artikkelforfatteren.

innhold
        2006 # 4                 

6_    Utveksling til Essex       

8_    Infinite Division of Knowledge And                     

         Growth: The Essential Drawback

12_  Festlig debatt på U1

14_  Et semester ved Fudan Universitetet

16_  College Life in China

17_  Fagutvalget til frontalangrep på Ex.-fac.

18_  Foreningenes spalte i Observator

20_ Det sorte gullet

22_ Kunnskap utgått på dato

24_ Det er flere veier til Rom

26_ Edmund Phelps: årets Nobelprisvinner                                                                          

         i  økonomi 

28_ Observatorporteføljen

29_ econ4210 Decisions Markets And Incentives

37_ econ4450 International Trade



�

Innmelding og abonnement kan gjøres fra våre hjemmesider på www.samfunnsokonomene.no
eller kontakt oss på e-mail: sekretariatet@samfunnsokonomene.no

Annonse

www.samfunnsokonomene.no

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening
eller studentabonnement på Økonomisk Forum

Medlemmene får tilbud om:

-ØKONOMISK FORUM
-Gratis abonnement på foreningens tidsskrift

-KONFeRANSeR, SeMINAReR Og KURS      
 -Studentmedlemmer kan delta til sterkt 
-reduserte priser 

-LIVS- Og ULYKKeSFORSIKRINg
-Studentmedlemmer får gunstige     
  -forsikringstilbud

-BANKPRODUKTeR
-Gunstige betingelser for bl.a. lån og kredittkort

Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening koster 250 kroner. Det samme koster 
et studentabonnement på Økonomisk Forum.

Studentabonnement kr. 250,- 

Meld deg inn på:

Spesialtilbud til studenter: 



�

Colchester: Et knutepunkt
Universitetet ligger like utenfor 
Colchester, som er Englands eldste 
by med befolkning på ca. 200 000. 
Kombinasjonen av en relativ liten 
by, Colchester town, og landsbygda 
som omgir den, gjør at de fleste vil 
finne noe som faller i smak. Hvis 
ikke, kan en benytte seg av de 
gode forbindelsene Colchester har 
til både hele England og Europa: 45 
minutter med tog til London, og 1 
times kjøretur (med direktebuss fra 
universitetet) til Stansted Airport. 
Stansted er som kjent hovedfly-
basen til billigflyselskapene Ryanair 
og Easyjet. De har henholdsvis 92 
og 25 ulike destinasjoner til Storbri-
tannia og resten av Europa. 

Livet på campus
Vi bodde i en studentleilighet 
på campus som var det billigste 
boalternativet. En leilighet ble delt 

med 15 medstudenter, slik at en-
somhet aldri ble et problem, heller 
motsatt! Det tok litt tid å venne 
seg til å dele kjøkken og fire bad 
med 15 andre. Vi kunne fått større 
rom med eget toalett og dusj hvis 
vi hadde betalt mer. Men vi angrer 
ikke på at vi lot være.

Over halvparten av studentene 
bor på campus, og dette er en av 
grunnene til at samholdet mellom 
studentene blir så bra, og at de 
blir mer knyttet til universitetet. 
På universitets barer, diskoteker 
og restauranter støter du på andre 
studenter og professorer, og kan lett 
slå av prat. Studenter fra over 125 
land gjør at det blir et internasjonalt 
og åpent miljø. Og mange tenker 
det samme som deg: De vil bli kjent 
med folk!

Universitetet har godt utviklede 
studentorganisasjoner, med over 70 

ulike foreninger. 
Her finner en poli-
tiske, akadem-
iske, kulturelle og 
sosiale foreninger, 
alt fra ” the De-
mocracy in Burma 
Society” til ” the 
Gay, Lesbian and 
Bisexual Society”. 
Faller ingen av 
dem i smak, er 
det bare å starte 
din egen forening! 
Dessuten organ-
iserer mange av 
disse foreningene 
turer rundt om i 
England, noe vi 
benyttet oss av i 
stor grad.

Det internasjonale, åpne miljøet og 
studentforeningene gjør at det også 
er lett å bli kjent med studenter fra 
andre institutter og fakulteter, noe 
vi kanskje savner her på Blindern. 
Idrettstilbudet er det heller ingent-
ing å si på: Her kan du drive på 
med alt fra klatring til fallskjerm-
hopping. 

Det faglige
Undervisningen varer i 10 uker, 
fra i starten av januar til slutten 
av mars. Etter det er det mer eller 
mindre selvstudium frem til eksa-
men som begynner i midten av 
mai. Etter endt undervisning, er det 
vanlig at de engelske drar hjem og 
tar seg ferie en måned før de kom-
mer tilbake for å forberede seg til 
eksamen. Mange av utvekslingsstu-
dentene drar på reise til Europa i en 
måned, før de også kommer tilbake 
for å lese til eksamen. 

På de forelesningene og semin-
arene vi valgte, var det gjennom-
snittlig 30-40 studenter. I noen av 
fagene vi tok, var det betydelig mer 
toveiskommunikasjon enn det vi 
er vant med på Blindern. Det ble 
satt stor pris på at en var aktiv i 
timene, og studentene hadde større 
mulighet til å påvirke innholdet i 
undervisningen. 
Undervisningsopplegget varierte im-
idlertid sterkt mellom fagene: I ett 
fag bestod forelesningen av at pro-
fessoren leste direkte fra forelesn-
ingsnotatene som han på forhånd 
hadde lagt ut på emnesiden.

Vi tok 4 fag a 7,5 studiepoeng hver. 
Litt om de fagene vi tok:
International financial institutions 
and policy var mest historie. Her 

Benytt utvekslingsmulighetene:
-Peter Grutle og Kathrine Lebesby-

Vi, artikkelforfatterne, dro på utveksling til Universitet i Essex i vårt 
4. semester (vårsemesteret 2006) i samfunnsøkonomi. Vårt ønske 
var å ta fag som ikke ble tilbudt på Blindern, bli kjent med den en-
gelske kulturen og oppleve et internasjonalt miljø. Vi fikk oppfylt alt 
dette, og vel så det!

Utveksling til Essex
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lærte vi om de viktigste finansin-
stitusjonene, med hovedvekt på 
de såkalte Bretton Woods institus-
jonene,  IMF og Verdensbanken. 
Dette var et spennende fag som gav 
oss både økt interesse og forståelse 
av utviklingen til de viktigste fin-
ansinstitusjonene.

Economic change in historical per-
spective søkte å gi svar på aktuelle 
økonomiske spørsmål og proble-
mer ved å utforske historien. Faget 
gav også en grundig gjennomgang 
av mulige årsaker til den globale 
økonomiske veksten fra 1850 til 
i dag. Studiet av innvirkningene 
ulike valutasystemer har hatt på 
den økonomiske veksten, har gjort 
at vi har fått en bedre forståelse for 
hvorfor Norge og andre land i dag 
opererer med inflasjonsmål.  

I Monetary Innovations and central 
banks lærte vi om utviklingen i og 
av sentralbankene. I seminarene 
ble det jobbet mye med studentp-
resentasjoner om de største sen-
tralbankene i verden. Studiet av 
de ulike målene til sentralbankene 
gjennom tidene og hva deres styrke 
og svakheter har vært, ga oss også 
innsikt i hvordan de fungerer i dag. 
Vi drøftet også innovative betal-
ingssystemer og hvordan utviklin-
gen i fremtiden kommer til å bli. 

Market structure and strategic 
behaviour var et analytisk fag som 
undersøkte strategiske spill mel-
lom firmaer. Her fikk vi en innføring 
i spillteori. Det var mye derivasjon 
og profittmaksimering. Etter å ha 

tatt ECON2200 var ikke dette noe 
problem. 
I International money and finance 
studerte vi 5 ulike makromodeller. 
Dette skulle være det vanskeligste 
faget, men vi syntes det motsatte: 
etter å ha gått halvannet år på 

Blindern blir man god til å pugge 
modeller! Faget tok for seg litt 
andre modeller enn det vi lærte på 
ECON2310, men budskapet var mer 
eller mindre likt, og vi lærte egentlig 
lite nytt. 

I Economics of organisational man-
agement lærte vi hvordan og hvor-
for bedrifters organisasjonsmessige 
struktur påvirket resultatene. Det 
ble gjennomgått en rekke ”case-
studies”: Hvilke endringer var det 
som gjorde at General Motors kom 
tilbake etter krisen i 1920-1921? 
Hva er unikt med Toyota? Gjennom 
”case-studies” fikk vi knyttet teorien 
til virkeligheten, noe som gjorde 
faget ekstra interessant.

Eksamen
På hver eksamen svarer en på 2 av 
5 mulige spørsmål. Denne valgmu-
ligheten gjør at en ikke trenger 
å lese like godt på alt, men kan 
fordype seg i emner en er mest 

interessert i. Å skrive eksamen på 
engelsk, uten ordbok, gikk også 
helt greit. Dessuten synes vi at det 
faglige nivået var lavere i Essex enn 
i Oslo. 
Med andre ord er det ingen grunn 
til å bekymre seg over det faglige 

nivået eller eksamen!

Gevinsten
Ut fra de fagene vi tok, kan vi si 
at det ble det lagt større vekt på 
det historiske enn det analytiske 
sammenlignet med fagene vi har 
tatt på Blindern. For oss som 
hadde lite kjennskap til det his-
toriske, var dette veldig lærerikt 

og spennende. Fagene har foreløpig 
ikke vært til noe hjelp videre i studi-
et etter at vi har kommet tilbake, 
men vi tror det vil være til stor 
hjelp senere. Det å ha kjennskap til 
grunnleggende historiske forhold og 
fakta tror vi er veldig verdifullt å ta 
med seg videre som samfunnsøkon-
omistudenter.  

Et semester gikk veldig fort, på godt 
og vondt. Når en endelig har tilpas-
set seg det nye miljøet, er det tid 
for å dra hjem. En kan bli så opptatt 
av de sosiale aktivitetene i starten 
at studiene lett kan bli glemt. Hvis 
en spør hva det største utbyttet 
egentlig har vært sammenlignet 
med å ha vært hjemme, må svaret 
bli et internasjonalt nettverk og 
mange, mange gode minner!

 Internasjonalt: Studenter fra Norge, Japan, USA, Portugal, Brasil og Mexico 

”Det internasjonale, åpne miljøet og 
studentforeningene gjør at det også 
er lett å bli kjent med studenter fra 
andre institutter og fakulteter, noe 
vi kanskje savner her på Blindern.”
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PRE- MODELLING THE DIVISION 
OF RESEARCH
This article is simply a collection 
of thoughts, concerning the in-
terdependence between research 
specialization and accumulation of 
knowledge over time. For conven-
ience I split the bundle of ideas 
into three parts. In the first one, I 
provide you with a quick overview 
of the basic sequence of ideas and 
argumentation. Next are the neces-
sary arguments for the proof of the 
existence of a problem and of the 
threats stemming from its under-
estimation. I must warn you that 
what is presented in the second 
and third part is to be taken rather 
as a pre-model than a concrete 
economic model in the traditional 
sense. The aim of all diagrams and 
mathematical relations is to give us 
a deeper intuition and not to iden-
tify complicated equilibrium condi-
tions. The last may be the task for a 
more developed model, completely 
integrated into market frameworks. 
The final part introduces the reader 
to the recently widespread idea of 
the ’’essential drawback’’ and to 
the set of extensions that inevitably 
accompany it.

During all this, we must be ready 
to adopt many risky assumptions; 
but this will be proven to be crucial 
in order to reveal the nature of the 
problem. Initially, we suppose that 
specialization in research is the 
intrinsic mechanism of knowledge 
accumulation. Their connection will 
be considered to be an isolated, 
infinite feedback; it builds upon 
an esoteric complex process that 
normally cannot be interrupted by 
external factors. That is, there is 
no reason to believe that curiosity 
in human nature and the egoistic 
characteristics in the spirit of the 
researcher are forces that suddenly 
can inactivate in future. If this is 

true then these forces will trigger 
an infinite feedback process from 
accumulation of knowledge to 
further specialization in research 
and back again! Is there anything 
wrong with that? Why be suspi-
cious to further specialization in 
research? What is wrong when we 
constantly add knowledge and in 
the next round specialize in some-
thing even narrower? Adam Smith 
suggests that specialization lies in 
the heart of progress and division 
of labour is the key to generating 
wealth1.

Two questions automatically 
emerge. The first has to do with 
how well a market framework can 
apply to the case of research. This 
automatically leads to the second 
question: ‘’ Are we legitimated to 
assign research the same charac-
teristics we do in general labour?’’. 
In the next paragraphs we are go-
ing to risk both. We will often run 
new rounds of assumptions but we 
do not neutralize the former ones.

So let us start by defining the terms 
first. One crucial thing that should 
be kept in mind is that both spe-
cialization in research and accu-
mulation of knowledge are 
unobservable variables; nobody can 
measure the intensity of specializa-
tion directly, but one or several 
instruments have to be used in-
stead to approach it. In modelling it 
we will assume that the unobserved 
research specialization is contempo-
raneously correlated with the 
division of research. In this way 
the later will be used as unique (for 
simplicity) instrument for the 
former. We will denote it from now 
on with Dt = ( Wt / Wo ). Wo 
stands for the number of tasks a re-
searcher is assigned at time t = 0 

and Wt is the associated number of 
tasks at t = t. This is still far away 
from modelling conformity but by 
adopting the last simplifications we 
achieve automatically two things. 
The first is that, even with this 
unorthodox way, we can observe 
how research is divided into smaller 
parts in a time interval. Now make 
the rather realistic and crucial 
assumption: division is by trend an 
irreversible process. This is, re-
search is at least divided into 
smaller fragments every next 
discrete period and there is no 
automatic force to reconnect it. 
That was of course the initial as-
sumption of this paper and will 
never be completely dropped ; 
besides this is the problem to 
analyze! Now that we narrowed Dt 
= ( Wt / W0 ) this way allow D’ to 
be only nonpositive and to move 
only towards zero. Algebraically, we 

have .0lim =
∞→ tt

D  Let us stay in the 

last expression for a moment. I am 
going to call the last phenomenon 
‘’asymptotic division of research 
sector’’.

Before we move to the pre-mod-
elling of the other fundamental 
variable, accumulated knowledge, 
I think it is very useful to focus on 
the last expressions and provide 
some feedback from evidence and 
theory. Empirically, no one doubts 
that research is being fragmented 
in constantly smaller parts; some 
centuries ago natural sciences were 
integrated and many philosophi-
cal parameters were obvious on 
their work. The most intensive 
knowledge fragmentation occurred 
undoubtedly after the industrial 
revolution, following the corre-
sponding labour division during the 
same interval. That may be the 

INFINITE DIVISION OF KNOWLEDGE AND 
GROWTH: THE ESSENTIAL DRAWBACK

Imagine that you and your friends start building a block. In order to do it faster, 
you introduce more people to the task, and you narrow the duties of each one, 
every time you receive a new flow of workers. For more than a given stock of 
persons taking part there, you can only assign a tiny mechanic task to each in 
order to prevent them from carrying out identical tasks. Can this way of thinking 
go on for an infinite interval of time? What will occur in the long term future if 
every member has taken such a deep specialization to a specific negligibly small 
task in such a way that communication and understanding between the mem-
bers of the expanding group becomes impossible? Will the process go on forever 
or distortions like the one above will drive it in a different, uncontrolled and out 
of human interest path?

�See	Adam	Smith:	’’ An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations’’. The first three chapters are dedicated to the division of labour and 
the limits to it from the market size.

Ioannis	Tikoudis
-Masterstudent
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critical point in history when sci-
ences started moving away from 
each other, and thus it would be a 
nice idea for the candidate model-
list to use this point as the t = t0. 
For deeper arguments about the 
empirical existence of this a time 
series analysis with historical data 
will probably uncover it.

But there are also theoretical argu-
ments in favour of this trend. As 
was mentioned above, what we 
dare at this part is to face research 
as a simple kind of labour. This is 
our assumption and will be very 
convenient later, when we are go-
ing to insert all this structure into 
a market framework. Therefore 
research is going to be constantly 
more fragmented simply because 
the marginal productivity of a more 
fragmented project exceeds the 
corresponding of a less one.

We now turn to the accumulation of 
knowledge. All models that belong 
to ‘’Endogenous Growth’’ family of 
models place it in the core of 
development. These models 
brought a real revolution in growth 
theory by inserting technical 
progress as an endogenous vari-
able. At, the very important term 
summarizes the level of technology 
at any given time t = t. We are 
going to adopt this but we need to 
be very careful when handling with 
this term, because several things 
must be clarified through a new 
round of assumptions. First and 
most important, knowledge is 
unobserved and also a latent 
variable. This means that accumu-
lated knowledge is a kind of ‘’ghost’’ 
that we have first to define and 
then find the components that 
possibly compose it and estimate 
them. Let us dare a ‘’heroic as-
sumption’’ at this point; this is to 
split the unobserved knowledge into 
two components:At(tech) will denote 
all the accumulated knowledge 
concerning pure technical innova-
tion, all discoveries that are directly 
applicable and can enter a produc-
tion function. On the other hand,  
At(iny) is going to denote knowledge 
coming from the interdisciplinary 
part of research. Do not forget that 
markets are still out of the analysis. 
Later we are going apply a more 
integrated framework to that. 
Clearly, At = At(tech)   +  At(iny)  

),0( ∞∈∀t .  By setting this, we 

define the two sets to be essentially 
mutually exclusive subsets of A. 

The most challenging and ambigu-
ous part in modelling A comes now. 
That is with regard to its growth 

rate, GA = tA /A. There are many 

ideas and proposals about how this 
grows over time. The bottom line is 
that the time derivative of the total 

stock of knowledge, tA  is essen-

tially non negative: the total stock 
of knowledge can’t be reduced. In 
the worst case scenario, growth 
rate of knowledge accumulation can 
be equal to zero so that we are in 
‘’spiritual stagnation’’.  Returning 
to the positive growth rate case, 
some believe that GA is increasing 
over time so that A grows exponen-
tially, due to positive spillovers in 
research and strong complementa-
rities. Others see exactly the oppo-
site:  GA is decreasing overtime 
simply because finding new ideas 
become more difficult as the stock 
of ideas gets larger. Finally, some 
consider the growth rate of knowl-
edge accumulation independent  of 
the stock of existing ideas and see 
a linear growth in time2. The com-
mon characteristic of all these 
directions is that there is a pre-
existing, initial stock of knowledge 
So, and that we ‘’extract’’ from this 
source, causing St to move asymp-
totically to zero as time goes to 

infinity ( 0lim =
∞→ tt

S ). Nevertheless, 

this assumption is useful in arguing 
over the concavity/convexity of 
accumulation; instead we can just 
focus on a finite time interval, 
retain our original thoughts and 
discard any constraint for infinity. 

Let us now allow for something 
more complicated. Assume for the 
time being that the stock of techni-
cal innovation is not independent of 
the stock of interdisciplinary ideas. 
Let me stay and argue in favour of 
this. Return to the initial ‘’kinder-
garten example’’ with the building 
of a block. Imagine that there is not 
such a general principle to reunite 
labour in a specified framework so 
that everyone in this group, every 
colleague of yours starts developing 
only a tiny skill in such a manner, 
that every possibility of substitu-
tion disappears. You cannot substi-
tute for each other simply because 
of  lack of communication skills! 
The force that drove you to the 
progress, the asymmetric growth 
of the technical skills relatively to 

communicational ones, is then the 
menace to further growth! 

For once again, we are still on the 
assumption that research is just 
another kind of labour. The contents 
of the previous paragraph can fit 
to Ricardian diminishing returns3, 
but only at a high level of accu-
mulated input (i.e research). Let 
us now make an intuitive diagram 
which will present A and D together. 
We represent this on figure 1. It 
shows the specialization in research 
and the knowledge accumulation, 
simultaneously. The horizontal axis 
t  represents the time path that 
drives the system of two simultane-
ous equations: Dt  is an exponential 
transformation of time, as was as-
sumed in the previous argumenta-
tion, and At is a logarithmic trans-
formation of time. On the vertical 
axis A and D take values for every 

point in time. In order to search 
for the probable outcomes, we are 
ready to integrate this into a social 
framework. This is the work in the 
next section.

A SOCIAL OPTIMUM 
There are two research sectors with 
opposite trends; the first is the 
fragmenting sector, in which re-
search labour is divided into smaller 
parts following the deterministic 
trend of D curve. The other one 
is the reconnecting sector that 
reconnects fragments of knowledge. 
They both cost resources of course. 
Their main difference is the way 
they are expected to enter the so-
cial welfare function. Imagine that 
a society consumes the produced 
innovation and extracts utility from 
the technical innovation, stem-
ming from the fragmented research 
sector, and the utility derived from 
innovation of the opposite sector 
is constantly fixed to zero. Utility 
is used as a theoretical measure of 
transformation of technical inno-
vation into welfare.What is the op-
timal pair of derivatives of At(tech) 
and At(iny) for every point t in the 
time path? In other words how

2See	Charles	I.	Jones	’’Introduction	to	Economic	Growth’’	at	the	corresponding	chapter	of	New	Growth	Theory
3An	explanation	of	the	Ricardian	law	of	diminishing	marginal	returns:	The	tendency	for	a	continuing	application	of	effort	or	skill	toward	a	particular	project	or	goal	
to	decline	in	effectiveness	after	a	certain	level	of	result	has	been	achieved.	
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much of each should we produce for 
every t?

Suppose that both kinds of innova-
tions have a production function. 
At the background there is always 
the input, only one in this case, 
human labor (research) in working 
hours. So the two production func-
tions share in some sense the same 
static budget constraint1, which can 
be summarized as Htech + Hiny = H. 
So what is socially optimal? Well, 
if the two production functions are 
independent of each other and the 
utility gained from the interdisci-
plinary sector is always zero then 
the obvious answer is to use all 
working hours available to technical 
research and neglect completely the 
reconnecting sector.

Nevertheless this is not the case, 
as we argued before. If the recon-
necting sector enters the production 
function of the fragmenting one, 
which is assumed to be the case 
in this paper, we are consuming 
inputs by changing the time path 
of production of directly utilizable 
ideas. The dynamic problem reduc-
es undoubtedly to an intertemporal 
allocation of working hours between 
fragmenting research and recon-
necting research, for every period 
t into a given horizon and in such a 
manner, that the discounted utility 
gained only from the product of the 
fragmenting sector will be maxi-
mized in the same time interval. 
That is,

Max 

∫ −−
T

dtrtHtechHtGtFtU
0

)exp())))(((   

subject to the constraint                                     
Httech + Htiny = Ht  

F and G represent the mathemati-
cal transformation of the only input, 
H, to innovation, technical and 
interdisciplinary respectively (they 
can be considered as produc-
tion functions). The accumulation 
mechanism tells us that innovation 
accumulates over time by adding 
the directly utilizable discoveries 
and the interdisciplinary ideas to 
the previous period’s stock. And the 
initial state of  total knowledge is 
zero. Of course the problem can be 
formed as maximising the integral 
above within a different time inter-
val. Then the initial accumulated 
knowledge will be bigger than zero. 

Finally, r is the subjective rate of 
time preference. It is assumed 
to be fixed in the entire path and 
reveals how impatient the soci-
ety is. Roughly speaking, a highly 
impatient society would prefer to 
consume more now and let less for 
tomorrow, that means that Ht tech 
would be expected to be higher 
relatively to Htiny. 

The entire analytical solution of 
the dynamic problem is beyond the 
scope of the article. Instead, our 
aim is to have an intuitive look on 
the interpretation of the problem 
and to analyse the different time 
paths that occure from different al-
locations of the input (time) across 
the time path. 

THE THEORETICAL EXISTENCE 
OF AN ESSENTIAL DRAWBACK
We have already argued that in 
absence of any complementarity 
between G and F, the social op-
timal solution would be to invest 
Httech = Ht in all periods t and to 
keep Ft = 0. Now that this was 
assumed away, we have to choose 
how to split our only input, working 
hours into two subsets of labour. 
The optimal choice depends from 
a set of parameters. First of all as 
mentioned above, societies with 
relatively impatient behaviour will 
tend to invest a higher fraction of 
their resources to directly utilizable 
research. This seems to make sense 
for the kindergarten example too; 
imagine that you were more impa-
tient, you and your friends would 
concentrate more on direct build-
ing skills and you would relatively 
neglect communicational skills that 
do not provide you with any direct 
effect but have only future positive 
effects on your building skills. 

The next thing to be considered is 
the nature of the production func-
tions themselves and the implicit 
effect of the production of non 
commercial ideas to Ft. So far, we 
implicitly assumed that the neces-
sity of the last is responsible for 
the long term concavity of Ft. The 
difficulties from the previous para-
graphs of course carry over to this 
one; the methodological difficul-
ties of approaching the nature of Ft 
permits us only to assume and ap-
proach this component of the latent 
variable accumulation of knowl-
edge with non uniformly accepted 
criteria. Despite this, if the com-
plementarity-scenario we argued 
in favour of holds true, even in a 
way that cannot precisely modelled, 
the danger of spiritual stagnation 

is true. In much simpler language, 
the continuous fragmentation of 
knowledge, absolute concentration 
on commercial research and total 
underestimation of the interdiscipli-
nary research will absolutely lead to 
the essential drawback; a state 
where communicational inability be-
tween the researchers has reached 
such an extent, that renders further 
specialization impossible without an 
adjustment period with investment 
on interdisciplinary research only.

What else can we suppose about 
the nature of the mechanism that 
generates commercial innovation? 
We can come up with many possible 
reasons that provoke us to chal-
lenge the long term sustainability 
of innovation when interdiscipli-
nary research is underestimated. 
In economic terms, one can easily 
argue that there is an overwhelm-
ing effect, opposite to the one of 
specialization; for example that the 
work of a scientist becomes intoler-
ably dull so her marginal productiv-
ity decreases2, or that the difficulty 
to coordinate extremely fragmented 
fields raise the unit cost of innova-
tion.

Is the probability of an essential 
drawback large enough to worry 
society? This is determined by the 
path that society chooses to take 
and the length of our planning 
horizon. Again, the path that ac-
cumulation of knowledge follows is 
determined simultaneously by a set 
of parameters which are regarded 
as fixed at any point of time. Figure 
2 presents the time path of com-
mercial innovation accumulation 
for the several parameters. One of 
them is the horizon itself. Generally 
as it is shown on figure 2, a shorter 
horizon planning is associated by 
a relatively more intense division. 
Of course a principle can immedi-
ately change policy into a planned 
horizon at every point in time by 
reallocating inputs between the two 
sectors. 

On figure 2a you can also see dif-
ferent time paths for accumulated 
commercial innovation and the 
changes that lead the curve to dif-
ferent time paths. Path a is a purely 
fragmenting one, and stagnation 
occurs at t*, b contains a realloca-
tion at time t = t0 associated with 
an initial social loss and a pure gain 
in the future and c is a path of con-
stant reallocations, associated with 
slower but steady growth! Note that 
what you see is the accumulated 

�We implicitly assume that population growth rate is always zero. It is a convenient assumption in order to avoid further initial complications stemming from fluctuations in 
disposable	working	hours.	
�This	hidden	dimension	of		specialization	is	central	in	Marxic	thought,	under	the	term	alienation. Marx first gave this name on a situation when labor is reduced to a very nar-
row	mechanic	task,	causing	workers	to	alienate	from	the	outside	world.
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commercial innovation stemming 
from the fragmenting sector. It has 
to be non decreasing and logarith-
mic as we assumed before. 

But what will change the At time 
path? A period with intense invest-
ment in interdisciplinary research 
will immediately have a double 
effect on the accumulated,  ∫ Ft  
curve. The first will be directly 
visible on the forthcoming periods 
because resources will be trans-
ferred from commercial to interdis-
ciplinary research, thus the product 
of the former will be essentially 
less. Despite this, the investment 
effect from the reconnection of 
fragmented knowledge will generate 
a boost to Ft after a time interval. 
The length of this ’’neutral’’ in a 
sense period will depend on the 
amount of resources transferred 
and on the efficiency of the 
projects, organizational structure 
and many accompanying param-
eters. As soon as the boost effect 
appears, the complementarity of 
the reconnecting sector to the 
fragmenting one will cause the   ∫Ft  
curve to be unexpectedly more 
productive. One can model it by 
assuming that the curve will be 
convex for a time interval after the 
appearance of the investment 
effect. Have a look at the figure 2b. 
At time t = t0 a possible conver-
gence to a drawback is realized, so 
society transfers resources to 
interdisciplinary research. That is, 
for a period of time, the relative 
intensity of interdisciplinary re-
search in working hours will in-
crease, thus a bigger fraction of the 
total research will be directed to 
non commercial research. Immedi-
ately the accumulated innovation 
which is directly utilizable slows 

down. The ∫ Ft curve bends towards 

the time axis. People get less 
innovation to ‘’consume’’ and their 
welfare is reduced. How much? 
Consider the vertical difference of 
the accumulated Ft from its deviat-
ing alternative. That is a kind of 

sacrifice that society does in order 
to invest in a better future. It can 
also be regarded as a sort of oppor-
tunity cost. Things radically change 
when t reaches t1 . This is the 
critical point after which the policy 
starts giving fruits. Communication-
al skills, gaps between mutually 
fragmented parts of the same 
science, methodological gaps have 
been covered. As researchers 
return to their old work, they find it 
much easier to produce innovations. 
Simultaneously, resources return to 
commercial research to enhance the 
product of Ft. For the next time 
interval Ft accumulates in a convex 
way! Finally, at t = t* the deviating 
and the original curve cross each 
other. The net social loss from the 
reallocation is thus the vertical 
distance of the two accumulation 
curves summed in the time interval 
from the reallocation until t=t*. For 
any t > t* the accumulated innova-
tion of the alternative policy will be 
in a higher level than its simple 
counterpart, taking into account 
that both must be by definition non 
decreasing and by the fact that the 
original curve has already drawn a 
trend, converging to the stagnation 
point. 

In an extreme situation, an abso-
lutely radical policy directly moves 
all the resources to reconnecting 
projects, in such a way that all re-
searchers stop traditional research 
and invest a small period on the 
reconnection process. The accu-
mulated Ft curve becomes flat and 
parallel to the time axis so the time 
point that represents the transi-
tion from concavity to convexity, 
the point of inflection disappears 
completely. This might not be a 
good idea for the planning princi-
ple, which is now unable to observe 
the upward trend (it simply does 
not exist) and cannot calculate an 
optimal point for transferring back 
resources to the commercial re-
search sector. The extremely radical 
reallocation of inputs is presented in 
figure 2c.

In conclusion, I want to mention 
some elements that may directly 
carry to a similar analysis in a mar-
ket framework. First, the concept of 
utility can be integrated into a price 
mechanism and a market that sells 
the commercial (directly utilizable 
and fragmented) innovation. The 
dynamic control problem can then 
be modified in finding optimal time 
paths for investment in commercial 
innovation and for the price of inno-
vation. The simple constraint involv-
ing working hours we used can be 
transformed into wages through the 
existence of a labour market. What 
definitely differentiates a problem of 
profit maximization from a problem 
of utility maximization in this case 
is not the use of different variables, 
but the distortions caused from the 
absence of incentives in firms’ deci-
sions to invest in non commercial 
research. Assuming that all other 
parameters of the analysis above 
hold, and provided that all firms are 
price takers and profit maximizers, 
game theoretical aspects consist a 
great obstacle for a firm investing in 
a sort of research that is not going 
to increase its market share, espe-
cially when the cost of protecting 
the property rights of non tradable 
innovation is huge relatively to its 
short term value. Besides, this kind 
of research will probably provide 
ideas, practices and methods that 
are easily copied by its antagonists. 
For all the reasons above, a market 
model including innovation and an 
essential drawback concept must 
include a market external source 
of financial support (governmental 
subsidies) which can act as a regu-
lating factor which through a big 
push neutralizes distortions caused 
by the absence of incentives and 
play an active role in driving the 
market to a better equilibrium.  

time
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Studentene ventet heftig debatt i 
U1 tidligere i høst. De stilte mann-
sterke opp for å se og høre herrene 
Strøm og Vislie, begge professorer 
i samfunnsøkonomi på Blindern, 
rykke i tottene på økonomene Svein 
Sundsbø fra norsk industri og Ey-
stein Gjelsvik fra LO, over dispone-
ringen av norske kraftressurser, og 
i særdeleshet strøm. Det hele ble 
glitrende orkestrert av vår fremra-
gende makroøkonom, med et ikke 
ubetydelig komisk talent, Steinar 
Holden.

Utgangspunktet for debatten var 
uenighet spørsmål om gunstige 
strømpriser til den kraftkrevende 

industrien i Norge, som også tur-
nerte avisene i sommer. Strøm og 
Vislie hevdet da som nå at enhver 
pris utenom markedspris i dette 
tilfellet ville dreiet seg om subsidier 
og dermed sløs med norske res-
surser. Både kapital og arbeidskraft 
opptatt i industri som ikke er lønn-
som med mindre prisene på kraft er 
lave nok burde heller sysselsettes i 
andre næringer, og så får vi kjøpe 
produktene fra den kraftkrevende 
industrien fra utlandet. Samtidig 
som vi tjener gode penger på salget 
av elektrisitet.
og Arbeiderpartiet satt i regjering. 
Det ble besluttet at Norge skulle 
ha en betydelig industri, og at vi 

-Erling Servoll-

Økonomene i U1 ble ikke enige, men så var det jo debatt. Observator 
spør seg hvorfor studenter ved ØI ikke stiller spørsmål.

Festlig debatt i U1

skulle benytte vannkrafta for å få 
det til. På den tiden var selvfølge-
lig alle vannkraftverk statseide, og 
den næringspolitiske verktøykassa 
var full og tung. Vannkraftver-
kene trengte avsetning på strøm-
men for å rettferdiggjøre enorme 
utbygginger, og tilbød gunstige 
50- årskontrakter til kraftkrevende 
industri som ville etablere fabrik-
ker i området hvor strømmen ble 
produsert. En kjenner et historiens 
sus over et fenomen som 50-års-
kontrakter. I løpet av de neste 2-7 
årene utløper disse kontraktene, og 
bedriftene må forhandle nye. Alle 
fire økonomene påsto seg å være 
tilhengere av markedet, men mens 
Strøm/Vislie var beinharde, og 
mente at det eneste fornuftige er at 
bedriftene forhandler sine priser i 
markedet, og betaler hva det koster 
med strøm på det nordeuropeiske 
markedet, hevdet Sundsbø/Gjelsvik 
at de gjerne betaler markedspriser, 
men at det forutsetter et fungeren-
de leverandørmarked. Miljøhensyn 
og langvarig monopol har gjort at 
tilbudssiden er kunstig liten. Det må 
kompenseres for om man ønsker en 
levende industri. Og det gjør man 
og bør man. Mener økonomene fra 
utsiden. Tull og tøys, mener økono-
mene fra innsiden, energimarkedet 
er blant de best fungerende mar-
keder, og den eneste grunnen til at 
det ikke har vært nyetableringer 
innen kraftproduksjon, er at det 
ikke har lønnet seg, siden strøm-
men har vært for billig. 

Det fantes ikke antydning til tilnær-
ming mellom partene, og i så måte 
var debatten ikke fruktbar. Derimot 
var temperaturen høy, og studente-
ne som fylte U1 til bredden fikk en 
svært underholdende debatt med 
mange gullkorn. Blant annet fikk 
vi vite at da Steinar Strøm deltok 
i liknende debatter på 70-80 tallet 
var lederen for Norges vassdrags- 
og elektrisitetsvesen med, og han 
het Vatten, og sekretæren het 
Kraftstrøm. Gjelsvik gir sin motde-

Beundrer: 
Øldrikkende 
student på U1
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battant honnør : Det er riktig som 
Steinar sier: Strøm er strøm. Det 
er det ikke tvil om. Steinar Holden 
fortalte en anekdote som endte 
med uttalelsen ”din doktorgrad er 
fanken ikke noe bedre enn min!” for 
å beskrive argumentasjonsnivået 
midtveis i debatten. Gjelsvik var 
generelt ubetalelig når han la stem-
men opp en oktav og på litt høne-
aktig kaklete vis etterlignet sam-
funnsøkonomene og deres behov 
for likevekt: ”Dere får ikke sove om 
natta, dere, om ikke dere får par-
tiell likevekt i gasskraftmarkedet!” 
Gjelsvik så ut til å være genuint 
provosert over professorenes man-
glende forståelse for arbeidstakerne 
i industrien. 

Til tross for godt arbeid fra fag-
utvalget, og fullstappet sal, ble 
spørsmålsrunden en ganske pinlig 
affære- Det kom tre spørsmål fra 
salen. Oppfordringene fra Steinar 
Holden ble etterfulgt av nervøs still-
het fra U1. Til og med småpraten 
fra helt bakerst ved baren opphørte. 
Like fullt var det et av spørsmålene 
fra salen som ga professorene den 

største utfordringen. Leder i fag-
utvalget utfordret Vislie til å kom-
mentere omstillingskostnadene ved 
omfattende nedskjæring i industrien 
i små og ensidige industrisamfunn i 
distriktene. Vislie valgte å være litt 
”grov” i behandlingen av spørsmå-
let, og la skylden til problemene på 
svikt i forsikringsmarkedet. Årsa-
ken til problemene skyldes at det 
ikke finnes selskaper som forsikrer 
arbeidstakere mot ulempen ved at 
bygden en har investert i (ved å 
kjøpe hus og gifte seg og så videre) 
plutselig mister hjørnesteinsbedrif-
ten sin. Han mente LO burde bidra 
til å etablere et slikt forsikringsmar-
ked. Gjelsvik tolket det som at LO 
i stedet for å konsentrere seg om 
medlemmenes arbeidsplasser skulle 
konsentrere seg for å berge bolig-
kapitalen. Vi skal berge det som 
berges kan, sa han. 

Eystein Gjelsvik var også mannen 
som slik formulerte en treffende 
konklusjon på debatten:
Man kan dra fram den teorien som 
passer en, sånn er det nesten med 

kraftverkene. Og jeg, det skal jeg 
ikke legge skjul på, kommer til å 
trekke fram den teorien som passer 
meg.
Økonomene fra næringslivet, på 
sin side, som la stor vekt på at de 
nettopp representerer virkeligheten 
der ute, og at virkeligheten skiller 
seg fra økonomenes modeller, var 
av den klare oppfatning at Norge 
vil klare seg best om vi tar vare på 
industrien, om det så medfører at 
de får kjøpe kraft til under mar-
kedspris.

Grunnen til at debatten blusser 
opp nå, finner vi et stykke tilbake i 
tid, lenge etter at Norge opphørte 
å være ungt, men like fullt i en tid 
hvor mye av det som kjennetegner 
norsk økonomi i dag ikke var til 
stede. Dette var 20 år før oljene-
ventyrets ”det var en gang”, og i 
Norge var det mange flere fosser 
enn det er i dag. Det var femtitall, 
og landet skulle bygges

Beundret: F.v Steinar Holden, Eystein Gjeldsvik, John Vislie, Svein Sundsbø. Steinar Strøm gjemt bak Eystein 
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Som student ved Universitetet i 
Oslo er det nærmest et ubegrenset 
antall utvekslingsavtaler å benytte 
seg av. Nordplus- og Erasmusavta-
lene gjør mulighetene mange i Nor-
den og Europa, mens de generelle 
bilaterale avtalene åpner dørene til 
resten av verden. Norske studenter 
får bra finansiering fra lånekassen, 
og fremtidige arbeidsgivere verds-
etter som oftest kandidater med 
utenlandsopphold på CVen. Det evige 
mantraet om at verden globaliseres i 
et stadig raskere tempo stemmer, og 
i økonomien blir dermed rammebe-
tingelsene i økende grad satt utenfor 
landets grenser. Et utenlandsopphold 
er derfor et smart supplement til 
studiene i Norge og noe de fleste 
studenter seriøst bør vurdere, være 
seg på bachelor-, master, eller begge 
deler.

Kina er kanskje det landet som for 
tiden påvirker rammebetingelsene 
mest. Med en økonomi snart på 
størrelse med Tysklands, og vok-
sende med rundt 10 % i året, er 
Kina på vei til å snu den økonomiske 
verdensordenen på hodet. Kina er i 
løpet av få år blitt verdens fabrikk, 
og konsumenter i hele den vestlige 
verden nyter godt av billige produkter 
produsert i dette landet. Samtidig 
har Kina blitt en av verdens største 
råvareimportører, og vært en viktig 
bidragsyter til stigende oljepriser. 
Legger man til de store mulighetene 
som åpner seg på det enorme kine-
siske innenlandsmarkedet, sier det 
seg selv at kinakompetanse er svært 

verdifullt og ikke minst uhyre spen-
nende å tilegne seg.
Det var disse momenter som trigget 
meg da jeg tidligere i vinter jobbet 
hardt for å få et utvekslingsopphold 
i Kina. Økonomisk institutt ved Uni-
versitetet i Oslo og Department of 
Economics ved Fudan Universitetet 
har i flere år hatt et nært samarbeid, 
der studenter fra Kina har kommet til 
Oslo for å ta den toårige mastergra-
den i miljø og utvikling. Inntil nylig 
har denne avtalen vært en enveis 
utvekslingsavtale, uten åpning for 
norske studenter til å reise motsatt 
vei. Jeg mente det i aller høyeste 
grad var i Økonomisk institutt sin 
interesse å gi sine studenter denne 
muligheten og allierte meg derfor 
med kinakjenner og Økonomisk in-
stitutts kontaktperson for Fudan Uni-
versitetet, Olav Bjerkholt. Gjennom 
en rekke e-poster frem og tilbake 
mellom Oslo og Shanghai, fikk jeg 
til slutt den utvekslingsstatusen jeg 
ønsket, og de formelle dokumentene 
og stemplene som er så viktige i 
Kina. Avtalen mellom Oslo og Fudan 
har i løpet av høsten blitt utvidet, og 
Fudan Universitetet er fra neste år 
innstilt på å motta inntil 4 studenter 
fra økonomisk institutt i Oslo. 

Et liberalt universitet
Fudan Universitetet regnes som Kinas 
tredje beste, og er et av de få univer-
sitetene direkte underlagt sentralad-
ministrasjonen i Beijing. Universitetet 
har tradisjonelt gått for å være Kinas 
mest liberale universitet, og kanskje 
nettopp derfor er universitetet spesielt 
kjent for de samfunnsvitenskapelige 

og humanistiske fagene. Universitetet 
har cirka 25 000 studenter fra hele 
Kina, i tillegg til rundt 1500 utenland-
ske studenter. Campus ligger et lite 
stykke utenfor de mest sentrale de-
lene av Shanghai, men ikke så langt 
at det blir noe problem. I en travel og 
forurenset metropol som Shanghai 
er, kan det være deilig å sykle rundt 
på universitets grønne og trivelige 
omgivelser. Noe man da vil se, er 
en stor statue av Mao Ze Dong som 
troner stolt foran hovedinngangen 
til campusområdet, og som minner 
en på at man er i Kina. To nybygde 
høyhus i bakgrunnen forteller at det 
er et Kina i utvikling. Høyhusene ble 
forøvrig oppført på bare 10 måneder 
i forbindelse med hundreårsfeirin-
gen til universitetet i 2005, og er på 
mange måter et symptom på en av 
sidene ved dagens Kina: lynraske 
beslutninger etterfulgt av hastverk, 
og med dårlig kvalitet og lite gjen-
nomtenkte løsninger som resultat. 

Selv om Fudan Universitetet satser 
sterkt på å tiltrekke seg utenland-
ske studenter, er det begrenset med 
relevante fag undervist på engelsk. 
Fagene som finnes er som oftest un-
dervist av utenlandske professorer og 
om temaer som har lite eller ingenting 
med Kina å gjøre. Som utvekslings-
student bør man derfor ikke ha alt 
for store forventninger til det faglige. 
Utbytte ved å være her ligger nok 
derfor mest i å oppleve et Kina i rask 
endring, bli kjent med kinesere, lære 
kinesisk, og sette seg på egenhånd 
inn i en del av problemstillingene 
som omkapsler det moderne Kina. 

Mens nettene har blitt lengre, og kulda for lengst har satt inn, har jeg de tre siste må-
nedene hatt gleden av å være utvekslingsstudent ved Fudan Universitetet i Shanghai. 
Jeg er den første utvekslingsstudenten som reiser hit fra Økonomisk institutt i Oslo, 
og forhåpentligvis ikke den siste.

Et semester ved Fudan 
                        Universitetet i Shanghai

-Martin Sommerseth Jaer-
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Som masterstudent har jeg kunnet 
benytte en del av tiden min her til å 
skrive deler av min masteroppgave, 
som naturlig nok omhandler et kina-
tema. Med utvekslingsstudentstatu-
sen i lommen, har jeg blitt tatt godt i 
mot av professorene ved Department 
of Economics her borte, og fått god 
hjelp og verdifulle tilbakemeldinger. 
I tillegg til masteroppgaveskrivingen 
følger jeg et kurs i kinesisk politikk 
som holdes ved det Nordiske Senteret 
her borte. På denne måten tilfreds-
stiller jeg nesten kravet om 30-studi-
epoeng.

Et land av kontraster
Det å bo i Shanghai i 2006 føler jeg 
nesten er historisk. Shanghai er midt 
i episentret av den kinesiske øko-
nomiske utviklingen, og endringene 
skjer i en enorm hastighet. Byen er 
på mange måter på vei til å ta til-
bake sin rolle som Asias Paris, med 
uteliv og kulinariske opplevelser i 
verdensklasse. På noen av byens 
hippeste utesteder, slik som Bar 
Rouge, sprettes champagneflaskene 
i takt med musikken, samtidig som 
bartenderne bokstavelig talt setter 
bardisken i fyr og flamme. Det lukter 
kanskje litt av dekadens, noe som 
er bekymringsverdig, men fantas-
tisk gøy å være en del av.  Utenfor 
nattklubben blir man ofte møtt av 
tiggende mødre som bærer rundt på 
sine små barn. Champagnesmaken 
gir da en litt ekkel bismak, og man 
forstår skjevheten ved det kinesiske 
vekstmirakel.

Etter de fire kardinalprinsippene som 
kommunistpartiet ideologisk sett skal 
styre etter, finner man blant annet at 
proletariatets diktatur skal opprett-
holdes og at landet skal styres langs 
den sosialistiske sti. Hvordan dette i 
praksis gjennomføres er vanskelig å 
si. Kontrastene i Kina, det være seg 
mellom sentrum og periferi, eller rik 
og fattig er sterkt voksende. At fattige 
bønder ikke har råd til legebehandling 
og skolegang, passer dårlig med det 
sosialistiske grunnprinsippet om lik-
het. På mange måter kan det virke 
som den eneste ideologien som styrer 
landet er økonomisk vekst. ”Noen må 
bli rik først”, proklamerte Deng Xia-
oping, og sa; ”det spiller ingen rolle 
hvilken farge katten har, så lenge den 
fanger mus”. Dette har på mange må-
ter vært kjøreretningen til Kina siden 
1980; en pragmatisk, resultatorien-
tert politikk der det eneste målet er 
økonomisk vekst. Og selv om det er 
mye ved Kina som det er grunn til å 
stille spørsmålstegn ved; graden av 
misligholdte lån, overinvesteringer, 
sosial uro, manglende respekt for 
menneskerettigheter og ikke minst 
gedigne miljøproblemer, er det kine-

siske vekstmirakelet ekte og setter 
sitt preg på hele Kina. Og så lenge 
landet ruster seg til OL i Beijing i 2008 
og verdensutstilingen i Shanghai i 
2010, er det lite som tilsier en umid-
delbar stopp i denne veksten. 

Hva venter du på?
Som en utvekslingsstudent ved Fu-
dan Universitetet i Shanghai får man 
orkesterplass til omveltningene Kina 
gjennomgår. Som alle utvekslings-
opphold er det en opplevelse for livet, 

og en klar kontrast til de regntunge 
høstdagene på Blindern. Jeg har hatt 
noen flotte måneder her borte og an-
befaler alle å gå til samme skritt og 
reise hit. Det er bare å hoppe i det! 
Dersom du ønsker informasjon om 
hvordan du går frem for å søke deg 
til Fudan Universitetet, er det bare 
å kontakte meg på martij@student.
sv.uio.no. Olav Bjerkolt kan nok også 
være til hjelp. Lykke til på høstens 
eksamener og sees neste semester! 
Zaijian.

Mao: Serve the people, sa Mao. Uklart hva han egentlig mente med det!

Bilde til venstre: Pudong new area: rismark for 15 år siden, fremtiden i dag!
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As an international student, I was 
asked many times about what’s 
the difference between the college 
life in China and here. In fact, the 
question is so big that it can hardly 
be described in one or two sen-
tences. Comparing the two kinds 
of lives is like comparing apple and 
banana. Although the similarity lies 
in the core part of it: studying (Nor-
wegian students study much harder 
than I thought), the differences ex-
ist in many other aspects from the 
beginning to the end:

Entrance examination. 
Just as SAT in US or A-level in UK, 
college entrance examination in 
China is just like a battle for every 
high school student. The higher 
score you got in the exam, the 
higher possibility you will have for 
entering a good university. Because 
of limited number of colleges and 
universities compared with a large 
number of high school students, 
the competition for entrance exam 
is very severe. It seems a little 
bit brutal. But just as every coin 
has two sides, because of the high 
requirements, many students have 
good foundation in math, physics 
and other subjects. And they also 
become self-disciplined in studying.  

Military training
As soon as you enter college, mili-
tary training is required as a special 
compulsory course. Its aim is to 
train college students’ persistence 
and endurance under strict and 
tough conditions. Normally it lasts 
for one month. During this month, 
every fifteen or twenty students 
are trained as a group by a soldier 
and experience military life. Every-

one lives together in the military 
camp. Try to imagine getting up at 
5am every morning to face a whole 
day of tough training. The train-
ing can be long-distance marching, 
“sun-bathed” position standing, 
square-walking etc. All we tried to 
do is to enjoy this awesome pain-
ful “fun”. But once we get over all 
those “tolerance”, it is absolutely a 
sweet memory that we sang mili-
tary songs loudly, and definitely not 
in harmony; and the mess when 
we tried our best to shape the 
bedclothes into a “beancurd block”. 
Because of living together closely, 
when the training ended you got to 
know much better about your class-
mates and some of them became 
your good friends.

Guest speeches
One of the things I miss the most 
is the guest speeches in Fudan. 
Everyday we have many famous 
guest speakers from different fields 
domestically and internationally. 
The guest speaker can be from 
president to celebrity, from Nobel 
Prize winner to CEO of MNCs. In 
many times, it is such a difficult 
decision-making process for me to 
choose which speech to go because 
they are so many good ones at the 
same time. 

Besides the speeches, many com-
panies such as GE, Intel, P&G often 
have short-term training programs 
on the campus. I once joined in 
Intel boot camp in Fudan. In two 
days, the managers of different 
sectors gave us rotation training 
and then took us to their company 
to explain the real working situa-
tion to us. I learnt a lot during that 

training and it was such an interest-
ing and amazing experience.  

Student life
In most Chinese universities, the 
student dormitories are situated 
within the campus. This is same 
with Fudan. Students from the 
same major or department are usu-
ally arranged to live in the same 
building. This makes communica-
tion very convenient. Both the 
classrooms and student dining halls 
are just a few minutes walk from 
the dormitories. We don’t cook our-
selves because in every dining hall 
there are numerous different kinds 
of delicious and cheap food from 
6am to 11pm. 

In weekends, very often classmates 
or friends would go out for dinner 
together or go to karaoke. Kara-
oke is very popular among Chinese 
students. In the area around Fudan 
campus just like every other district 
in Shanghai, there are a number of 
Karaoke places. Usually we would 
rent a karaoke room (we call it 
KTV) and order some food and 
drink, followed by singing, dancing 
and chatting for the whole night. I 
think maybe that’s the reason why 
my college classmates are very 
close to each other.

Although there are many other 
differences existing, it is a great 
experience to study in UIO. Here 
I can meet people from different 
countries, explore different cultures 
and make good friends. I guess 
that’s the meaning of studying 
abroad: embracing the differences 
and enjoy.

Wednesday night 8pm., seminar finished. I went out of Harriet Holters hus, exhausted 
and brain-malfunctioned. The air was cold but fresh, the moon was hanging in the 
dark sky behind misty cloud. In the lightening front hall of SV, people were talking 
loudly and waiting for the party to begin. Work hard and play hard. Good philosophy. 
However, at that time I couldn’t help missing home and thinking of my college life in 
Fudan University. 
- Yana Qiu - 

College life in China 
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Bakgrunnen for forslaget
Etter lengre tid med misnøye blant 
studentene har Fagutvalget bestemt 
seg for å prøve å gjøre noe med EX-
FAC-ordningen. Dagens SVEXFAC03, 
som er ment å være et balansert inn-
føringsemne i samfunnsvitenskapelig 
vitenskapsteori, virker svært skjevt 
lagt opp i favør av andre samfunns-
vitenskaper. Dessuten mangler emnet 
en innføring i vitenskapsteori som er 
særlig relevant for samfunnsøkono-
mer. Etter avviklingen av grunnfaget 
mistet vi et delemne kalt ”Bakgrunn 
og metode” der blant annet ulike 
innfallsvinkler i økonomisk teori og 
selvstendig tenkning sto sentralt. 
Videre forsvant økonomisk historie 
fra pensum idet ”Vekst og utvikling” 
(ECON2910) ble erstattet med ”Vekst 
og Næringsstruktur” (ECON2915) i 
2005. I slutten av september frem-
met Fagutvalget derfor et forslag om 
et nytt EXFAC-emne for økonomi-
studentene, ECONEXFAC, hvor man 
har økt fokus på samfunnsøkonomi 
som vitenskap og økonomisk his-
torie. ECONEXFAC bør reflektere 
kunnskapene ved Økonomisk institutt 
og fremtre som relevant for både 
fremtidige arbeidsgivere og senere 
studier. Man bør derimot ikke ha et 
emne som kun er der som følge av et 
pålegg fra fakultetet.  De aller fleste 
studentene vi har vært i kontakt mer 
har vært positive til vårt forslag. Like 
fullt forekommer det to kritiske inn-
vendinger. Den første innvendingen 
er fra enkelte profesjonsstudenter 
som stiller spørsmålstegn ved om 
man trenger mer samfunnsøkonomi 
i studiet. Vi mener at ECONEXFAC 
blir noe helt annet enn et vanlig 
økonomiemne, og at det derfor ikke 
kommer til å oppleves som ”enda 
et obligatorisk økonomiemne”. Den 
andre innvendingen er mer relevant. 
Burde ikke vi økonomer også lære om 
beslektede fagområder? Jo, definitivt 
– derfor har vi i Fagutvalget foreslått 
at en del av faget skal handle om 
samfunnsøkonomi i forhold til andre 
samfunnsvitenskaper og andre gre-
ner av økonomi.

Fagets innhold
ECONEXFAC skal være en ny variant 
av SVEXFAC, men emnet skal allike-
vel ha samme formål som Examen 
Facultatum tradisjonelt har hatt. 
I SVEXFACs emnebeskrivelse står 

det at ”Emnet omhandler generell 
vitenskapsteori og vitenskapens 
grunnlagsproblemer med fokus på 
samfunnsfagenes temaer og tilnær-
minger.” Med ECONEXFAC ønsker vi 
i tillegg til dette å fokusere på sam-
funnsøkonomiens temaer og tilnær-
minger. Vårt forslag er å dele emnet 
inn i tre hoveddeler:

-Økonomisk og samfunnsviten-
skapelig historie: I denne delen av 
pensum lærer studentene om øko-
nomisk teori- og vitenskapshistorie 
både nasjonalt og internasjonalt. 
Store økonomers navn og teorier 
knyttes her opp til hendelser og ut-
viklingsforløp i historien. Vi vil likevel 
ikke neglisjere de mest sentral trek-
kene fra den felles samfunnsvitenska-
pelige vitenskapshistorien.

-Økonomisk vitenskapsteori og 
metode: Studentene lærer i denne 
delen om økonomisk vitenskapsteori 
og metode. Mye av pensumet her vil 
minne om den nåværende utgaven 
av EXFAC, men stoffet er mye mer 
knyttet opp mot økonomi. Herunder 
kommer blant annet fagetikk, sen-
trale begreper, argumentasjon, kvan-
titativ forskningsmetode og sentrale 
forutsetninger i økonomisk teori. Man 
vil dessuten bli drillet i å argumen-
tere for ulike innfallsvinkler og tenke 
selvstendig.

-Økonomi i forhold til beslektede 
fagområder: For at emnet ikke skal 
bli for snevert er det ønskelig å behol-
de en del knyttet opp til de andre be-
slektede fagområder. Fra samfunns-
vitenskapen sees samfunnsøkonomi i 
sammenheng med samfunnsgeografi, 
statsvitenskap, psykologi, sosiologi 
og sosialantropologi. Vi ønske også 
å se på de ulike fagfeltene innenfor 
økonomi, for eksempel mikro- og 
makroøkonomi og økonometri. I til-
legg vil det være interessant å se på 
hvordan de tradisjonelle samfunnsø-
konomiske feltene stiller seg i forhold 
til andre økonomiske felt, herunder 
bedriftsøkonomi, industriell økonomi 
og finans.

Organiseringen av emnet
Det vil være naturlig med en fordelt 
undervisningsbyrde, slik at ulike fore-
lesere fordeler fagets tema mellom 
seg. Kåre Bævre, som er instituttets 

historiker, kan kanskje undervise i 
den delen av emnet som omhandler 
økonomisk historie. Aanund Hylland 
som jevnlig underviser i den nåvæ-
rende utgaven av EXFAC vil også 
være aktuell som en av flere forele-
sere i faget. Instituttet har altså mye 
kompetanse som kan utnyttes i det 
nye emnet. Det kan tenkes at noe 
av fagets innhold til en viss grad vil 
overlappe med eksiterende emner, 
deriblant ECON 2130 statistikk 1. 
Dette ser vi ikke på som noen form 
for hindring, da dette åpner for å ta 
inn flere momenter i disse fagene, 
for eksempel økonometri i statistikk. 
Plasseringen av emnet i studieforlø-
pet kan legges til 2. semester hvor 
det nåværende SVEXFAC ligger. Ved å 
legge emnet tidlig i studieforløpet vil 
man gi studentene en nyttig oversikt 
over samfunnsøkonomi som fagom-
rådet tidlig i studiene. Hvis man deri-
mot velger å plassere faget senere i 
studieforløpet står man friere i forhold 
til emnets innhold, da studentene 
har bedre grunnlag i metode, noe 
som gir mulighet til å gå dypere inn i 
økonomisk teori og metodelære. Det 
verdt å merke seg at en samfunnsvi-
tenskapelig EXFAC-variant verken er 
obligatorisk for samfunnsøkonomer 
ved NTNU i Trondheim eller Universi-
tetet i Bergen. Det finnes fra før av en 
rekke fagspesifikke EXFAC-varianter 
på HF, mens de ved Mat-Nat ikke er 
pålagt et slikt emne.

Veien videre
Vi i Fagutvalget håper forslaget re-
sulterer i et solid emne som vekker 
større engasjement blant økonomi-
studentene, men som likevel ikke ne-
glisjerer fakultetets rolle. Instituttet 
holder i øyeblikket på med å skrive 
et formelt svar til vårt forslag og de 
har under samtaler virket positive. 
Saken er nå videresendt til fakultet 
og vil bli tatt opp både der og i vårt 
programråd. Skulle ikke forslaget 
gå gjennom, håper vi uansett på en 
bedring i EXFAC-ordningen i forhold 
til i dag, ved at emnet gjøres mer 
relevant for samfunnsøkonomer. Har 
du meninger om dette forslaget, eller 
har du noe å bidra med? Send en mail 
til fagutvalget@econ.uio.no eller kom 
innom kontoret vårt i 2.etg i SV-byg-
get, onsdager mellom 8 og 10.

Fagutvalget til frontalangrep på EXFAC-ordningen

Store deler av dagens samfunnsvitenskapelige Examen Facultatum fremstår som lite relevant 
for samfunnsøkonomer. Gjennom lengre tid har vi fått tilbakemeldinger fra misfornøyde stu-
denter. Fagutvalget går derfor inn for å erstatte SVEXFAC03 med ECONEXFAC.

Kåre Anda Aronsen , Rasmus Bøgh Holmen og Sofie Waage Skjeflo 



Fagutvalget og Frederik: Våre ar-
rangementer i oktober
Til tross for flere frafall det siste halve 
året har Fagutvalget og Frederik 
opprettholdt høy aktivitet både på 
tillitsverv- og arrangementsfronten. 
Vårt fagutvalg markerte 10. oktober 
studentdemokratidagen sammen 
med de andre fag- og programut-
valgene på SV. Her orienterte vi om 
status på instituttet, vårt virke, vårt 
forslag om endring i EXFAC-ordningen 
og lot studentene og andre forenin-
ger komme med innspill. Videre sto 
våre to foreninger 19. oktober for 
en debattfest om energiknapphet og 
næringspolitikk. For de internasjonale 
studentene arrangerte Fagutvalget 
og Frederik 27. oktober årets andre 
internasjonale lunsj med stor suksess 
og opp mot 40 studenter. Fagutvalget 
avsluttet oktober måned med å arran-
gere et arbeidsorganisasjonsseminar 
der de store arbeidstaker- og arbeids-
giverorganisasjonene orienterte både 
om sitt virke og karrieremulighetene 
de kunne tilby.

EconLink: Et skritt nærmere næ-
ringslivet
EconLink har først og fremst nyttet 
tiden til å knytte kontakter i næ-
ringslivet. Vi har skrevet brosjyren 
”Hva kan samfunnsøkonomer gjøre 
for din bedrift?”, hvor vi forklarer 
hva samfunnsøkonomer er gode på, 
uten å henge oss opp i faglige termer. 
EconLink ønsker at bedrifter skal få 
øynene opp for samfunnsøkonomers 
allsidighet. I tillegg har vi intervjuet 
profilerte samfunnsøkonomer i næ-
ringslivet om fordeler ved å ha nett-
opp vår utdannelse i et miljø der det 
tradisjonelt ikke er så vanlig å være 
samfunnsøkonom. Denne brosjyren 
har vist seg å være nyttig for studen-
ter også, for å få ideer til hva de kan 
skrive i søknaden eller fremheve på 
jobbintervju om hvilke kvaliteter de 
har i lys av utdannelsen sin. På sikt vil 
vi utarbeide flere slike brosjyrer rettet 
mot oss studenter. Mens Fagutvalget 
fortsetter med jobbarrangementer 
med alle typer arbeidsgivere, vil 
EconLink konsentrere seg om pre-
sentasjoner av næringslivet. Etter 
presentasjonene vil det bli servert 
mat og mineralvann. Intuisjonen er at 
det da blir større muligheter for å få 
et inntrykk av hvordan det er å jobbe 
som samfunnsøkonom og skape kon-

takt med potensielle arbeidsgivere. I 
fremtiden kan det tenkes at EconLink 
og Fagutvalget vil samarbeide om 
enkelte større arrangementer.

Fagutvalget: Utskifting av an-
satte
Utover instituttets tre vedtatte kjer-
neområder (mikro, makro og økono-
metri) er demografi et av fagfeltene 
som det undervises i ved instituttet. 
Tar vi en titt på den demografiske 
situasjonen oppe i 10. til 12. etasje 
preges den av at flere nærmer seg 
pensjonsalder og en kjønnsfordeling 
i favør menn. Knut Sydsæter går av 
med pensjon ved inngangen til det 
nye året i en alder av 69 år. Savnet et-
ter Sydsæter vil utvilsomt være stort, 
da ved hans jordnære og rettferdige, 
men like fullt svært skarpsindige sinn, 
og ikke minst med hans enestående 
pedagogiske evner. I august neste 
år går Steinar Strøm av med avtale-
festet pensjon og vi mister med det 
en slagkraftig og godt likt professor. 
Samtidig ansettes imidlertid et nytt 
radarpar i fast vitenskapelige stillin-
ger. De to har forsket mye sammen 
og er begge spesialisert innen miljø-, 
adferds- og offentlig økonomi. Av 
disse har vi en kvinne, nemlig Karine 
Nyborg. Nå skal det understrekes at 
hennes kjønn ikke var avgjørende, 
men det er like fullt positivt med en 
fjerde kvinnelig fast vitenskapelig 
ansatt. Nyborg var for øvrig visepresi-
dent i ”the European Association of 
Environmental and Resource Eco-
nomics” i 2002-2003. Den andre er 
Kjell-Arne Brekke som i sin tid var 
Nyborgs veileder i doktoravhandlin-
gen. Brekke interesser seg i tillegg 
for markedsføring og innehar spe-
sielt gode metodekunnskaper. Både 
Brekke og Nyborg er utdannet ved in-
stituttet og har tidligere vært senior-
forskere i SSB og ved Frischsenteret. 
Begge har gjort et godt inntrykk på 
oss, så det blir spennende å se dem 
i aksjon. Når det kommer til innstil-
lingen i førsteamanuensisstillingen(e) 
i matematikk, er den ennå ikke klar. 
Det skal nevnes at vår nyansatte 
Kjell-Arne Brekke nylig har undervist 
i matematiske økonomiemner på Mat-
Nat. Fagutvalgets utsendte (deriblant 
undertegnede) ga i den forbindelse 
Brekke et relativt godt skussmål da 
instituttet besøkte en av hans inte-
grerte matte-økonomiforelesinger. 

Ellers har instituttet nylig utlyst nye 
stipendiat- og postdoktorstillinger.

Fagutvalget: Forbedring av studi-
ene og veien mot arbeidslivet
Vi får ofte høre at våre svært gode 
analytiske og metodiske kunnskap er 
våre største fortrinn. Nå skal dette 
fortrinnet styrkes ytterligere gjen-
nom større intensitet i statistikk- og 
økonometriemner og ved å vurdere 
alternative emner i profesjonsgra-
den. På bachelornivå har Fagutvalget 
fremmet forslag om ny EXFAC-ord-
ning og 40-gruppeavtale i foretnings-
fag, men instituttet vurderer å øke 
studiemengden. Myten om at poten-
sielle arbeidsgivere ikke vet hvilke 
kunnskaper vi sitter inne med ble i 
stor grad avlivet av kandidatundersø-
kelsen, som også viser overensstem-
melse mellom utdannelse og arbeids-
oppgaver. Like fullt er det alltid rom 
for forbedringen, derfor er instituttet 
i ferd med å opprette et arbeidslivs-
panel med Norges Bank, SSB, to 
departementer, en finansinstitusjon 
og en annen arbeidsgiver fra privat 
sektor. Det er ingen hemmelighet at 
vi har et forbedringspotensial når 
det kommer til myke kvalifikasjoner. 
Med andre ord er faglig kommunika-
sjonsevne, praktisk oppgaveløsning, 
teambygging og markedsføring av 
oss selv, noe de fleste av oss kan bli 
bedre på. Instituttet vil imøtegå dette 
ved å kreve mer aktive studenter på 
seminarene og innføre et obligato-
risk oppgaveseminar på masternivå. 
Fagutvalget jobber dessuten for å 
bedre opplæringen i informasjons-
teknologi slik at studenter lettere 
kan mestre databehandling både i 
undervisningen og i arbeidslivet. Når 
det gjelder forelesernes pedagogiske 
evner skal disse vektlegges mer ved 
fremtidige ansettelsesprosesser og 
emneevalueringer. De som i fremti-
den tilsettes for 4 år eller mer må ta 
et obligatorisk kurs i pedagogikk. Vi 
har i tillegg kommet med et forslag 
for å avhjelpe dårlige engelskkunn-
skaper blant enkelte forelesere. En 
annen nyhet som vil tas vel imot av 
mange, er at normalfordelingens era 
ser ut til å kunne gå mot slutten. 
Dette fordi instituttet ser få grunner 
til å følge en ordning som ikke følges 
på landsbasis. Fagutvalget jobber for 
tiden med en karriereportal på våre 
nettsider som vi håper kan være til 

Kjære studenter! Her er foreningens spalte. Denne gangen har 
vi i Fagutvalget og Frederik fått med EconLink som er institut-
tets relativt nye næringslivsforening. Vi håper med dette å gi et 
innblikk i vårt virke, våre arrangementer og hva som foregår på 
instituttet.

Foreningenes spalte i Observator
Hanne Gaup Braa(EconLink), Rasmus Bøgh Holmen(Fagutvalget) og Andrea Haug(Frederik)



stor hjelp både i planleggingen av 
studiene og på veien mot arbeidslivet. 
I denne sammenheng er det også 
verdt å sjekke ut EconLinks nettsider. 
La oss avslutte dette avsnittet med 
en gledelig nyhet – Fagutvalget har 
fått gjennomslag for å gjeninnføre le-
sesalsplassene for oppgavestudenter 
til neste år.

EconLink, Fagutvalget og Fre-
derik: Planleggingen av et nytt 
semester
Det går mot slutten av semesteret. 
Snøen har for lengst lagt seg rundt 
Eilert Sundts hus og eksamenstida 
nærmer seg med stormskritt. Paral-
lelt med eksamensforberedelsene 
planlegger EconLink, Fagutvalget og 
Frederik aktiviteter for neste semes-
ter. For første gang vil instituttets 
seks foreninger (AIESEC, EconLink, 
Fagutvalget, Frederik, Observator 
og Økonomisk Alumniforening) ha et 
fellesmøte for å fremme samarbeid 
og koordinering. Semesteret åpnes 
av Fagutvalget ved en aktualitets-
forelesing med visesentralbanksjef 
Jarle Bergo. Allmøtet holdes som før 
av Fagutvalget og Frederik og alle 
foreningene blir invitert. Videre vil 
EconLink og Fagutvalget sammen ta 
sikte på å holde et inspirasjonsse-
minar hvor studentene får innblikk i 
arbeidslivets krav og arbeidsoppga-
ver. For de internasjonale studentene 
vil Fagutvalget og Frederik arrangere 
den internasjonal utflukt som ble er-
stattet av en internasjonal aften dette 
semesteret. Utover dette arbeider 
Frederik stadig med Hemsedalturen 
(2.–4. februar), Fagutvalget med 
aktualitetsuka om olje og energi 
(19.–23. februar) og EconLink med 
ny bedriftspresentasjoner. Inntil da 
ønsker EconLink, Fagutvalget og Fre-
derik lykke til med alle eksamener og 
en riktig god jul!
-For International Students

Arrangementskalender for november
2. november: Ekskursjon til finansdepartementet (Fagutvalget)
7. november: Bedriftsbesøk med ECON (Fagutvalget)
7. november: Aktualitetsforelesing med Karen Helene Ulltveit-Moe (Fagutvalget)
9. november: Bedriftspresentasjon med Telenor med gratis lunsj (EconLink)
9. november: Quizfest (Frederik)
10. november: Internasjonal aften (Faguvalget og Frederik)
13. november: Internasjonal lunsj (Fagutvalget og Frederik)
16. november: Bedriftspresentasjon First Securities med gratis lunsj (EconLink)
20. november: Aktualitetsforelesing med Bjørn Harald Martinsen fra OLF (Fagutvalget)
21. november: Filmvisning av ”Enron – The Smartest Guys in the Room” (Fagutvalget)
(Flere arrangementer i regi av Fagutvalget kan komme.)

our exams, our unions are planning 
the next semester. EconLink and the 
Student Council are preparing a ca-
reer seminar, Frederik are planning 
a trip to the ski resort Hemsedal and 
the Student Council are preparing 
for the Actuality Week about oil and 
energy.

Frederik and the Student Council: 
International Events
As you may know most of our events 
are in Norwegian. To compensate for 
this, Frederik and the Student Council 
arrange an international lunch each 
month. The previous was on the 
27th of October and became a huge 
success with almost 40 visitors. In 
October, Frederik and the Student 
Council held a party debate about 
limited energy and business policy 
regarding the energy intensive sec-
tors. Unfortunately the debate was in 
Norwegian, but we are glad that some 
of you enjoyed the party afterwards. 
Frederik will the 9th of November 
arrange a Quiz Party. Frederik are 
glad to inform you that this quiz will 
be in both Norwegian and English. 
In addition the Student Council will 
show the documentary “Enron – The 
Smartest Guys in the Room” the 21th 
of November. Earlier Frederik and the 
Student Council had planed a culture 
arrangement where we hoped to 
show you the Norwegian traditions 
and nature, but because of uncertain 
weather conditions this event is de-
layed to the next semester. Instead 
we will organize an international 
evening in the fall of November which 
we hope all of you will join. Meanwhile 
EconLink, Frederik and the Student 
Council would like to wish you good 
luck on your exams and merry Christ-
mas to you all!

Would you like to know more about EconLink, Frederik and the Student Council? 
Or maybe you have opinions you would like to share? 
In this case you can visit our web pages at www.econlink.no, 
http://foreninger.uio.no/frederik/eng/index_eng.htm and http://www.oekonomi.uio.no/fagutvalget 
or you could send us an email on post@econlink.no, 
frederikpost@econ.uio.no or fagutvalget@econ.uio.no.

EconLink, Frederik and the Stu-
dent Council: 
Today’s Situation
From this number of Observator and 
onwards, EconLink, Frederik and 
the Student Council would also like 
to inform the international students 
about our activities and the status at 
the Department of Economics. On the 
career front our Department now has 
a new association called EconLink, 
is working to improve our relations 
with the business life. They will be an 
important supplement to the Student 
Council. The Student Council will still 
arrange job events with all sorts of 
employers from the public sector, the 
business sector and ideal organiza-
tions, but EconLink will deal with the 
employers from the business sector in 
a way that goes beyond the Student 
Council’s capacity. When it comes 
to our qualifications we are known 
to have high skilled students, espe-
cially when it comes to methods and 
analysis, knowledge that the depart-
ment would like to develop further. 
However, our ability to express our 
knowledge explicitly and solve up to 
date cases, could be improved, which 
is something that the Student Council 
and the department are trying to find 
a way to do. The Student Council 
has had some complaints about the 
English knowledge of some of the lec-
turers, especially from international 
students. Thus the Student Council 
will try to find a solution to this prob-
lem through the Program Committee. 
At the end of the year the popular 
professors Sydsæter and Strøm will 
retire, two lecturers we definitely will 
miss. Meanwhile Brekke and Nyborg 
are joining the academic staff, both 
specialists in environmental, behav-
iour and public economics. 
Parallel with the preparations for 
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Willy H. Olsen jobber som rådgiver 
for INTSOK, er Associate Fellow 
ved Royal Institute of International 
Affaires i London og styremedlem 
i Revenue Watch Institute. I sin 
presentasjon på RØST seminaret 
pekte Olsen både på muligheter og 
vanskeligheter ved overføring av 
Norges oljekompetanse til oljerike 
utviklingsland. 

Nigeria, Malaysia og naturres-
sursenes forbannelse.
Olje for utvikling-initiativet(OfD) tar 
sikte på å hjelpe u-land med olje-
ressurser til å unngå ”The resource 
curse”. Olsen trakk fram Nigeria 
som eksempel på et land som sliter 
med naturressursenes forbannelse: 
i løpet av en 40års periode har lan-
det ikke hatt vekst til tross for sine 
enorme oljeressurser. Han nevner 
at det kan være andre faktorer som 
har spilt inn også, som sterk befolk-
ningsvekst. Likevel er et resultat 
som Nigerias utrolig når de har hatt 
$300 milliarder i inntekter fra olje. 
Problemet er at disse ikke investe-
res i langsiktige vekstfremmende 
tiltak. Nigeria har hatt kontinuerlige 
militærkupp der den ene kuppma-
keren blir erstattet av den neste 
etter et slags mønster av typen ”nå 
er du rik nok, nå er det min tur”. 
I Niger-deltaet stjeles det dessu-
ten olje for tre milliarder kroner 
hvert år. Diverse grupper står bak, 
og disse tjener nok til å styrke sin 
virksomhet med våpen etc. Men 
det finnes også eksempler på at det 
ikke trenger å gå så galt, Malaysia 
har i samme 40-årsperiode hatt 
god vekst. Landet har også oljeres-
surser, men til forskjell fra Nigeria 
har Malaysia i større grad satset på 
utdannelse og kompetanseheving.

Spørsmålene U-landene stiller.
Erfaringene til Olsen er at befolk-
ningene i mange av utviklingslan-
dene har for lite informasjon om 
hvordan deres eget land ligger an. 
Typiske spørsmål disse landene har 

er: -Blir vi betalt det ressursene 
våre er verdt? -Skal oljeselskapene 
eller landet tjene mer når oljeprisen 
stiger? 

Et problem i forbindelse med det 
sistnevnte spørsmålet er at mange 
land inngikk kontrakter av 30-40 
års varighet med internasjonale 
selskaper mens prisene var lave. 
Dette skjedde på et tidspunkt da 
disse landene var langt nede og 
derfor villige til å strekke seg langt 
for å tiltrekke seg internasjonale 
selskaper. Og så, når oljeprisene 
stiger, er det selskapene som ender 
opp med å tjene rått på denne 
oppgangen. Til kontrast er Norges 
situasjon at samfunnet får 90 % 
av inntektsstrømmen fra oljen via 
skatt og statlig eierskap. Det er 
noe av grunnen til at en del land nå 
henvender seg til Norge. Hvordan 
klarer Norge å styre de internasjo-
nale oljeselskapene? Hvordan ut-
viklet vi nasjonal industri? I denne 
forbindelse er grepene Norge tok i 
70 og 80-årene viktige for utviklin-
gen Norge har hatt.

Eksport av den norske model-
len.
Olsen nevner fire punkter som Nor-
ge er sterke på i følge IMF: håndte-
ring av oljeinntekter, miljø, lisens-
politikk samt åpenhet og ansvarlig-
gjøring. Opprettelsen av Statoil har 
vist seg å få en heldig utvikling, 
men oljerådgiveren mener at også 
Statoil kunne blitt dominerende og 
ødeleggende slik tilfellet har vært i 
noen andre land. I Angola, Malaysia 
og i hoveddelen av land i Afrika og 
Latin-Amerika generelt, har nasjo-
nale oljeselskaper blitt styrende. 
Nær hele landets kompetanse sitter 
der, og selskapene har fått utvidet 
oppgaver innen for eksempel helse 
og utdanning.  Norge på sin side, 
fremhever Olsen, hadde et check 
and-balance system på plass som 
har vært heldig: god deling av 
roller og ansvar mellom politikk, 

forretning(Statoil) og regulering(Olj
edirektoratet). 

Norge har i mange år allerede 
drevet kompetanseoverføring på 
området innenfor organisasjoner 
som Petrad og Oljedirektoratet. 
OfD-initiativet slik foredragshol-
deren ser det fører til en bedre 
samordning mellom de aktørene 
som har gjort dette over tid. I de 
10-15 årene Norge har lært bort 
den norske modellen er det gjort en 
feil, hevder Olsen, ved ikke å stille 
spørsmålet: kan den norske model-
len implementeres i mållandene? 
Det kan den ikke i de fleste land, 
poengterer han.

En hovedgrunn er at man oftest gir 
råd til ministerier – nettopp insti-
tusjoner som ikke har den rollen 
de skal ha. Derfor må tilstrekkelige 
institusjoner bygges først. Dessuten 
er et kritisk sivilt samfunn som kan 
kontrollere myndighetene i landet 
en nødvendighet for at forvaltnin-
gen skal fungere. Som eksempel på 
feilslått hjelp fra Norges side trek-
ker Olsen frem at vi har bygget en 
oljelovgiving i Angola som ”ligger i 
en skuff” fordi den ikke passet det 
nasjonale oljeselskapet….

Åpenhet og anti-korrupsjon.
Et viktig element i OfD-programmet 
er å vektlegge åpenhet, for eksem-
pel rundt kontraktstildelinger: lever 
oljeselskapene opp til sine forplik-
telser? Åpenhetsprosesser skal gi 
press for at dette skjer. 
 
Her er Norges praksis ikke over-
førbar på alle områder: Vår lisens-
politikk er lite åpen. Blant annet 
er budene ikke offentlige. Dette 
fungerer bra i Norge fordi vi har til-
lit til at embetsverk, oljedirektorat 
og politikere utøver denne politik-
ken på en forsvarlig måte. Men å 
overføre en slik praksis til systemer 
der disse trekkene av tillit ikke er 
tilstede, kunne gitt mer korrupsjon 

De fleste vil si at oljen har vært og er en velsignelse for Norge. Det er den slett ikke alle ste-
der. Lørdag 28.oktober holdt RØST seminar med tittelen ”Norske naturressurser – til glede 
og eksport?” Fire foredrag som omhandlet temaene ressurs og konflikt, Olje for utvikling og 
miljø sto på plakaten. Denne artikkelen tar for seg to av disse: Et foredrag om Olje for utvi-
klingsprogrammet av oljerådgiver Willy Olsen og deretter noen kritiske spørsmål til dette, 
reist av professor ved ØI, Diderik Lund.

DET SORTE GULLET
-Astrid Lyse-
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og tildeling til eliter.

Nigeria revisited.
Nigeria er for sin del på vei mot en 
mer åpen lisenspolitikk: Olsen var 
selv til stede ved en lisensrunde i 
landet i 2005. Komiteen satt i et 
rom der det var 800 aktører fra 
sivilt samfunn, blant annet presse 
og NGOer. Budene ble åpnet, 
behandlet og fordelt i dette åpne 
rommet. Det endte med at de fleste 
konsesjonene ble gitt til nigerianske 
produksjonsselskap som var eid av 
eliten der, disse hadde gitt de beste 
budene. Internasjonale størrelser 
som Exxon ble utkonkurrert. 

Men da Olsen var tilbake i Nige-
ria for evaluering av prosessen 
fra 2005, viste det seg at olje-
selskapene ikke hadde betalt det 
de hadde bydd. I dette tilfelle ble 
lisenstildelingen stoppet for de som 
ikke hadde betalt for seg. Av de 
40 lisensene som skulle blitt utdelt 
var det til slutt bare 8 som ble det.  
Forbedringsforslag som ble fremmet 
etter evalueringen var at et selskap 
må betale halvparten av budet sitt 
som depositum, og dersom man får 
tilslag må resten betales kort tid et-
ter. Skjer ikke dette får ikke selska-
pet tilbakebetalt den første halvde-
len tilbake og har da tapt disse. 

Hjelp er vanskelig.
Willy Olsen ble etterfulgt av profes-
sor Diderik Lund fra Økonomisk in-
stitutt, som holdt et innlegg der han 
satte kritisk fokus på noen viktige 
spørsmål i forbindelse med OfD-
programmet. Anti-korrupsjon er en 
hovedpilar i programmet, men Lund 
pekte på at det ofte er lite incentiv 
til å avskaffe korrupsjon. Det er 
tvilsomt om politikere og oljeselska-
per involvert i mange av de aktuelle 
landene har noe å vinne på å be-
kjempe korrupsjon, og da kan tiltak 
være vanskelig å gjennomføre. Som 
Olsen også argumenterte for, er 
det sivilt samfunn som kan bidra til 
dette for landene det gjelder. 

Interessekonflikter for Norge.
Videre var Lund opptatt av om OfD-
initiativet hadde tilstrekkelige av-
klaringer i forhold til de områdene 
som kunne bli problematiske.

OfD har en utfordring med mulig 
kolliderende interesser. En del av 
programmet har den formen at OfD 
betaler for at land får konsulenttje-
nester angående oljeforvalting. Ofte 
er det norske aktører som utfører 
konsulenttjenestene: det er proble-
matisk at norske aktører er med på 
å lage spille reglene, og så senere 

er de inne som aktører i konkur-
ranse om å få tildelinger. I tillegg til 
det moralske spørsmålet risikerer 
man også at andre land kan reage-
re, USA har noe som heter ”Foreign 
Corrupt Practices Act”. Det kan ten-
kes at de kan reagere mot norske 
selskaper på sammenblanding av 
forvaltning og næring i utlandet. 

Samtidig er det slik at Utenrikstje-
nesten skal være lojale mot nor-
ske interesser. Kan norsk forvalt-
ningsbistand da ta standpunkt mot 
norske næringsinteresser? Dette 
spørsmålet kan være problematisk 
både normativt og juridisk sett.

Interessekonflikter i forhold til 
våre allierte?
Det er ikke bare i forhold til våre 
egne interesser det er mulige kon-
flikter. Ytterligere komplikasjoner 
kan oppstå fordi Norge risikerer å 
komme i skvis med interesser til 
land som er våre allierte og interes-
sene til landet vi gir råd til. Lund 
trakk frem flere eksempler
Hvordan stiller Norge seg til nasjo-

nalisering i Bolivia? Her har man 
hatt regimer som deler ut til utlan-
det, men nå er det nytt regime som 
er for nasjonalisering. Dette kan 
være i strid med interessene til våre 
allierte, for eksempel som eiere av 
internasjonale oljeselskap. Vil for 
eksempel Norge kunne anbefale en 
nasjonalisering uten at disse selska-
pene får kompensasjon?

Videre er Venezuela med president 
Hugo Chávez er eksempel på et 
land som provoserer en av våre al-
lierte, nemlig USA. Anbefaler Norge 
at andre land samarbeider med 
Chávez? Et annet eksempel er i 
Irak. Kan Norge anbefale kontrakter 
med omstridte Halliburton?

Generelt: vil Norge anbefale at sel-
skaper skal behandles likt uavhen-
gig av nasjonalitet? Norge gjør det 
nå, og er forpliktet til det i inter-
nasjonale direktiver, men vi gjorde 
ikke det på 70tallet. Hva er riktig 
linje for fattige land?
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NHH-professoren Agnar Sandmo 
står i ærverdige Aschehougs loka-
ler på Sehesteds plass. Foran ham 
sitter en prominent forsamling, klar 
til å innta den prisbelønte forfat-
terens velvalgte ord. Mange kjente 
fjes fra økonomisk institutt ved UiO 
er tilstede, og inntar fornøyd vin og 
tapas på forlagets regning. Det er 

duket for lanseringen av Sandmos 
”Samfunnsøkonomi – en idéhisto-
rie”. 

Historisk
Boken formidler ikke bare historie, 
den er også selv med på å skape 
den. Det er første bok som tar for 
seg dette temaet på norsk. Natur-

lig nok vekker den nysgjerrighet i 
fagmiljøet, noe den oppmerksomme 
stillheten i Aschehougs lokaler bæ-
rer preg av.
- Og så kom den marginalistiske 
revolusjonen, eller ”den marginale 
revolusjonen”, som noen også vel-
ger å kalle den, ler Sandmo. 
Forfatterens entusiasme viser seg 
etter hvert å være smittsom, og 
salen lar seg villig forføre med his-
toriske oppsummeringer av alt fra 
Marx til Mill. Sjelden har økonomisk 
historie vært mer interessant. 

Et samfunnsøkonomisk kinde-
regg
Boken stiller en rekke viktige spørs-
mål, og sparker fra ved å argu-
mentere for hvorfor vi skal bry oss 
om den økonomiske vitenskapens 
røtter. Historien er interessant, den 
hører med til faglig allmenndannel-
se, og i tillegg gir den en følelse av 
at faget er under stadig utvikling, 
blir leseren fortalt. 
Reklamen har lært oss å akseptere 
at tre ting på én gang er mulig. 
Likevel er vi skeptiske. 
Mange spør seg hvorfor det norske 
fagmiljøet har vært så sent ute med 
å presentere en bok som dette. Er 
det virkelig slik at det hittil totale 
fraværet av norsk litteratur om 
økonomisk idéhistorie reflekterer et 
manglende engasjement?
- Nei, svarer professor ved UiO, 
Kalle Moene, bestemt. Jeg finner 
ham på kontoret, et par dager etter 
lanseringen av boken. Han har fun-
gert som konsulent under arbeidet 
med den. Kontoret er fylt til randen 
av faretruende høye bokstabler, or-
ganisert i et slags kontrollert kaos. 
Bokstavelig talt midt oppe i littera-
turen poengterer økonomiprofes-
soren ivrig: 
- Er man interessert i økonomisk 
historie er det jo bare å lese den! 
Snittet av nordmenn er mer enn 
habile i det engelske språk og i 

KUNNSKAP UTGÅTT PÅ DATO?

Hva økonomene drev med før 1990 kan de 
holde for seg selv. Vi vet jo så mye bedre nå! 
Eller?

Is	it	time?

-Anna Brander-
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stand til å lese om de store øko-
nomene hvis de vil. Dette må i så 
fall bli på eget initiativ, da økono-
misk idéhistorie står langt nede på 
prioriteringslisten, både ved landets 
universiteter og i samfunnsdebatten 
for øvrig.

Død & begravet
Tilbake på Sehestedsplass gir 
forfatteren en forklaring på hvorfor 
denne faglige diskrimineringen 
utgjør et tap for studentene:
- Jeg tror først og fremst at de 
mister en forestilling av faget som 
et levende fag – et fag i utvikling. 
Ofte, når vi foreleser, gir vi inntrykk 
av at alt er pakket og klappet 
og klart, at alt er veldefinerte 
sannheter. Men det er nok ikke alltid 
slik.

Sandmo den yngre, Sigurd, foreslo 
at faren skulle kalle boken ”Når de 
døde våkner”. 
NHH-professoren selv mener at 
sønnen foreslo dette ettersom for-
tidens økonomer er døde, og at her 
i Norge er det vanskelig å vekke liv 
i dem.
- Mange økonomer ser på faget som 
kumulativt, altså at ny forskning 
hele tiden utvider og forbedrer alle-
rede eksisterende kunnskap, for-
klarer Sandmo den eldre. ”Alt godt 
er sagt senere”, hvorfor skal man 
beskjeftige seg med å lese ”wrong 
opinions of dead men”?  

Etterspørselskurven – en revo-
lusjon!
Nå presenteres Norges økonomiske 
fagelite for det som forhåpentligvis 
er kjent materiale.
- En gang i tiden utgjorde det vi læ-
rer i dag faktisk et faglig gjennom-
brudd. Selv etterspørselskurven, 
utbryter Sandmo fascinert. 
- Det krevde en stor matemetiker, 
Cournot, for å tegne den første 
gang, og den representerte et stort 
gjennombrudd i økonomien. Det er 
tankevekkende at det som en gang 
var banebrytende nå er enkelt og 
elementært.
- Ved å se at faget var under ut-
vikling da, blir det lettere å se at 
det også er under utvikling i dag, 
tilføyer han. 
For studenter som er lei av statiske 
pensumbøker der teorien serveres 
som selvfølgeligheter, kan Sand-
mos litterære bidrag derfor være et 
friskt pust inn på en støvete lesesal.

- What is your period? 
En engelsk økonom på slutten av 
1940-årene ble stilt dette spørs-
målet ved ansettelsen på et pre-
stisjetungt universitet, opplyses 
det i boken. Økonomisk idéhistorie 

sto så sterkt at man tok for gitt at 
han hadde ekspertise innenfor en 
bestemt epoke. 
Det samme spørsmålet ville man 
neppe overhørt på Økonomisk Insti-
tutt på Blindern. 
Hvorfor tilrettelegger ikke UiO i 
større grad for studenter med inter-
esse for faglige tilbakeblikk? 
- Det er viktig å kunne det som 
folk tror du kan, det skal være en 
viss forutsigbarhet over hvilken 
kunnskap en samfunnsøkonom er 
i besittelse av. Derfor må enhver 
endring i den utdanningen overvei-
es nøye, og vi må vokte oss vel for 
å bli tendensiøse, advarer Moene.
Kollegaen og ansvarlig for sam-
funnsøkonomimasteren ved UiO, 
Aanund Hylland, kommer løpende 
i instituttgangen, på vei til foreles-
ning. I farten påpeker han; - Man 
må huske at for å inkludere noen 
fag blir vi nødt til å skyve andre ut 
i kulden.
Det er altså snakk om prioritering, 
og det er ikke noen stor hemmelig-
het hvilke fag som har tapt kampen 
om ØIs oppmerksomhet.

Utdanning av selvet
Når det gjelder den tidligere nevnte 
faglige allmenndannelsen er det 
mange som har rom for Pareto-for-
bedringer, skal vi tro Agnar Sand-
mo. Han påpeker at mange kunne 
hatt godt av å utdanne seg selv 
innenfor den samfunnsøkonomiske 
idéhistorien. 
- Beskjedenhet forbyr meg å for-
telle hva jeg mener disse bør lese, 
smiler økonomiprofessoren hemme-
lighetsfullt.
En lun humring spres i salen. Kom-
mentaren var neppe rettet mot 
denne forsamlingen, selv om det 
antakelig er akkurat disse som 
kommer til å lese boken.

Det er selvsagt fint å se fremover. 
Men av og til skader det ikke å 
kaste et blikk over skulderen og se 
hvor vi kommer fra for å skjønne 
hvor vi er på vei. Før vi kjenner vår 
egen historie er det problematisk å 
kreve at andre skal kunne den.

Hva svarte så den engelske øko-
nomen på spørsmålet om hvilken 
periode han visste mest om?
- It’s the future!

Observator snakket med Agnar 
Sandmo på boklanseringen
-Erling Servoll-

Hva tror du studentene går glipp 
av når de ikke studerer fagets 
idehistorie?
- Jeg tror først og fremst at de mister en 
forestilling av faget som et levende fag – 
et fag i utvikling. Ofte når vi foreleser, gir 
vi inntrykk av at alt er pakket og klappet 
og klart, og veldefinert sannheter. Men det 
er nok ikke alltid slik.

Du skriver blant annet i boken at Adam 
Smith ikke nevner den industrielle 
revolusjon selv om han står midt 
i den. Hvis Smith kunne overse 
teknologiutvikling, hva overser vi i dag?
- Ja, det kan godt hende vi overser ting 
i vår samtid også i dag. Det utkom nylig 
en rapport skrevet av Nicholas Stern om 
miljøforandringer og det økonomiske 
system. Der fremgår det at det ikke er slik 
at miljøhensyn står i veien for økonomisk 
utvikling, men snarere er en premiss for 
økonomisk vekst.

Du har beskrevet et mangfold avforskjel-
lige økonomiske skoler gjennom 250 års 
økonomihistorie siden Smith. Hva kjenne-
tegner vår egen tids samfunnsøkonomi?
-En stor bredde i problemstillingene og en 
betydelig vilje til å gi seg i kast med de 
virkelig store og globale spørsmålene.

Samfunnsøkonomien som fag har stadig 
sterkere innslag av matematisk analyse 
Ser du noen betenkeligheter ved det 
sterke tekniske fokuset i økonomiutdan-
ninga i dag? 
-Hva studenter konsentrerer sin oppmerk-
somhet om under studiene, blir jo i stor 
utstrekning bestemt av pensumlitteratur 
og forelesninger. Ofte blir det nok sånn 
at studenter bruker mye av sin tid på å 
mestre rent tekniske analyseproblemer, 
og at dette kan medføre at de bruker for 
liten tid på å lese mer populært skrevet 
men likevel forskningsbasert litteratur om 
aktuelle problemer, økonomisk historie og 
økonomisk politikk. Slike artikler finnes i 
tidskrifter som
Økonomisk Forum, Ekonomisk Debatt og 
Journal of Economic Perspectives. En dose 
økonomisk idehistorie skader heller ikke!

Hva kommer framtidens historikere til å 
skrive om dagens økonomer?
-Jeg håper de kommer til å si at vi la et 
godt grunnlag for moderne samfunnsøko-
nomi!
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Ikke alle kan trives i asfaltjungelen 
b l an t  t r endy  ka f f e ba r e r  og 
østlandsdialekt, og da kan det være 
nyttig å vite om mulighetene som 
finnes i vårt eget hjemland. Hvem 
vet vel bedre enn en vordende 
samfunnsøkonom om hvilket rikt og 
velfungerende land vi bor i? Hvorfor 
skal man trakte etter skolepenger, 
korrupsjon, lavere levestandard og 
sparedusj når man kan få boltre seg i 
et av verdens rikeste land? Løsningen 
for litt variasjon i studiested trenger 
dermed ikke innebære å vende nesa 
utover mot verden, men innover mot 
fjorder, fjell og brunost. Her følger en 
guide for samfunnsøkonomistudenter 
på kunnskapsjakt i Norge:

For en del av oss er Oslo det naturlige 
valget når det gjelder valg av 
studiested. I kort avstand til både 
Norges Bank og Finansdepartementet 
er det ingen tvil om at studentene i 
Oslo befinner seg midt i smørøyet. 
Men vi kan al le ha godt av å 
utvide horisonten, i hvert fall for et 
semester. Hvis man ønsker å studere 
samfunnsøkonomi i Norge, kan man 
velge mellom Bergen, Trondheim 
eller Tromsø, i tillegg til Oslo. Uansett 
om det er regn og gummistøvler, 
skinnvest og mokasiner eller kulde 
og nordlys som står på ønskelista 

får man oppleve en ny by med nye 
muligheter både faglig og sosialt.  

Alle universitetene har fag på høyere 
nivå, men Tromsø er det eneste stedet 
hvor de mangler et profesjonsstudium. 
Hvis man ønsker å ta et semester ved 
et annet universitet er det lettest å 
søke gjennom hospitantordningen. 
Ordningen har opptak to ganger i året 
med søknadsfrist rundt september/
februar hvert år. Ved å søke gjennom 
denne ordningen får man muligheten 
til å besøke et annet universitet 
fordi man ønsker å ta fag der som 
ikke blir tilbudt ved det universitetet 
man tilhører. Om man ønsker å 
være hospitant må man søke til det 
fakultetet man ønsker å begynne 
ved, og legge ved en begrunnelse for 
søknaden. Denne ordningen åpner 
for muligheten til å ta spennende 
fagkombinasjoner eller ta fag som 
er mangelvare ved UiO. Fag på 
masternivå kan man søke om å få 
godkjent som valgfrie 4000-emner 
ved UiO når man returnerer etter 
endt utveksling. Man kan kun være 
hospitant ett semester, så ønsker man 
å være borte lenger, eller vil fortsette 
utdanningen på et annet universitet, 
må man søke som vanlig gjennom 
samordna opptak. 

Tror du samfunnsøkonomi er det 
samme uansett hvor du studerer, 
tar du grundig feil. Alle de ulike 
universitetene har sine spesialiteter, 
men også områder hvor de er svake. 
På UiO er det store muligheter til 
å ta metodefag som matematikk, 
statistikk og økonometri, men fag som 
gir studentene praktiske ferdigheter 
er en sjeldenhet. Lite undervisning og 
store klasser gjør at man kan studere 
i fem år uten å i det hele tatt trenge 
å åpne munnen før ved avsluttende 
muntl ig eksamen. UiO passer 
dermed best for en hardtarbeidende, 
selvdis ip l inert  og selvstendig 
student uten behov for noe særlig 
oppfølgning. Samfunnsøkonomer 
har ofte ambisjoner om å jobbe seg 
opp til lederstillinger både i privat og 
offentlig sektor, og i forbindelse med 
dette er fag som omhandler strategi 
og ledelse mangelvare ved UiO. Ved 
de andre universitetene i Norge er 
dette derimot ikke tilfelle.  

Både ved UiB, UiTø og NTNU 
er det f lere mul igheter for å 
kombinere  samfunnsøkonomi 
med bedriftsøkonomi. I Bergen 
kan man for  eksempel  ve lge 
blant fagene ”Bedriftsstrategi og 
konkurransepolitikk” eller ”Økonomisk 
teori for organisasjon og ledelse”. 

Det er flere veier 

til Rom…

Det er flere veier som fører til Rom, og det er også flere veier å gå for å fullføre 
en utdannelse. Selv om en ikke ønsker å reise utenlands, byr vårt langstrakte 
land på uante muligheter for en samfunnsøkonomistudent som er på jakt etter litt 
variasjon i hverdagen. 
-Anna Brander-
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UiO mangler l ignende fag som 
dekker disse emnene. Et fag som er 
nærmest obligatorisk å ta hvis man er 
i Bergen er helseøkonomi. Faget har 
et veldig godt rykte, og går for å være 
universitetets spesialitet innenfor 
økonomi. Helseøkonomi Bergen (HB) 
er et eget senter for økonomiske 
analyser av helse og helsetjenester og 
er absolutt noe man burde få med seg 
hvis man ønsker å ta et semester i den 
regnfulle byen. I tillegg er det tettere 
oppfølgning, ofte mer undervisning 
og bedre pedagogisk tilrettelegging 
for studentene. Metodefag på høyere 
nivå er det derimot dårlig med, så 
dette lønner det seg å ta andre steder 
enn i Bergen. 

Ledelse og strategi er også fag du 
kan studere hvis du reiser til Tromsø. 
Allikevel er det ikke dette som går for å 
være universitetets styrke. Hvis du er 
spesielt interessert i Norges økonomi 
og fiskenæringen kan nemlig et 
semester i Tromsø være midt i blinken. 
Byen er beryktet for sitt yrende 
studentliv med et rikt utvalg av fester 
som er med på å forkorte mørketiden. 
Avdelingen for samfunnsøkonomi 
holder ti l på Fiskerihøyskolen. 
Utdanningen er bærer preg av 
studiestedet og fagene er rettet mot 
fiskeriøkonomi, ressursøkonomi og 

norske økonomiske utfordringer. På 
UiTø kan man velge blant interessante 
fag som ”økosystemer, forvaltning og 
marineressurser” eller ”fiskeriøkonomi 
og økonomisk forvaltning”. Dette er 
fag som gjør deg attraktiv innenfor 
en viktig eksportnæring for Norge, og 
som gir deg mulighet til spesialisering 
på nasjonalt nivå. Utvalget av fag 
er generelt lite i Tromsø, og kan 
dessverre til en viss grad oppleves 
som hemmende, spesielt på høyere 
nivå. 

Ved NTNU i Trondheim er det 
muligheter for den som ønsker å 
skaffe seg en ytterligere spesialisering 
i metodefag enn det man finner i Oslo. 
Dette gjelder spesielt økonometri. 
I tillegg til økonometri 1 og 2, 
eksisterer det nemlig fag som for 
eksempel ”tidsserieøkonometri” og 
”mikro- og paneldata økonometri”. 
En annen mulighet ved NTNU 
er å bygge på en bachelorgrad i 
samfunnsøkonomi med en mastergrad 
i finansiell økonomi. Det tas kun opp 
10 studenter hvert år, så man vil 
dermed være en del av en eksklusiv 
gruppe som får lære om blant annet 
prosjektfinans, beslutningsanalyse 
og selskapsfinansiering. Dette gir 
en ideell fagkombinasjon for de som 
ønsker å kombinere bedrifts- og 

samfunnsøkonomi. 

Som vi har sett byr landet vårt på 
det meste vi kan ønske oss innenfor 
fagområdet samfunnsøkonomi. Hvis 
man ønsker spesialisering i metodefag 
er det UiO eller NTNU som gjelder, 
ønsker man å studere helseøkonomi 
burde man reise til Bergen, mens 
Tromsø har ekspertise i fiskeriøkonomi. 
Hvis man har ambisjoner om å bli 
toppleder kan det lønne seg å ta 
en tur på vestlandet for å studere 
samfunnsøkonomisk ledelse, mens 
en student med nese for økonometri 
burde ta turen til Trondheim. Hvis det 
er ressurser og forvaltning som får 
deg til å sitte med tykke bøker ved 
midnatt, er det verdens nordligste 
universitet du burde ta turen til. For 
de som ikke ønsker å være lenger 
unna enn en togtur med NSB fra 
mors kjøttkaker eller fars klønete 
omsorg er det altså store muligheter 
innenfor landets grenser. Variasjon 
og nye impulser trenger ikke å være 
ensbetydende med utlandet, og hvem 
kan si at ikke trønderbart, utepils i 
sydvest eller studier på 70 grader 
nord er eksotisk?
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Phelps mottar prisen for sine bidrag 
innen politisk makroøkonomi, og det 
er utledningen av den gylne regel 
for kapitaldannelse (golden rule), 
samt arbeidet med arbeidsledighet 
og inflasjon, som spesielt trekkes 
frem. En intertemporal tilnærming 
har preget Phelps makroøkonomiske 
analyser helt fra hans tidligste arbeider 
med vekstteori. Han påpekte blant 
annet at avveiningen mellom inflasjon 
og arbeidsledighet kun gjelder på 
kort sikt. Phelps var en av de første 
som introduserte et mikrofundament 
i sine makromodeller. Dette har hatt 
stor betydning for videre utvikling av 
makroøkonomisk teori. 

Optimal sparerate – ”Golden 
rule”
På begynnelsen av sin karriere arbeidet 
Edmund Phelps mye med økonomisk 
vekst, og da spesielt avveiningen 
mellom konsum i dag og fremtidig 
konsum. Her søkte han å finne en 
optimal ressursallokering mellom 
generasjoner, som maksimerer 
velferden over tid.

Phelps utledet den såkalte gylne 
regelen for kapitalbygging, en 
handlingsregel som sier hvor mye 
kapital som bør akkumuleres over tid 
for å maksimere den intertemporale 
velferden. Regelen ble utledet 
innenfor rammeverket av Solow-
Swans neoklassiske vekstmodell, og 
var basert på at alle generasjoner skal 
ha de samme konsummulighetene. 
Phelps viste at den langsiktige 
spareraten, som i likevekt gir det 
høyeste opprettholdbare konsumnivå 
over tid, skal ligge på samme nivå 
som kapitalens avkastningsrate i 
økonomien (realrenten). 

Analysen begrenses av at Phelps kun 
fokuserte på langsiktige likevekter, 
og ikke tok hensyn til problemer 
på veien frem til langsiktig optimal 
sparerate. For eksempel har andre 
i den senere tid lagt mer vekt på 
konsum nå relativt til senere ved 
å inkludere en diskonteringsrate 
på konsum. I tillegg kan en høyere 
sparerate innebære velferdskostnader 
og fordelingskonflikter gjennom 
redusert konsum på kort sikt. Denne 
problemstillingen tok han opp i senere 
arbeider, hvor han også påviste 
muligheten for det som kalles dynamisk 

ineffektivitet. Det er en situasjon 
med for stor kapitalakkumulasjon, 
hvor det er mulig å øke konsumet 
for alle generasjoner ved å redusere 
spareraten. Resonnementet baserer 
seg på at en redusert sparerate 
gir en umiddelbar økning i velferd 
som følge av økt konsum. I tillegg 
tjener fremtidige generasjoner på 
å ha en sparerate tilsvarende den 
gylne regelen, fordi selv om de 
taper på lavere kapitalakkumulasjon 
vil tapet veies opp av at de også 
sparer mindre. Dette resultatet blir 
ofte referert som ”Phelps-Koopmans 
dynamisk ineffektivitet”. 

I samarbeid med Robert Pollak 
(Phelps and Pollak, 19681) viste 
Phelps hvordan man kan havne i en 
situasjon med for lav sparerate selv 
om hver generasjon gjør optimale 
valg vedrørende konsum og sparing. 
Dette kan skje som følge av såkalte 
tidsinkonsistente preferanser, som 
går ut på at forskjellige generasjoner 
har ulik oppfatning av hvor stor 
kapitalakkumulasjonen bør være. 
Den underliggende ideen er at hver 
generasjon også har preferanser 

ovenfor senere generasjoners 
konsum, men vektlegger likevel eget 
konsum mest. For eksempel ønsker 
jeg å spare en viss mengde til mine 
barn, forutsatt at de sparer en del til 
sine barn igjen. Men fordi mine barns 
sparetilbøyelighet er lavere enn jeg 
skulle ønske, blir resultatet at jeg 
sparer mindre til mine barn enn jeg 
ideelt sett ville gjort. På samme måte 
vil mine barn tilpasse seg, fordi de vet 
at sine barn igjen vil konsumere mer 
av det de har spart. Konsekvensen 
er økt konsumtilbøyelighet og for lav 
sparerate på sikt. 

Phelps har også arbeidet med hvilken 
betydning investeringer i humankapital 
har for økonomisk vekst. Ved hjelp 
av en endogen vekstmodell utledet 
han en generalisert gylden regel, 
som også gjelder for investeringer i 
humankapital. Sammen med Richard 
Nelson (Nelson and Phelps, 19662) 
påpekte Phelps hvordan en bedre 
utdannet arbeidsstokk lettere vil 
kunne tilegne seg ny teknologi. Et 
resultat som har hatt stor betydning 
for nyere forskning.  

Hedvig Thoresen og Linda Oksnes

Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap 
til Alfred Nobels minne går til mannen bak teo-
rien om likevektsledighet og ”golden rule”, Ed-
mund Phelps.

Edmund Phelps var ikke hippie på 70-tallet, som 
man ser.

Årets pris går til Edmund Phelps
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Likevektsledighet og inflasjons-
forventinger. 
Edmund Phelps publiserte flere 
artikler på slutten av 1960-tallet 
som var med på å endre synet på 
sammenhengen mellom inflasjon 
og arbeidsledighet. Milton Friedman 
var også tidlig ute med å påpeke at 
økonomien på sikt vil bevege seg 
mot et likevektsnivå, men Phelps 
formulerte en klar årsakssammenheng 
mellom arbeidsledighet og forventet 
inflasjon. Phelps utviklet den første 
model len for bestemmelse av 
likevektsledighet. I dette arbeidet 
gikk han ned på mikronivå og 
studerte pris- og lønnsfastsettelsen 
i arbeidsmarkedet.

I tidlig etterkrigstid var keynsianske 
modeller dominerende, og etter hvert 
ble også relasjonen i Phillips-kurven 
viktig.  I følge keynsiansk teori på den 
tiden var det ingen konflikt mellom 
full sysselsetting og prisstabilitet. Når 
Phillipskurven kom begynte man å 
tro på en stabil negativ sammenheng 
mellom disse størrelsene. I teorien 
kunne myndighetene velge det nivået 
på arbeidsledigheten de ønsket til 
prisen av høyere inflasjon. Disse 
ideene stod i kontrast til en vanlig 
antakelse i mikroøkonomi om at det 
bare er realstørrelser, ikke nominelle 
som er avgjørende for produksjon i 
likevekt. De ga heller ikke noe svar 
på hvorfor man kunne observere 
høy inflasjon samtidig med høy 
arbeidsledighet. 

Edmund Phelps argumenterte for 
at inflasjonen ikke bare avhenger 
av arbeidsledigheten, men også 
av aktørenes forventninger om 
inflasjonen. Dette arbeidet ledet til 
den såkalte ”forventningsjusterte” 
Phill ipskurven, hvor aktørene i 
markedet baserer sine beslutninger 
i pris- og lønnsfastsettelsen på 
forventninger om den generelle 
utviklingen i økonomien. 

Phelps antar i sine analyser at 
forventningene er adaptive, det vil si 
at de justeres med observert inflasjon. 
Siden det tar tid før alle får med seg 
endringer i inflasjonstakten er det 
rom for å påvirke arbeidsledigheten 
på kort sikt, men etter hvert vil 
aktørene justere sine forventninger. 
Høyere inflasjonsforventninger vil 
gi økt lønns- og kostnadspress, 
som igjen kan redusere økonomiens 
produksjonsnivå. På lang sikt viste 

Phelps at økonomien vil gå mot et 
likevektsnivå, hvor arbeidsledigheten 
er slik at inflasjonsforventningene 
stemmer med faktisk inflasjon. 
Arbeidstakere og arbeidsgivere vil 
ikke kunne ta systematisk feil i sine 
inflasjonsforventninger over tid, 
slik at arbeidsledigheten i likevekt 
– likevektsledigheten - blir bestemt 
av lønnsdannelsen og er dermed 
uavhengig av inflasjonen.  

I følge Phelps må myndighetene veie 
lavere arbeidsledighet på kort sikt 
mot en mindre ønskelig likevekt på 
lang sikt. Stabiliseringspolitikk har 
ingen hensikt på lang sikt, og vil bare 
føre til stadig økende inflasjon, uten 
noen effekt på arbeidsledigheten. 
Siden både lav arbeidsledighet og 
lav inflasjon er ønskelig kan det være 
optimalt å gå igjennom en periode 
med en arbeidsledighet høyere enn 
likevektsledigheten for å få ned 
inflasjonen3. 

Stor betydning…
Selv om Phelps viktigste analyser 
hovedsakelig ble utviklet på 60 og 70-
tallet er de fremdeles svært aktuelle. 
Hans teorier om likevektsledighet har 
hatt stor innflytelse på utformingen 
av dagens pengepolitikk. I moderne 
pengepolitiske modeller spil ler 
prisforventninger en viktig rolle. 

Antagelsen om likevektsledighet 
danner grunnlaget for at vi har et 
inflasjonsmål. Uten det ville det 
kanskje vært mer hensiktsmessig 
å sette renta for eksempel etter 
arbeidsledighetsnivået. For Norges 
bank er rentas innvirkning på 
inflasjonsforventningene en svært 
viktig styringsmekanisme. For 
eksempel var det hensynet til å hindre 
at inflasjonsforventningene skulle 
festne seg betydelig under målet en 
vesentlig årsak til at renten ble satt 
ned til et svært lavt nivå i 2003 og 
20044. Svakheten med teorien om 
likevektsledighet er usikkerheten 
rundt hvilket nivå den er på, noe som 
også har sådd tvil om hvorvidt den 
egentlig finnes. Dessuten medfører 
arbeidsledighet høye kortsiktige 
kostnader, da spesielt for de som 
rammes, noe som gjør konseptet 
upopulært utenfor økonomifagets 
kretser. Phelps poeng var ikke at 
finanspolitikken ikke virker, men at 
den har sin begrensning. Hvor lenge 
en stabiliserings politikk har virkning 
gir han riktignok ikke svar på.  Poenget 
er at man må, for å finne langsiktige 
løsninger på arbeidsledigheten, se 
utover en ekspansiv finanspolitikk. 
I sine senere arbeider har han vært 
opptatt av hva som bestemmer nivået 
på likevektsledigheten. Med en slik 
innsikt kan en vite mer om hva som 
skal til for å redusere ledigheten, selv 
på lang sikt.

1) Phelps, Pollak (1968), On Second-Best National Saving and Game-Equilibrium Growth, Review of Economic Studies, Vol. 35, 185-199.
2) Nelson, R. and E. S. Phelps. (1966), Investments in Humans, Technological Diffusion and
    Economic Growth, American Economic Review: Papers and Proceedings, Vol. 56, 69-75.
3) Edmund Phelps`s Contribution to Macroeconomics. Kungl. Vitenskapsakademien. 2006.

4) http://www.norges-bank.no/front/rapport/no/ir/2006-03/1.html

Takk til Steinar Holden for faglige innspill
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Det har vært en varm høst på Oslo 
Børs. Mens oktober historisk sett 
pleier å være en turbulent måned, 
viste fasiten i år en oppgang på 8 %. 
Oljeprisfallet fra sensommeren stoppet 
som forventet opp, og ga et lite ”relief 
rally” i olje- og energisektoren, som dro 
resten av markedet tilbake over 400 
poeng. I Observatorporteføljens øyne 
kan det virke som om usikkerheten 
fra tidligere i sommer er over, og 
dersom hovedindeksens motstand 
på rundt 420 poeng blir brutt, 
signaliseres videre oppgang. Dersom 
det motsatte skulle skje, dannes en 
gigantisk dobbel-topp formasjon, 
noe som indikerer at reaksjonen ned 
i mai var mer enn psykologi. Norske 
selskaper går for tiden svært godt, 
og det er tenkelig at vi befinner 
oss på en konjunkturtopp. Disse er 
kjennetegnet ved høy optimisme 
og store investeringer, som i neste 
omgang resulterer i overkapasitet og 
pessimisme. Dersom vi ser tilbake 
på de 3 siste konjunkturtoppene i 
henholdsvis 2000, 1997 og 1988, var 
de påfølgende nedgangstidene spesielt 
harde for Oslo Børs. Hvor lenge dagens 
gode tider vil vedvare er vanskelig å si, 
men med en stigende rente er det fullt 
mulig toppen passeres allerede i disse 
dager. I så fall vil trolig resultatene på 
børsen være gode noen kvartaler til, 
før lavere investeringsiver og mindre 
optimisme får negativ effekt på 
bunnlinjene. Selv om disse momenter 
ikke nødvendigvis påvirker markedet 
det neste halve året, skader det aldri 
å ha i bakhodet at intet varer evig. 
Heller ikke oppgangstider.

Siden Observatorporteføljen gjorde 
de første aksjeinvesteringene høsten 
2004, har vi per 10. november 2006 
hatt en avkastning på 117 %. Den 
imaginære millionen vi begynte med 
har dermed forvaltet seg til nesten 
2,2 millioner kroner; 250 000 kroner 
mer enn hva markedet gjennomsnittlig 
ville gitt. Hadde vi hatt pengene på 

høyrentekonto, ville vi sittet med ca 1 
050 000 kroner i dag. Siden forrige gang, har 
selskapene i Observatorporteføljen hatt 
en todelt utvikling. Alt i alt kan vi vise til 
en oppgang på 12,2 %, som er nesten 
identisk med hovedindeksens oppgang 
på 12,7 % i samme periode.

Porteføljens største bidragsytere siden 
sist, er Tandberg Television og DNO. Vi 
mente at septemberfallet i Tandberg 
Television var en overreaksjon, og 
fikk bekreftet dette da tallene for 
3. kvartal ble publisert. Selskapet 
viste høyere marginer enn ventet, og 
tilstanden i selskapet var med ett ikke 
like negativ som markedet fryktet. 
Observatorporteføljen har hatt stor tro 
på digitale tv-løsninger siden februar 
i fjor, men tror Tandberg Television 
de neste månedene vil gå inn i en flat 
konsolideringsfase. Vi velger derfor å 
ta selskapet ut av porteføljen. DNO 
har steget med 43,7 % siden sist, og 
Observatorporteføljens inngang var 
dermed veldig betimelig. Vi mente 
at markedet undervurderte flere av 
DNOs lisenser og eierandeler, og 
at en positiv nyhet raskt ville gi et 
stemningsskifte for aksjen. Meldingen 
om at Goliatfeltet blir større enn ventet 
ble i så måte svært godt mottatt av 
markedet, og DNO er på mange 
måter tilbake som en av daytradernes 
favoritter. Vi velger å beholde aksjen 
til neste gang, selv om det er stor 
usikkerhet rundt blant annet DNOs 
engasjement i Irak. 

Fast Search and Transfer bokførte en 
engangskostnad i tredje kvartal, og 
leverte dermed resultater som var 
dårligere enn ventet. Aksjen har falt med 
over 8% siden sist, og nesten 25% siden 
vi tok selskapet inn i porteføljen. Selv 
om vi er meget positive til selskapet, 
merker vi oss markedets skepsis. Det 
kan være momenter rundt selskapet 
som enkelte aktører i markedet kjenner 
til, og som dermed er grunnen til Fasts 
sterkt nedadgående trend. Vi mener dog 

at oppsiden i selskapet er formidabel, og 
velger derfor å fortsatt bli sittende i 
selskapet.

Vår eierandel i Hafslund skyldes 
u t e l ukkende  Ha f s l unds  pos t  i 
solcellefirmaet REC. Vi mener det innen 
rimelig tid vil skje en transaksjon av 
denne posten som vil være meget 
lukrativ for Hafslunds aksjonærer. Her 
er det bare å vente. Vente er også noe 
vi velger å gjøre med eierandelen i Q-
Free. Vi tror Q-frees veiprisingssystemer 
kan få en global posisjon, og regner 
med at selskapet mottar en større ordre 
innen rimelig tid. Her er oppsiden stor, 
tror vi!
Til neste gang velger vi dermed kun å 
gjøre én utskifting i porteføljen. Ut går 
Tandberg Television, og inn kommer 
tankselskapet Frontline. Hvordan 
porteføljen gjør det, får du som vanlig 
lese om i neste nummer av Observator.

Hvorfor Observatorporteføljen velger 
dette selskap?

-Frontline!
Tankselskapet Frontline er verdens 
største tankrederi, registrert på Bermuda 
og kontrollert av John Fredriksen. 
Tankratene har i flere år ligget betraktelig 
over breakeven for Frontline, og selskapet 
går dermed med betydelige overskudd. 
På lang sikt frykter Observatorporteføljen 
at store deler av shippingbransjen 
blir overkontrahert, men på kort sikt 
er bransjen lovende. I forbindelse 
med vinterens ankomst blir flere av 
passasjene i Nordishavet trange, noe 
som fører til høyere grad av congestion 
(kø), og følgelig lengre reisetid per last. 
Dette reduserer i praksis tilbudet av 
tankskip, noe som sender tankratene 
kraftig opp. Dette har skjedd hver 
desember de siste årene, og det virker 
som markedet er like overrasket hver 
gang. Obervatorporteføljen gambler på 
at det samme vil inntreffe igjen, og tar 
derfor Frontline inn i porteføljen som en 
kortsiktig trade.

Martin Sommerseth Jaer
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