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Aksjonist: ”God formiddag! Kunne du 
tenke deg en vaffel og litt kaffe, så får du 
mulighet til å slå et slag for Samfunnsø-
konomenes støtteaksjon i samme slen-
gen?”
Forbipasserende: ”Samfunnsøkonomenes 
støtteaksjon? Og jeg som trodde dere øko-
nomer var en gjeng med grådige, lavpan-
nede, profittryttere uten idealer. Tørr jeg 
spørre hva aksjonen går til inntekt for?”
Aksjonist: ”Aksjonen går til inntekt for 
de mange gatebarna i Nordvest-Russland. 
De er litt som barna i Afrika bare at de 
fryser i tillegg.”
Forbipasserende: ”Jeg visste ikke at det 
var noe særlig med gatebarn i Russland. 
Hvordan støtter dere dem og hvor mye 
bør jeg eventuelt bidra med i måneden?”
Aksjonist: ” Vi ønsker å støtte opp under 
Røde Kors som allerede har et engasje-
ment i området. Vanligvis gir en Røde 
Kors-fadder minst 100 kroner i måneden 
til sitt fadderbarn, men siden du er stu-
dent trenger lille Branimir bare 50 kroner 
i måneden.”
Forbipasserende: ”Ikke for å være frekk 
eller noe, men med den kyniske og 
useriøse holdningen du utstråler skulle 
man trodd du gikk på BI. Samtidig er det 
åpenbart at markedsføring ikke er din 
sterkeste side.”
Aksjonist: ”Du har rett min gode venn. 
Spøk til side – i Russland er det hundre-
tusener, kanskje flere millioner gatebarn. 
Mange av disse har valgt å forlate sine 
hjem på grunn av forskrekkelige forhold 
og samtlige lever under uverdige kår. 
Det er snakk om utallige tragedier og 
et enormt problem som har fått relativt 
liten oppmerksomhet i norske medier til 
tross for at det befinner seg i vårt nabo-
lag. Mange studenter som gir 50 kroner i 
måneden kan i hvert fall bidra til at noen 
av gatebarna får det litt bedre.”
Forbipassende: ”Vel, det låter som er et 

godt formål. Jeg er med! Denne saken 
skal jeg uten tvil lese mer om lengre bak 
i bladet… Det var forresten noen aldeles 
nydelige vafler du har der, de desidert 
beste jeg har smakt.”
Aksjonist: ”Det henger sammen med at 
redaksjonen i Observator har vært med 
å lage dem, deriblant redaktøren av dette 
nummeret og artikkelforfatteren av dette 
innsynet som ga deg din oppfatning.”
Forbipasserende: ”Godt poeng. Tipper de 
er bra folk.”

31. november gikk Samfunnsøkonome-
nes støtteaksjon av stabelen. Aksjonen 
ble ledet av vår medstudent Catharina 
Vogt og kan sees på som en videreføring 
av engasjementet rundt Russlandsturen 
og menneskerettighetsøkonomi.

EconLink, Fagutvalget, Frederik og Ob-
servator stilte alle opp, og givergleden 
viste seg å være stor. Resultatet ble 5.000 
kroner fra vaffelsalget, 116 givere, over 
500.000 kroner i nåverdi og ververekord 
for Røde Kors. Og som ikke det var nok 
ble ytterligere 26 vervet på Frederiks 
festquiz, hvilket tilsvarer omlag 100.000 
kroner i nåverdi. Med et slikt brakresul-
tat får vi håpe at støtteaksjonen blir en 
årlig tradisjon.

Ellers kan det meldes om høy aktivitet 
i studentforeningene på senhøsten. 
Frederik har fått ny giv under ledelse av 
Ola Øyan med stort oppmøte på festene. 
Fagutvalget på sin side har holdt en 
rekke gjesteforelesninger, mens Econ-
Link både har arrangert ekskursjoner og 
bedriftspresentasjoner. Det moro tilhøre 
et institutt med et aktivt og variert 
studentliv.

I 12. etasje har den godt likte rådgiv-
ningstrioen gått hver sin vei. Siw-Lene 

Ringvold har tatt fatt på Finansdepar-
tementets rekrutteringsarbeid for et år, 
mens Lars Mørk søker nye utfordringer 
i et vikariat i SV-administrasjonen. Kaya 
Sverre innrømmer overfor Observator 
at det er litt trist at de to andre er borte. 
”Vi var jo et slags trekløver vi tre.” Da kan 
det være godt å ha nye venner i Ingunn 
Skjerve og Christoffer Liholt. Ingunn har 
overtatt ansvaret for masteroppgaven, 
muntlig eksamen og utveksling, mens 
Christoffer er lavere grads studentenes 
nye mann.

Også på toppen har det skjedd roteringer. 
Nylig vendte Asbjørn Rødseth tilbake 
til instituttet etter 4 år som dekan på 
SV-fakultetet. Samtidig gikk Didrik Lund 
og Jon Vislie av som henholdsvis insti-
tuttleder og programrådsleder. Mange 
av studentene vet nok ikke hvem Lund 
er. Det skal sies at han har blitt regnet 
som en samlende lederskikkelse og lenge 
har vært godt likt blant både studenttil-
litsvalgte og instituttets ansatte.

Ragnar Nymoen har overtatt som pro-
gramrådsleder og blitt instituttets nye 
mann i fakultetsstyret. Samtidig ble Knut 
Heidar fra Institutt for statsvitenskap ny 
dekan. Vår nye instituttleder er Nils-
Henrik von der Fehr, en mann med bred 
erfaring fra styre og stell ved universitet. 
Von der Fehr har også et partipolitisk 
rulleblad, i perioden 1999-2003 var han 
ordfører i Akershuskommunen Hurdal 
for Høyre.

Observator takker våre gamle ledere 
for innsatsen og ønsker deres arvtakere 
lykke til. Vi håper dessuten alle lesere har 
hatt en konstruktiv og vellykket eksa-
menstid, og ønsker godt nyttår!

Støtteaksjonen og utskiftningerMedaljens bakside
Tekst: Rasmus Bøgh HolmenTekst: Anna Sandvig Brander - Redaktør

I dette nummeret setter vi igjen søkelyset 
på Russland og Putin. Den omstridte 
lederen nyter en enorm popularitet, og 
får av mange russere æren for å ha fått 
landet gjennom den økonomiske krisen 
som rammet landet på nittitallet. Hans 
posisjon har også blitt betydelig styrket 
av en ”boom” drevet av høye olje- og 
gasspriser, som er blant landets viktigste 
eksportvarer. 

Likevel kan man undres over presiden-
tens popularitet, som ser ut til å være 
ripefri innad i landet. Enorme sosiale 
forskjeller, overtramp på både mennes-
kerettigheter og ytringsfrihet, samt kor-
rupsjon er alle kjennetegn på økonomien 
Putin står i spissen for. 
 
Det siste tilskuddet til den avtroppende 
presidentens CV, er ryktene om en 
personlig formue tilsvarende et utall mil-
liarder dollar. 
     Han forlater nemlig ikke sin post tom-
hendt, skal man tro ryktene. 
- Putin har en formue på minst 40 mil-
liarder dollar. Noe maksimumsbeløp 
vet vi ikke. Men det kan være mer, det 
kan være mye mer, sier den russiske 
analytikeren Stanislav Belkovskij ifølge 
Dagbladet. 

Det er først mot presidentperiodens 
avslutning at ryktene konkretiseres noe, 
og støttes av flere uavhengige kilder. Til 
tross for at ryktene har versert lenge er 
de et ikke-tema i russisk media, som 
i stor grad munnbindes og dikteres 
av kreftene i Kreml. 
 
Linda Oksnes har i dette nummeret 
skrevet en utfyllende artikkel om ”Puti-

nismen” som herjer landet. Her forsøker 
hun å finne ut hvorfor Putins posisjon 
står nærmest usvekket gjennom årene.    

”Ifølge valglovgivningen kan han ikke 
stille for en ny periode, men han hadde 
han trolig vunnet om han hadde gjort 
det. Et flertall sier de ville stemt Putin.      
     Over 40 prosent sier de er villig til å 
stemme på hvilken som helst kandidat 
Putin skulle støtte (Levada-Tsentr 2006).”, 
skriver Oksnes i sin artikkel. 
 
Medaljen har også, som kjent, en bak-
side. I popularitetens skygge står en stor 
andel av Russlands befolkning, som ikke 
får se noe til den økonomiske oppblom-
stringen.  
     Russlands nyrike har hatt gode tider 
under Putin, men den høye veksten har 
ikke kommet det brede lag av befolknin-
gen til gode. 
     Noen av disse hører vi nærmere om i 
dette nummeret, i teksten der leder og 
initiativtaker til samfunnsøkonomenes 
støtteaksjon, Catharina Vogt, tar oss med 
i til en bakgård i St. Petersburg. 

Møtet med russiske gatebarn var en sterk 
opplevelse for samfunnsøkonomistuden-
tene som var på fagtur, og som fikk et-
terspill i form av støtteaksjonen i slutten 
av 2007. 
      Opplevelsen har tydelig preget man-
ge, og den første støtteaksjonen drevet 
av samfunnsøkonomer ved UiO fikk da 
også en oppslutning som overrasket selv 
Røde Kors. Aksjonen kunne overlevere 
midler med en nåverdi tilsvarende rundt 
1 million norske kroner. 
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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

Medlemsskapet gjelder for et 
kalenderår av gangen, og løper til 
oppsigelse foreligger.

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: 
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Økonomisk institutt på Blindern leverer den beste forskningen i landet, ifølge en ny evaluering 
Forskningsrådet har gjennomført. 

76

SAGT SIDEN SIST: 
”Forelesningene har vært festen. Eksamen er et hyggelig 
nachspiel.” - Jon Vislie under forelesning i faget Samfunnsø-
konomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (ECON 3610 
/ 4610)

”Vi er alle glade amatører på de fleste fagfelt.” – Kalle Mo-
ene svarer i Morgenbladet på kritikken fra stjerneakademiker 
Jon Elster etter at han skrev følgende i Nytt Norsk Tidsskrift: 
”Det står for meg som en gåte, og kanskje en tragedie, at så 
mange høyt begavede forskere vier sine liv til en virksomhet 
som verken har praktisk, estetisk eller matematisk interesse 
– det vil si ingen interesse i det hele tatt”.  

Adam Smith på norsk
For første gang gis Adam Smiths verk An Inquiry into the 
Nature and Causes Wealth of Nations (1776) ut på norsk, på 
Sonstad Forlag. Første del av den noe mindre kjente Smith-
utgivelsen The Theory of Moral Sentiments fra 1759 kommer 
også ut på det Trondheimsbaserte forlaget. 

I følge professor i samfunnsøkonomi ved UiO, Kalle Moene, 
er det flere grunner til å ta en nærmere titt på den norske 
utgivelsen, fremfor å nøye seg med andrehånds siteringer 
av Smith. Filosofen og pioneren innen økonomifaget har 
nemlig blitt politisk kidnappet av høyresiden, der han ikke 
nødvendigvis hører hjemme, hevder Moene. 
 Adam Smith og Karl Marx er likere enn du tror. 

Den som vil kan se etter om Smith var den platte forkjem-
peren for kapitaleierne slik hans uvenner hevder, oppfordrer 
han i Morgenbladet nr. 50 – 07. 

Steinar Holden ville bli visesentralbanksjef
I desember ble det klart at professor i samfunnsøkonomi 
ved UiO, Steinar Holden, søkte stillingen som visesentral-
banksjef. Ved fristens utløp hadde Finansdepartementet 
mottatt to søknader til stillingen, men bare Holden ønsket å 
få navnet offentliggjort. Den andre søkeren er en mann på 
40 år bosatt i Oslo.Nå har Holden imidlertid trukket sin søk-
nad. - Dette var en vanskelig beslutning, for stillingen som 
visesentralbanksjef er en spennende jobb. Men jeg trives så 
godt med de oppgavene og det miljøet som er i den jobben 

jeg har nå, og det veier tyngst, sier Holden til Aftenposten.

”Strøm” overrepresentert blant økonomer
Nesten 6 prosent av professorene ved Økonomisk institutt 
heter Strøm til etternavn. Det viser en fersk undersøkelse 
Observator har gjennomført. 
Ved NTNU er tendensen noe sterkere. Hos Trondheims-
universitetet bærer i overkant av 11 prosent av professorene 
ved Institutt for samfunnsøkonomi etternavnet Strøm. Der 
dreier det seg imidlertid kun om én person. 
Ifølge Statistisk sentralbyrå bærer 4519 personer Strøm til 
etternavn. Folketallet var per 1. oktober 2007 4.721.600. 
Strøm-andelen ligger dermed på rundt 1 promille i resten 
av den norske befolkningen.

Økonomisk institutt ”best i test”

best på, ifølge rapporten. ”Ikke noe annet 
økonomisk institutt har blitt mer sitert 
under perioden vi har sett på”, skriver 
forskerne. 

Artikkelproduksjonen er også høy, og 
av god kvalitet. En utfordring for ØI er 
rekruttering. Her får Økonomisk institutt 
karakteren ”fair”. Doktorgradsprogram-
met anbefales også utbedret av komiteen. 
Likevel går Blinderns økonomiske insti-
tutt en lys fremtid i møte, tror forskerne. 

Økonomisk institutt ved UiO ligger i 
front når det gjelder forskning, ifølge en 
fersk evaluering gjennomført av Fors-
kningsrådet. Sammen med Institutt for 
samfunnsøkonomi ved NHH fikk UiOs 
ØI den beste oppnåelige karakteren 
”excellent” i evalueringen.

Komiteen består av internasjonalt 
anerkjente økonomiske forskere med 
tilhørighet utenfor Norge, dette for å 
sikre lavere grad av partiskhet, ifølge 
Forskningsrådet. 

Utvalget har sett på aktiviteten hos 20 
norske, økonomiske forskningsinstitusjo-
ner, og begrenset evalueringen til årene 
mellom 2000 og 2005. Både samfunnsø-
konomene ved UiO og NHH får svært 
flatterende omtale, og de økonomiske 
instituttene betegnes blant annet som 
”among the best departments in the Nor-
dic countries” i rapporten.

Ved ØI på Blindern akter man ikke å 
hvile på sine laurbær, ifølge Diderik 
Lund som var intituttsjef inntil nylig.
- Til tross for den flotte karakteren har 
instituttet også fått konstruktiv kritikk 
som vi skal jobbe med fremover, sier 
Lund til Observator. 
Han forteller at rapporten blant annet 
peker på at mange stipendiater ikke sitter 

på instituttet når de driver forskning. 
Dette tror imidlertid instituttsjefen 
vil bedres betraktelig når senteret for 

ekstraordinær forskning ESOP kommer 
ordentlig i gang. 
Internasjonal sitering er noe av det ØI er 

FOTO: Maren Fjongstad Hansen

UNDERSØKELSEN: Panelet har evaluert hvert enkelt fagmiljø ut fra seks kriterier og brukt en fem-
delt skala fra “excellent” til “weak”. Ut fra dette er hvert miljø også gitt totalkarakter.

Det nye senteret for ekstraordinær fors-
kning, ESOP, kommer til å tiltrekke seg 
stipendiater, konferanser og interessante 
besøkende, mener de. 

Les rapporten i sin helhet på Forsknings-
rådets sider.



Tekst: Askill Harkjerr Hasle
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En lørdag i november: Ute skinner sola, 
inne på Litteraturhuset sitter et femti-
talls økonomer og andre interesserte 
klemt inne i et nokså lite seminarrom 
med nedklappede persienner for vindu-
ene. Med de slørete blikkene til Steffen 
Kvernelands karikerte forfattertegninger 
hengende over seg hører de blant annet 
Eystein Gjelsvik forklare om arbeidet i 
det statlig oppnevnte særavgiftsutvalget.

Radikalt Økonominettverk arrangerer 
seminar, og selv om det strengt tatt ikke 
koster penger å komme, tyder oppmøtet 
på en viss etterspørsel etter det organi-
sasjonen tilbyr. Men hvilket behov er det 
nettverket fyller?

”I den offentlige debatten i dag kan man 
få inntrykk av at alle som kan noe om 

økonomi stemmer Høyre,” står det på 
nettverkets hjemmesider. Skyldes det at 
økonomene på tv er blåskjorter av det 
samme kjente merket, eller virker selve 
faget som ei tvangstrøye?

God nok teori
- Samfunnsøkonomifaget stiller strenge 
krav til logisk hold i den økonomiske 
argumentasjonen. Kvantitativ metode 
gjør det mulig å etterprøve og forkaste 
påstander, noe som ikke er like gjennom-
førbart i kvalitative samfunnsfag. 

Økonomenes strenghet kan kanskje opp-
leves som politiske begrensninger, men 
er det ikke, sier Helle Stensbak fra sitt 
kontor på Youngstorget. Hun er rådgiver 
i LO, styremedlem i Radikalt Økonomi-
nettverk og tidligere ansatt ved UiO.

Stensbak mener tvert imot at det er 
enklere å diskutere politikk når en har 
metoden som et anker, og at samfunnsø-
konomer ikke er mer politisk enige enn 
andre folk. De har bare en ryddigere 
diskusjon.
- Da jeg underviste på universitetet fikk 
jeg noen kommentarer på at studenter 
syntes jeg var politisk, og det var jeg jo. 
Jeg tok meg den friheten nettopp fordi 
det med metoden som anker er så greit å 
illustrere skillet mellom politikk og fag, 
sier hun.

Problemet er altså ikke at samfunnsøko-
nomi som fag i seg selv er høyreorientert, 
heller ikke at de rådende ideene innen 
faget er det. Resultater fra neoklassisk 
teori kan brukes til å begrunne radikale 
politikkforslag, mener Stensbak.

- I den grad alternativ teori har noe for-
seg skal den ikke være alternativ lenger, 
da skal den inn i faget, slår hun fast.

Seminar eller søndagstur?
Her er det altså bare å slippe modellene 
sine løs i talljungelen for å lete etter bevis 
på markedsliberalismens svakheter. Men 
hva hvis de kommer tilbake med det 
motsatte?

- Hvis et robust økonomisk resultat 
forkaster det politiske virkemidlet man 
har trodd på må en gi seg på det, men 
det er jo ikke det samme som å oppgi 
sitt politiske verdisyn! Målet om god 
fordeling ligger fast, og økonomisk 
innsikt setter oss bare bedre i stand til å 
arbeide mer målrettet, sier Stensbak.

Hun legger til at høyreorienterte øko-
nomer har måttet gi opp en del ting de 
tidligere trodde sterkt på som følge av 
ny kunnskap, for eksempel om hvordan 
asymmetrisk informasjon kan forårsake 
markedssvikt. At den politiske høyre-
sidens har et godt rykte i økonomiske 
spørsmål tror hun kan skyldes at høyre-
folk er mer vennligsinnet innstilt overfor 
næringslivet.

- Men den politiske høyresiden har ikke 
noe mer kompetanse i økonomiske 
spørsmål, mener hun.

Får økonominettverket det som det vil 
kan det til og med bli omvendt. Det før-
ste uttalte formålet til organisasjonen er 
å være kunnskapsbase for den politiske 
venstresida og bistå den med argumen-
ter og dokumentasjon. For det andre 
skal det skape debatt blant økonomer. I 
det siste er særlig de faglige seminarene 
sentralt.
- Det er alltid sol og fint turvær på disse 
lørdagene. Likevel får vi 60-80 økono-
mer til å sitte i et litt for trangt lokale og 
diskutere vanskelige spørsmål. Det viser 
at ideen er god, mener Stensbak.

Økonomer mot politikere
Tilbake på seminaret nikker de frammøt-
te enige til Lasse Fridstrøm fra Trans-
portøkonomisk Institutt sine begrunnel-
ser seg for hvorfor rushtidsavgift egentlig 

Radikal nyklassisist, javisst!

“Det er alltid sol og fint turvær på disse 
lørdagene. Likevel får vi 60-80 økonomer 
til å sitte i et litt for trangt lokale og disku-
tere vanskelige spørsmål.” 

Sliter sosialisten i deg med identifisere seg som økonom, eller 
omvendt? Radikalt økonominettverk jobber for at de to skal 

leve godt i fellesskap.
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er en glitrende ide. Etterpå prøver UiO-
professor Kjetil Storesletten å overbevise 
resten av debattpanelet om at det samme 
gjelder eiendomsskatt fordi den er blant 
de minst forstyrrende skattene.

- Nei, dere har ikke klart å forklare folk 
at eiendomsskatt er bra, og med den 
argumentasjonen der tar det enda lengre 
tid, sier Høyres Svein Flåtten.

I både foredragene og debatten sniker 
det seg inn en følelse av at her er det 
snakk om skatter økonomer er enige om 
at fungerer bra, og at det først og fremst 
handlet om å frelse de ikke-troende, 
politikerne og folket.

- Synet på eiendomsskatt er et eksempel 
på at økonomer blir tolket som altfor 
enige. Her må høyreorienterte økonomer 
bruke økonomiske argumenter, og de 
kan ikke aktivt støtte sine partifellers 
ideologiske motstand mot denne skatten, 
mener Helle Stensbak.

På Litteraturhuset erklærer derimot pro-
fessor Storesletten at han tilhører høyre-
sida, samtidig som han argumenterer for 
en kraftig utviding av mulighetene til å 
skatte eiendom. 
 Avstanden er tilsynelatende 
større mellom Storesletten og høyrepoli-
tiker Svein Flåtten enn mellom sistnevnte 
og stortingskollega Marianne Agdestein 
fra Arbeiderpartiet.

En kan dermed fortsatt spørre seg om 
samfunnsøkonomer likevel er en sam-
stemt gjeng som helst burde hatt sitt eget 
politiske parti. 

Forhåpentligvis blir det hele litt klarere 
allerede på det neste av økonominettver-
kets seminarer. Da skal det handle om 
hva som er radikal økonomisk politikk.

”Det er bra med gulrot, men den 
virker ikke ordentlig hvis vi ikke 
har en pisk.”
TØI-sjef Lasse Fridstrøm om å ruste opp 
kollektivtilbudet for å bremse privatbilis-
men.

”Noen opplever halvtimen i 
bilkøa som ei fristund fra jobb og 
mann og unger. Det er sånn trans-
port-sosiologi det der.”
Fridstrøms alternative teori om hvorfor 
noen alltid vil velger, også hvis banen går 
fortere.

”Bomringen i Oslo er bygd for å 
skaffe penger til mer veier og enda 
mer trafikk. Det er ikke å regu-
lere trafikken, det er snarere tvert 
imot.”
Fridstrøm forklarer forskjellen på skatter 
som maksimerer skatteinntektene og skat-
ter som påvirker atferden.

”De nullskatteyterne som freser 
rundt ute på fjorden med båt som 
de ikke har betalt sjøl engang, de 
har vi lyst til å klå.”
Eystein Gjelsvik fra LO begrunner auto-
dieselavgift for fritidsbåter og progressiv 
båtmotoravgift.

”Så ble den siste tobakksfabrikken 
lagt ned mens vi holdt på med ut-
redningen, dermed slapp jeg å ta 
ut dissens i det spørsmålet. Såpass 
praktiske er vi i LO også.”
Gjelsvik forklarer hvordan de spørsmå-
lene ved høye tobakksavgifter plutselig ble 
veldig enkle.

”Spørsmålet er: Skal vi ha bare 
Carlsberg og Heineken og det 
møkkaølet der?”
Gjelsvik innrømmer at emballasjeavgif-
tene er vel så mye proteksjonisme som 
miljøpolitikk, og synes det er helt greit.

”Skatt er et av de mest sensitive 
tema, etter religiøse og moralske 
spørsmål.”
Marianne Agdestein fra Arbeiderpartiet 
om norsk skattedebatt.
 
”Men det finnes jo ting som er 
verre enn å betale formueskatt, og 
det er å ikke betale formueskatt.”
Svein Flåtten fra Høyre tar uoppfordret 
avstand fra skattesnyteri, før noen får 
sjansen til å bruke dette kortet mot partiet 
hans.

”Politikere på høyresida vet at 
de lurer folk og de gjør det med 
glede.”
UiO-professor Kjetil Storesletten sier han 
selv tilhører høyresida, men liker tydelig-
vis ikke politikk.

”Hvis du fikk bryte deg inn i 
Finansdepartementet og endre 
skattene over natta, hvilken skatt 
er den første du ville avskaffet, og 
hvilken ville du ha økt?”
Storesletten vil vite om Jon H. Stordrange i 
er mot noen skatter mer enn andre.

”Det blir hypotetisk.”
Stordrange idet panelet og publikum et-
terlyser svar på hvilken skatt han ville ha 
økt.

”Men da er vi jo enige da! Da er vi 
jo enige!”
Storesletten etter at Stordrange så vidt har 
innrømt at eiendomsskatten ikke er den 
første han ville fjernet. Debatten er for 
øvrig ferdig på dette tidspunktet.

Sagt på seminar:

Fakta 
radikalt økonominettverk:

- Radikalt økonominettverk er et nettverk av økonomer og økonomistudenter 
som definerer seg selv som en del av venstresida.
- Nettverket har som uttalt mål å fungere som kunnskapsbase for den norske 
venstresida innen økonomifeltet.
- Arrangerer faglige seminarer to ganger i året.
- Utgir Radikal Økonomisk Tidsskriftserie (RØST) to ganger i året, med artikler 
der aktuelle samfunnsspørsmål belyses fra et faglig ståsted.
Kilde: www.okonominettverket.no

Lyst å bruke økonomifaget til å sette dagsorden? 

Bli med i 
Radikalt økonominettverk 

Det er mange måter å engasjere seg på: 

 Bli med å lage et interessant seminar på et 
tema du mener er viktig. 

 Søk om å bli medredaktør for et nummer av 
tidsskriftet RØST 

 Motta vårt nyhetsbrev. Tegn deg via nettsiden 
www.okonominettverket.no

Interessert? Send epost til koordinator Rune Soleng 
på post@okonominettverket.no og bli med! 

Radikalt økonominettverk er en organisasjon som med 
grunnlag i økonomisk kunnskap av høy kvalitet skal belyse 
aktuelle samfunnsmessige tema og forsyne den politiske 
venstresiden i Norge med vurderinger, begrunnelser og 
argumenter som er samfunnsøkonomisk fundert.  
www.okonominettverket.no
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Det finnes mange mulige 40-gruppevalg 
ved universitet – demografi, helseledelse 
og helseøkonomi, samfunnsgeografi og 
statsvitenskap for å nevne noen. 
 Det er imidlertid ikke alle som 
vet at man også kan få godkjent ekstern 
utdanning som 40-gruppe dersom den er 
definert som en enhet på 40 studiepoeng 
eller mer. 

En av de mest aktuelle eksterne alter-
nativene er årsenheten i Økonomi og 
ledelse ved Avdeling for samfunnsfag ved 
Høgskolen i Oslo.

Har du lyst til åpne mulighe-
tene for flere mastergrader er dette et 
godt alternativ. Årsstudiet gir innblikk 
i bedriftsøkonomi i tillegg til andre for-
retningsfag som jus, markedsføring og 
organisasjonslære. 

I motsetning til liknende utdan-
nelse på BI er semesteravgiften i hundre-
kronerklassen og ikke titusenkronerklas-
sen. Og skulle man ønske å være student 
ved HiO og UiO samtidig, holder det å 
betale til en av studentskipnadene og en 
gang til Studentenes og Akademikernes 
Internasjonale Hjelpefond. 

Kursene på HiO er dessuten let-
tere å tilpasse til bachelorgraden da de er 
på 10 poeng og ikke 6/12/18 som på BI.

Man kunne alternativt shoppet tilsva-
rende emner ved universitetet. 
 Organisasjonslære finnes ved 
mange institutter, markedsføring kan tas 
ved Senter for entreprenørskap og ved 
Juridisk Fakultet tilbys 10-studiepoengs 
emner for ikke-jurister. 
 Videre kan årsenhetens be-
driftsøkonomiske emner foruten IKT-de-

len erstattes med Bedriftsøkonomi 1 og 
2 fra Institutt for helseledelse og helseø-
konomi. En tilsvarende enhetsdefinisjon 
som på høgskolen finner man derimot 
ikke. Man vil derfor ikke få godkjent en 

ekvivalent emnekombinasjon fra univer-
sitet som en 40-gruppe.

Opptaket til årsenheten skjer gjennom 
Samordna opptak. Søkere bør være opp-

merksom på at opptakskravet har vært 
relativt høyt. 
 Det går også an å søke om 
deltidsopptak, men det kan gjøre det litt 
trøblete å få timeplanen til å gå opp.

Pedagogisk og praktisk rettet
Studieopplegget ved høgskolen skiller 

seg klart fra studieopplegget ved uni-
versitetet. Forelesningene varer tre og 
en halv time og er en slags mellomting 
mellom økonomisk institutts forelesinger 
og seminarer. 
 I tillegg gis det studasstimer i 
blant annet bedriftsøkonomiske emner 
hvor studenter med videregående emner 
hjelper til med case- og oppgaveløsning.

Sammenliknet med Økonomisk institutt 
er undervisningen mindre modellfoku-
sert og mer praktisk rettet. Foreleserne er 
ikke forskere, men til gjengjeld jevnt over 
gode pedagoger med evnen til å aktivere 
studentene. 
 Blant dem er Irene Gustavs-
son som underviser i organisasjonslære 
og Ingebrigt Aasbø som underviser i 
bedriftsøkonomi. Begge disse underviser 
også på BI og har andre engasjement 
på si, hvilket er trenden for HiO-forele-
serne.

Det tas opp 40 heltidsstudenter og 20 
deltidsstudenter på årsenheten for Øko-
nomi og ledelse hvert år, i tillegg til at 20 
deltidsstudenter fortsetter fra året før. 
 Studentmassen ved årsenheten 
er svært variert. Noen kommer rett fra 
videregående og har kanskje tatt et par 
studiepoeng. Andre har ulike bachelor-
grader, mastergrader og opp til doktor-
grader, og flere har mange års arbeidser-
faring. 
 

Spør man dem som går der hvorfor de 
tar årsenheten, svarer de fleste at det 
er for å supplere annen utdanning og 
arbeidserfaring med økonomi- og leder-
utdanning.

Valgmuligheter
Årsstudiet Økonomi og ledelse tilbyr to 
emner innen bedriftsøkonomi, et innen 
jus, et innen markedsføring, tre emner 
innen organisasjonslære og et innen 
samfunnsøkonomi. 
 Med ECON1210 og ECON1310 
fra universitetet blir man fritatt sam-
funnsøkonomiemnet, så det holder å 
velge fem av de øvrige. 
 Når man skal ha innpass av 
årsenheten i bachelorgraden bruker man 
simpelthen de fire emnene med best ka-
rakter og størst relevans som 40-gruppe 
og de øvrige som frie emner.

Det går fint an å ta emner ved universitet 
og høgskolen samtidig. I og med at få 
emner tilbys om høsten, kan det være 
nærliggende å ta ECON3610 samtidig 
med de første kursene innen organisa-
sjonslære og bedriftsøkonomi. 
 Som regel er eksamensavvik-
lingen ved årsenheten senere enn på 
instituttet på høstsemesteret og tidligere 
på vårsemesteret. Dette bør like fullt un-
dersøkes på forhånd – her har man ingen 
garantier.

Samtlige eksamener varer i fire timer 
og eksamene i bedriftsøkonomiemnene 
foregår dessuten på data. 
 Karakterene normalfordeles 
ikke, men det betyr ikke nødvendigvis at 

det er lettere å få toppkarakter. 
Verken i Markedsføring og entreprenør-
skap og Foretningsjus ble det delt ut noen 
A-er våren 2006, i sistnevnte emne så 
karakterfordeling faktisk ut som en jevn 
oppoverbakke med E på topp. 
 I andre emner kan karakter-
givningen være totoppet eller nærmere 
normalfordelt, noe avhengig av student-
massen, foreleseren og fagområdet. Like 
fullt burde alle emner være overkomme-
lige med brukbar arbeidsinnsats.

Med årsenhetens to bedriftsøkonomiske 
emner kvalifiserer man seg for en rekke 
andre bedriftsøkonomiske emner.   
          Høgskolen i Oslo tilbyr både emner 
med et kortsiktig beslutningsperspektiv 
som operasjonsanalyse og revisjonsfag, 
og langsiktige bedriftsøkonomiske emner 
innen finansiering, investeringsanalyse 
og strategi.

Man beholder studieretten ved høgsko-
len i tre år etter at man har kommet inn 
på årsenheten. Dermed har man mulig-
heten til å ta opp fag eller søke om å ta 
andre emner. 

Det finnes også muligheter for studenter 
som ikke er interessert i årsenheten, men 
mangler noen studiepoeng innen for-
retningsfag for å kvalifisere til en sivilø-
konomisk mastergrad. Det går nemlig 
an å ta emner som privatist for to-tre 
tusenlapper avhengig av hvor mange 
emner man tar.

For mer informasjon: Se http://studie-
katalog.hio.no/content/view/full/174 for 
årsenheten i Økonomi og ledelse ved 
Høgskolen i Oslo og/eller http://studie-
katalog.hio.no/content/view/full/174 
for godkjenning av 40-grupper ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet.

40-gruppe ved Høgskolen i Oslo:
For deg som ønsker forretningsfag i bachelorgraden:

Er du blant dem som har hodebry av 40-gruppevalget? Kanskje kunne du tenke deg litt bedriftsøkonomi 
i graden, men emnene i helseledelse frister ikke noe videre? I så fall kan 40-gruppe ved Høgskolen i Oslo 
være noe for deg.

Tekst: Rasmus Bøgh Holmen
Foto: Guri Lise Furnes Pettersen

”Søkere bør være oppmerksom på at 
opptakskravet har vært relativt høyt.”



Med Putin har russerne fått tilbake sin nasjonale stolthet. De ”dikteres” 
ikke lenger av vestens ”besserwissere” og behjelpelige teknokrater. 

PUTINISME 
– hva er det med Putin?

Økonomien har de siste årene hatt 
en årlig vekst på 6-7 prosent og den 
allmenne russer har fått det betraktelig 
bedre, så lenge nesa ikke stikkes opp i 
Kremls anliggende.

For oss er det til tider vanskelig å forstå 
hvorfor denne mannen er så populær, 
når vi hører om menneskerettighets-

brudd i Tsjetsjenia og journalister som 
trues til stillhet, uten at staten griper 
nevneverdig inn. I stedet innskrenkes 
ytringsfriheten og politiske motstandere 
utmanøvreres på snedig vis. Ved forrige 
valg fikk Putin 71,2 prosent av stem-
mene. Putins støtteparti Forent Russland 
har i dag 2/3 av setene i dumaen og 
økende oppslutning i regionene. Han 

fremstår som en sterk og samlende leder. 
Man snakker om Putinisme. Makten lig-
ger igjen i Kremls korridorer.

Økonomisk bakteppe
Fra 1989 til 1998 ble Russlands BNP re-
dusert med ikke mindre enn 44 prosent, 
til 56 prosent av 1989 nivå (ECE 2004). 
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NØKRRA – Regnskap og regnskapsana-
lyse med IKT (vår): Dette emnet tar for 
seg den delen av bedriftens økonomibe-
handling som er åpen for det offentlige, 
da hovedsakelig bokføring og avslutning 
av finansregnskapet, verdivurderinger 
og regnskapsanalyse med tilhørende 
retningslinjer og regnskapsprinsipper. 
Faget gir også en grundig innføring i de 
vanligste Microsoft-programmene, da 
særlig Excel. Man blir også raskt familiær 
med økonomiske verktøy og ressurssider 
på internett.

NØKBED – Bedriftsøkonomisk analyse 
(høst): Emnet bygger på NØKRRA og tar 
for seg den interne delen av bedriftens 
økonomibehandling. Særlig sentralt står 
driftsregnskapet og dets kalkulasjoner. 
Kortsiktige beslutninger tas på bakgrunn 
av kostnad, resultat og volum analyser, 
mens man ved markedstilpasning tar 
basis i bedriftenes ståsted. I det langsiktig 
beslutningsperspektivet ser man på bud-
sjettering, finansiering og investeringer. 
Et omfattende eksamenscase gjør at man 
blir fortrolig med dataverktøy og meste-
parten av faget før eksamenslesingen.

NØKMAE – Markedsføring og entrepre-
nørskap (vår): Som tittelen tilsier, kan 
emnet deles inn i to. I markedsførings-
delen lærer man de viktigste verktøy 
knyttet til internasjonalisering, kvalitativ 
metode, markedsanalyse og markedsstra-
tegi. I entreprenørskapsdelen spiller fi-
nansiering, innovasjon og produktutvik-
ling viktige roller. Man gjøres kjent med 
suksessfaktorer og fallgruver tilknyttet 
etablering av ny virksomhet, samt en 
rekke eksempler og empiri. Studentene 
lærer å lage en forretningsplan med en 
tilhørende markedsplan.

NØKFOJ – Forretningsjus (vår): Dette 
emnet gir et innblikk i juridiske ram-
mebetingelser og sentrale lover næ-
ringsdrivende bør ha kjennskap til. 
Rettsområdene som berøres er arbeids-
rett, avtalerett, erstatningsrett, kjøpsrett, 
forvaltningsrett, konkurranserett, kon-
kursrett, pengekravsrett, selskapsrett og 
sikkerhetsrett. Man får et innblikk

i juridisk metode, blir familiær med 
lovenes konkrete innhold og virkeområ-
der. Det gis trening i å analysere og løse 
rettslige konflikter.

NØKORG – Organisasjon (høst): Emnet 
influeres av psykologi på mikronivå og 
sosiologi på makronivå, og kan deles i 
tre. Første del tar seg formelle trekk ved 
organisasjon som organisasjonsstruktur 
og mål, uformelle trekk som organisa-
sjonskultur og makt, samt organisasjo-
nens omgivelser. Andre og tredje del 
omhandler prosesser i organisasjonen 
og samspillet mellom individer. Sentrale 
temaer her er beslutninger, emosjoner, 
endringer, informasjon, kommunikasjon, 
ledelse, læring, motivasjon, persepsjoner 
og personlighet.

NØKSØK – Samfunnsøkonomi (høst): 
Dette kurset gir en elementær i mi-
kro- og makroøkonomi. Man fritas fra 
NØKSØK om man har ECON1210 og 
ECON1310.

Emner i økonomi og ledelse ved HiO:

NLED – Ledelse (vår): Dette emnet byg-
ger videre på NØKORG og tas sammen 
bachelorstudenter ved HiO. Det gis en 
innføring klassiske ledelsesteorier hvor 
personlighet og settes opp mot erfaring, 
mens spesifisitet settes opp mot generali-
tet. Den historiske overgangen fra trans-
aksjonsledelse til transformasjonsledelse 
står sentralt. Ytterligere temaer kommer 
inn i nyere ledelsesteorier, deriblant 
endringsledelse, ledernivåer, lederutvik-
ling, samspill, maktfordeling, strategisk 
ledelse, superledelse og etikk.

NORGKK – Organisering og ledelse av 
kunst og kultur (vår): Dette emnet byg-
ger videre på NØKORG og tas sammen 
bachelorstudenter ved HiO. Man lærer 
om organisering, ledelse og utfordrin-
ger innen kunst- og kultursektoren, og 
belyser dette ved hjelp av ulike organi-
sasjonsmodeller. Det blir fokusert på 
organisasjonsformene allianse, begiven-
het, ensemble, festival, frilanser, grupper 
kryssende samarbeid, kunstinstitusjon, 
nettverk, prosjekt og små foretak.

Bilde: Gunnar Fjogstad Hansen

Tekst: Linda Oksnes
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Til sammenlikning ble den amerikan-
ske økonomien redusert med 30 prosent 
av 1929 nivå, som følge av depresjonen 
(World Bank 1996). 
 Det økonomiske krasjet i 1998 
reduserte den politiske motstanden mot 
lenge nødvendige økonomiske reformer. 
Store kutt i de offentlige utgiftene ble 
gjennomført, som svar på voksende bud-
sjettunderskudd. Industrien fikk redusert 
sine subsidier og overføringer til sosiale 
formål ble i visse tilfeller nesten utradert. 

Mest kontroversiell var likevel trolig 
pensjonsreformen. Det ble innført pris-
justeringsstopp på pensjonene, noe som 
halverte pensjonistenes kjøpekraft i løpet 
av et år. 
 Resultatet var et Russland med 
et stort antall fattige og noen få superri-
ke. 90-årene preges av en kaotisk politisk 
sitasjon og økonomisk pessimisme, og 
huskes av mange russere som vanske-
lige. Ved utgangen var tiden moden for å 

bygge opp igjen staten Russland. 

En takk til oljemarkedet 
Med Putins maktovertakelse kom 
økende økonomiske og politisk stabili-
tet. Russland har gjennom hele Putins 
presidentperiode opplevd vedvarende 
økonomisk vekst. 
 Mange faktorer i perioden har 
påvirke russisk økonomi i positiv ret-
ning. Støttespillerne av 90-tallets ”sjokk-
terapi” forklarer veksten med at libera-
liseringen har medført en nødvendig 
omallokering av ressurser, slik at ledig 
produksjonskapasitet nå virker som en 
motor i den russike økonomien. 
 Andre peker på at Putins øko-
nomiske reformer har skapt økt forut-
sigbarhet. Sist men ikke minst  forklares 
veksten med økende oljepris. 

Putin kom inn som president i en svært 
gunstig periode. Tøffe grep var tatt for å 
redusere statsunderskuddet, devaluert 

rubel og lav reallønn gav bedret konkur-
ranse evne i industrien, sammen med 
økende oljepriser på verdensmarkedet 
satte dette fart på økonomien. 

Oljeprisene ble over firdoblet fra 1998 
til 2004. Beregninger viser at bare i 2003 
har økningen i oljeprisen bidratt til om-
trent en tredjedel av veksten det året. 
 Bedret finansiell situasjon har 
gjort det mulig å gjennomføre reformer 
for å sikre stabil økonomisk utvikling 
og sentral politisk kontroll. Økt kontroll 
med skatteinntektene og økende energi 
priser har fått rublene til å strømme inn i 
statskassa. 

Reformering og sentralisering 
Putin avviser revolusjon som virkemid-
del og fremstiller seg selv som reforma-
tor. I et TV intervju i 20021 understreker 
han følgende: 

”I would like to remind you that I am 
a lawyer and I think that one`s actions 
should be based on law, and not revolu-
tionary expediency” (BBC 2002). 

Harmonisering av russiske lover og 
effektivisering av det juridiske system 
har vært viktig for Putin. En del selv-
motsigelser, som eksisterte i det russiske 
lovsystemet, har blitt fjernet. Desen-
traliseringen på 90-tallet resulterte i at 
gjeldende lover i mange regioner kunne 
være grunnlovsstridige, hvis det var i den 
lokale elitens interesse. For å sikre de fø-
dereale lovene øverste autoritet er statens 
administrative kapasitet økt. Mye makt 
har blitt overført fra lokale kontorer til 
føderale departementer.
 
Skattereformen er kanskje det viktigste 
av forsøkene som er gjort på å forbedre 
de økonomiske insentivene. Skattesyste-
met har blitt forenklet og kontrollen med 
inntektene sentralisert. For de fleste ble 
det vanskeligere og mindre lønnsomt å 

undra skatt. En flat inntektsskatt på 13 
prosent erstattet den tidligere progressive 
inntektsskatten og selskapsskatten ble 
redusert fra 35 til 24 prosent. 
 I tillegg ble det innført en rekke 
skattefritak, som utgifter til forsking og 
utvikling. Selv om skattesatsen ble lavere 
i gjennomsnitt  økte skatteinntektene, 
som følge av økt innrapportert inntekt. 
 Et tidligere svært så uoversiktlig 
skattesystem hadde resultert i at mange 
unndro å betale skatt. 

Også byråkratiet er forsøkt forenklet, 
med blant annet en lov om redusert 
antall inspeksjoner og lisensprosesser for 
bedrifter. Tiden det tar for å få godkjent 
en bedrift for etablering er redusert, men 
ikke kostnadene. 
         I midten av 2002 rapporterte pri-
vate entreprenører og bedriftsledere om 
mindre byråkratiske hindringer og inn-
blanding, men denne positive trenden så 
ut til å stagnere mot 2003 (CEFIR 2003). 

Mens antall lokale kontorer er redusert 
har presidentadministrasjonen est ut. 

Store mektige selskaper nyter fremdeles 
ekstraordinære privilegier, da spesielt de 
statseide monopolene, og korrupsjonsbe-
kjempelse blir av mange oppfattet som et 
av de områdene Putin har mislyktes. 
         De tilfellene hvor staten slår ned 
på økonomisk kriminalitet virker svært 
selektive. Eksempler som Khodorkovsky-
saken har skapt debatt om betydningen 
av eiendomsretten i Russland.

Bedret levestandard
I årene 1998 og1999 falt reallønna falt 
med 1/4, men økte fra 2000. Fra 2000-
2002 økte husholdningenes realinntekt 
med 64 prosent, men anslagene er nok 
noe lavere hvis en regner med reduksjo-
nen i uformell sektor. På 90-tallet var det 
stor uformell økonomisk aktivitet, som 
falt har med økende inntekter og fiskale 
reformer. 

”I would like to remind you that I am a 
lawyer and I think that one`s actions should 
be based on law, and not revolutionary    
expediency” (Putin, BBC 2002). 

Hva er det med Putin?Hva er det med Putin?
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 Økte lønninger, da spesielt for 
høyt utdannede ansatt i private bedrifter, 
har resultert i en marginal, men så smått 
økende middelklasse. Fra kommunist-
styrets fall til midten av 90-tallet ble Gini 
koeffisienten mer enn doblet, fra omtrent 
0,22 til 0,48. 
 I dag er den på omtrent 0,40, 
på høyde med USA, men fremdeles høy 
i europeisk sammenheng (The World 
Bank 2007). Omfanget av absolutt fattig-
dom har sunket, men trolig ikke relativ 
fattigdom. Livet er ikke lettere for de som 
ikke har fått ta del i oppgangen.

Til en viss grad kan en si at lovene ved-
tatt for å sikre eiendomsrett og redusere 
risiko ved investeringer møter vinnerne 
av transisjonens behov for sikkerhet.  
 De med penger har kunnet 
investere og mange har tjent godt på 
den eksplosive økningen på det russiske 
aksjemarkedet. 

Fordeling har vært underordnet økono-
misk vekst, men med økte inntekter har 
staten igjen kunnet finansiere sine sosiale 
forpliktelser. Offentlige lønninger, pen-
sjon og sosialstønad utbetales, men er 
fremdeles svært lave. 
 Mange offentligansatte har 
fremdeles lønninger det nesten ikke å 
leve av. Likevel fremstår Putin som sym-
bol på økte muligheter og økt levestan-
dard. 

Nasjonal stolthet og patriotisme
Desentraliseringen og det politiske 
kaoset på 90-tallet har økt ønsket om en 
sterk stat. Under Jeltsin opererte mange 
av regionene i Russland som tilnærmet 
egne stater med egen utenrikspolitikk. 
 For Putin har det vært viktig 
å gjenvinne nasjonal kontroll og gjen-
reise Russland som en sentral aktør på 
den internasjonale arena. Dette har vakt 
begeistring på hjemmebane. 
 For mange var Sovjets fall et 

utenrikspolitisk nederlag, og den økono-
miske krisen gjorde Russland avhengig 
av vesten. Med den økonomiske veksten 
har Russland igjen begynt å vise muskler.  
 
Putins spinndoktor, Vladislav Surkov, 
har introdusert begrepet ”sovereign 
democracy”, som i praksis er et signal til 
vestlige aktører om hvem som bestem-
mer i Russland. Utenlandske investe-
ringer ønskes velkommen, men sentrale 
ressurser er underlagt nasjonal kontroll.  
          Innen olje- og gassektoren er det 
russerne som bestemmer spillereglene. 

En del av Putins første popularitets bølge 
var drevet av ”suksessen” fra krigen i 
Tsjetjsenia. 
 Den igjen oppstartede militær-
kampanjen i Tsjetsjenia hadde bred støtte 
i befolkningen, forsterket av en nesten 
utelukkende positivt mediedekning. 
Dette var en krig mot terror og beskyt-
telse av russiske nasjonale verdier.   

Kontroll med Tsjetsjenia blir ansett som 
viktig for stabilitet i området og suksess 
er viktig for å statuere et eksempel om at 
Russland vil bestå som en sterk og samlet 
stat. 

Demokrati eller rikets sikkerhet
Krigen mot “terror” har ytterligere økt 
kontrollen med regionene og dyttet sty-
ret i Russland i en mer autoritær retning. 
Som svar på gisseldramaet i Beslan har 
det blitt vedtatt en ny terror lovgivning, 
men også endringer i valglovgivningen, 
for å øke presidentens og hans støtte 
partis makt. 
 For å stille til dumavalg må man 
nå være medlem av et nasjonalt registrert 
parti, noe som effektivt eliminerer po-
tensiell opposisjon i og med at det ikke 
eksisterer mange nasjonalt registrerte 
partier, som ikke er pro Kreml. 
 Gradvis har medias uavhengig-
het blitt innskrenket. Med mediemogu-
lene Gusinskii og Berezovskii ute av spill 
kontrollerer Kreml store deler av russisk 
media. Kritisk dekning av Tsjetsjenia 
krigen, som kunne forekomme, har blitt 
effektivt redusert. 
 Hva som har skjedd med noen 
journalistene som har forsøkt har blitt 
stående som statuerende eksempler. 

Tross oppfattes styret under Putin, 
sammen med Leonid Brezhnev, av flere 
som mer demokratisk enn styret under 
Jeltsin og Gorbachev (f.o.m. 2005). 
 På nitti tallet levde ideen om et 
demokratisk Russland, men det fungerte 
ikke i praksis. For mange assosieres de 
liberale partiene på den tiden med det 
politske kaoset og destruksjonen av 
Russland. Tidligere leder for en av disse 
partiene, 

Yegor Gaidar, er en svært upopulær skik-
kelse, fordi han var fronfigur for ”sjokk-
terapien” i Russland. Ingen av de demo-
kratiske bevegelsene som oppstod på 
90-tallet er av politisk betydning i dag.

Ved hjelp av media har Putin drevet 
med strategisk imagebygging, og sakte 
men sikkert sikret seg og sine støttespil-
lere makt. Evnen til å appellere til alt fra 
nasjonaliske til mer liberale fløyer har 
hjulpet han til å nå sine mål politisk.  

Offentlig fremstår han som en sterk og 
ansvarsfull leder. For mange er han i dag 
et ikon. Tenåringer har bilder av Putin 
klistret på brystet og over senga. 

I følge valglovgivningen kan han ikke 

Hva er det med Putin?

”Innen olje- og gassektoren er 
det russerne som bestemmer 
spillereglene.”

POPULÆR PRESIDENT: Et flertall oppgir at de ville stemt Putin hvis han hadde hatt lov til å stille til gjenvalg.

stille for en ny periode, men han hadde 
han trolig vunnet om han hadde gjort 
det. 

Et flertall sier de ville stemt Putin. Over 
40 prosent sier de er villig til å stemme 
på hvilken som helst kandidat Putin 
skulle støtte (Levada-Tsentr 2006). 

Putinisme har blitt et begrep. Det er sant 
at Putin er populær, men som noen også 
kommenterer, finnes det noen bedre?
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Verdensbanken ga i november ut 
rapporten “Africa - Development 
Indicators” som fokuserer på vekst og 
utvikling i Afrika sør for Sahara de 
siste tre tiårene og hvilke muligheter 
og hinder disse landene står ovenfor i 
tiden framover for å opprettholde den 
gode trenden. 
For første gang på over 30 år følger 
subsaharisk Afrika vekstraten til resten 
av utviklingslandene. 

Den gode veksten i tidsrommet 1996-
2005 har gjort at regionen har kommet 
seg etter kollapsene i 1976-1985 og stag-
neringene i 1986-1995. I 2005 og 2006 
vokste subsaharisk Afrika i gjennomsnitt 
5,4 prosent og Verdensbanken kalkulerer 
med fortsatt vekst på 5,3 prosent i 2007 
og 5,4 prosent i 2008. 
Veksten er klart sterkest i olje- og min-
eraleksporterende land, men noen land 
uten store naturressurser har også klart å 
vokse markant. 
Eksterne faktorer som global økonomisk 
vekst på 3,2 prosent per år de siste 10 
årene og en handelsoppgang på 40 pros-
ent årlig i samme tidsrom årlig har hju-
lpet Afrika i tillegg til at råvareprisene, 
spesielt på olje og mineraler, har vært 
svært høye. 
Samlet sett har utviklingen 1975-2005 
vært nesten flat. Man ser bare en liten 
framgang i forhold til hvor man var for 
30 år siden.  

Konklusjonene i rapporten er at mer 
ryddig økonomisk politikk har hjulpet 
landene gjennom redusert og stabilisert 
inflasjon, budsjettunderskudd, økt kon-

troll over valutakurser, reduserte lån og 
bekjempelse av korrupsjon.
Det viktigste for å opprettholde veksten 
er at de unngår å havne i nye stagner-
inger og regresjoner.

Hva gjelder den sosiale utviklingen i 
subsaharisk Afrika og oppfyllelsen av 
tusenårsmålene merker man en viss 
framgang, men på nesten samtlige 
arenaer ligger landene langt bak forven-
tet utvikling. Et hederlig unntak er dog 
barnedødeligheten som har gått kraftig 
ned.
Veksten man har vært vitne til det siste 
tiåret har ikke kommet alle samfunnlag 
til gode. 41 prosent lever for under 1 dol-
lar per dag og forventet levealder i Afrika 

har gått ned fra 1990 til 2005 fra 49,2 til 
47,1 år mye grunnet HIV/AIDS, tu-
berkolose, malaria og andre sykdommer.
Utdanningmålene er skuffende og sam-
men med dårlig helse er disse med på å 
dra produktiviteten i økonomien ned.
Veksten i lese- skrivekyndigheten var fra 
54 prosent i 1990 til 62 prosent i 2004, 
dette som følge av vekst i primærutda-
ningen. Man har dog ikke sett liknende 
utvikling i sekundær- og tertiærutdan-
ning.

Fellesnevnerne for de voksende økon-
omiene er integrering i verdensmarkedet 
gjennom eksport, økende investeringer 
og produktivitet og bedre institusjoner.

Utdanning og byråkrati
En viktig del av produktiviteten til 
ethvert land er den menneskelige kapital 
gjennom innbyggernes kompetanse og 
utdanning. På dette området er Afrika 
langt bak andre utviklingsland. 
Riktignok er 62 prosent av Afrikas befol-
kning lese- og skrivekyndige, 8 prosent 
mer enn for 15 år siden, men hva gjelder 
høyere utdanning er det lite framgang å 
spore.  
Mens asiatiske land har økt innrullerin-
gen i sekundær- og tertiærutdanningen 
med 21 og 12 prosent er økningen på 
hendholdvis 7 og 1 prosent i Afrika siden 
1990. 

Et utviklingsland som har basert mye av 
sin vekst på å gi høyere utdanning av høy 
kvalitet er India. Noe overraskende er det 
kanskje at India har høyere analfabetisme 
enn Afrika sør for Sahara. Disse tallene 
understreker at det viktigste for økon-
omier er bygging av spisskompetanse, 
ikke den generelle grunnkompetansen.
For det om flere fattige land som har 
klart å bygge opp gode institusjoner for 
høyere utdanning har merket at mye av 

deres kvalifiserte arbeidere drar til bedre 
betalte jobber i utlandet, er nettoeffekten 
utvilsomt positiv. India har de siste årene 
merket en tilstrømming av høyt kvali-
fiserte indere som kommer tilbake til 
hjemlandet sitt.
I subsaharisk Afrika er det svært van-
skelig å satse på privat næringsliv på 
grunn av et tungvindt byråkrati og mye 
korrupsjon. I Kina må en regne med å 
bruke omlag 8 prosent av omsetningen 
til indirekte forretningskostnader, mens 
dette tallet er opptil 35 prosent i Afrika. 
Det er også dyrt og tidkravende å starte 
opp et firma, noe som er med på å 
fremme korrupsjon, svart økonomi og 
begrenser den private sektoren. 
Dette reflekteres klart med tanke på at 
brorparten av utenlandsinvesteringer 

gjort i Afrika sør for Sahara blir gjort i 
oljesektoren i tillegg til noe i bergverk.
Kina vs vesten
Kinas rolle i Afrika de siste årene har 
vært stadig økende, men svært omstridt. 
At de bidrar positivt til økonomisk vekst 
er det dog få som sier noe på. Den asia-
tiske giganten gar gått inn i flere afrikan-
ske land og lånt ut store pengesummer, 
satt i gang omfattende infrastrukturpros-
jekter og driver olje- og mineralutvin-
ning i stor skala. 
Kritikken mot Kina har gått i at landet 
ikke bryr seg om politiske og mennesk-
erettighetsrelaterte spørsmål i landene 
de går inn i og slik bidrar til å støtte 
og å opprettholde grusomme regimer. 
Kinesernes svar har vært at de driver 
forretninger, ikke politikk. Det har også 
vært rettet kritikk mot Kina for mangel 
på innvolvering av afrikanere i prosjek-
tene deres.
Det er liten tvil om at Afrika trenger 
hjelp utenfra for å sikre seg den veksten 
de trenger fordi de selv verken er i besit-
telse av kunnskap eller penger til å kunne 
utvinne ressursene de har. Bortsett fra 

Vekst og utvikling i Afrika

FAKTABOKS: 
Teksten tar utgangspunkt i en nylig 
utgitt rapport av Verdensbanken om 
vekst og utvikling i Afrika sør for Sahara 
de siste 30 årene: “Africa - Develop-
ment Indicators”. For hele rapporten 
gå til “http://news.bbc.co.uk/2/hi/af-
rica/7093912.stm” hvor du finner en link 
til rapporten i artikkelen.
Afrika vokser på første gang på 30 år. Vi 
ser på hva som ligger bak framgangen.

 “det viktigste for økonomier er bygging av spisskomp-
etanse, ikke den generelle grunnkompetansen”

Vekst i Afrika Verdensbanken 

Vekst og utvikling i Afrika

“I subsaharisk Afrika er det 
svært vanskelig å satse på 
privat næringsliv på grunn 
av et tungvindt byråkrati og 
mye korrupsjon” 

“Mens asiatiske land 
har økt innrulleringen i 
sekundær- og tertiærut-
danningen med 21 og 12 
prosent er økningen på 
hendholdvis 7 og 1 prosent 
i Afrika siden 1990.” 

“(...)vi gir stadig mindre i 
u-hjelp og den hjelpen vi 
gir er ofte “bilateral”. Vi 
skal altså ha noe igjen for å 
hjelpe de fattigste i verden. 
“

Tekst: Joakim Møllersen

noe u-hjelp og sletting av gjeld (en gjeld 
mange mener er illegitim) til flere av de 
fattigste landene i Afrika har faktisk ikke 
Vesten bidratt særlig. Det kan se ut til at 
gjeldsslettingen har hatt en veldig god ef-
fekt for flere land, men vi gir stadig min-
dre i u-hjelp og den hjelpen vi gir er ofte 
“bilateral”. Vi skal altså ha noe igjen for 
å hjelpe de fattigste i verden. Afrikanere 
som er bosatt utenfor kontinentet sender 
faktisk mer penger hjem til familie og 
venner enn hva Vesten gir i u-hjelp.

Europa og Nord-Amerika har ikke 
bidratt mye til investeringer i Afrika med 
unntak av oljesektoren, mens kineserne 
faktisk har spredt sine investeringer. For 
det om oljen nok er den viktigste res-
sursen også for kineserne i Afrika har de 
vist seg gjeldende på flere arenaer. 
Titusenvis av kinesere har faktisk dratt til 
Afrika for å drive jordbruk. Det har blitt 
startet store investeringer i bergverksin-
dustrien og vei, bro, telefon, kraftverk
og andre infrastrukturprosjekter pågår i 
Afrika under kinesisk ledelse.
 
Fred aller viktigst
Likegyldig av kinesere, korrupsjon, 
gjeldsslette, utdanning og så videre er 
den aller viktigste vekstfaktoren i Afrika 
fraværet av vepnede konflikter. 
Etter at europeiske kolonimakter forlot 
Afrika på 1950- og 1960-tallet har hele 
kontinentet vært preget av krig. De siste 
10 årene har dog vært meget fredelige 
i forhold til tidligere og kontinentes 
økonomi har vokst som aldri før. Uten 
stabilitet og sikkerhet er det praktisk talt 
umulig å stimulere til investeringer og 
vekst.



24 25

Tekst: Joakim Møllersen

Verdensbankens historie på å hjelpe 
fattige land til utvikling har et noe 
frynsete rykte. Riktignok har deres lån 
og politiske krav bidratt til vekst for flere 
asiatiske land som Thailand. 
 Men det var de samme økon-
omiene som rådførte seg med Verdens-
banken som fikk kjenne den asiatiske 
krisen hardest på kroppen, i motsetning 
til f.eks. Malaysia. De er nesten bannlyst i 

Latin-Amerika og deres samarbeidspart-
ner det internasjonale pengefondet 
(IMF) har merket en klar nedgang i et-
terspørselen av sine lån de siste årene. 
 IMF har nylig planlagt kutt i 
staben på 15 prosent grunnet lavere et-
terspørsel etter lånene deres. 

Det er ikke bare metodene til IMF og 

Verdensbanken som er blitt trukket i tvil 
etter en rekke skandaler, men også deres 
intensjoner. 

Joseph Stiglitz, nobelprisvinner i økono-
mi og tidligere sjefsøkonom i Verdens-
banken, har mer en antydet i sin bok 
“Globaliseringen en stor desillusjon” at 
Verdensbanken og spesielt IMF bryr seg 
mer om vekst og utvikling i kreditor-

landene og deres banksektor enn landene 
de går inn i.

Mat blir ikke vekst
Etter en korrupsjonsskandale ble i 
sommer daværende president i Ver-
densbanken, Paul Wolfowitz, erstattet av 
Robert Zoellick. Den tidligere styreform-
annen og administrerende direktøren for 
Goldman & Sachs har uttalt at nøkkelen 

Kommentar

Vesten taper Afrika

Kommentar

for å heve Afrika vil være å fremme 
utviklingen på landet gjennom å styrke 
jordbruket og den rurale delen av konti-
nentet.
Som Zoellick helt riktig påpeker, er jord-
bruket i Afrika utdatert og det er også på 
landsbydga de fleste fattige befinner seg. 
Under 4 prosent av den dyrkede marken 
på kontinentet er tilkoblet vanningssys-
tem og Afrika må importere store 
mengder matvarer for å kunne brødfø 
egen befolkning. 
 De har gått fra en selvforsyn-
ingsgrad på 98 prosent i 1961 til 78 pros-
ent i 1978 og har ikke forbedret seg siden 
da.

Historisk sett har praktisk talt alle 
vekstøkonomier blitt dratt fremover av 
en urban produksjonssektor. Folk fra 
landsvbygda har etterhvert flyttet til 
byene i håp om et bedre liv og jordbruket 
har eventuelt utviklet seg senere.   
 En nærmere titt i rapporten 
til Verdensbanken viser at nesten alle 
landene som har har vokst mest har 
sikret seg denne veksten har gjort det 
gjennom eksport av én eller kanskje to 
varer. For seks av de syv oljeeksportørene 
i subsaharisk Afrika sto oljen for 89-96% 
av eksportinntektene. 
 Uansett om de eksporterer olje, 
mineraler eller jordbruksprodukter er 
nesten alle afrikanske økonomier sterkt 
avhengige av én enkelt eksportartikkel.

En av hovedkonklusjonene i Verdens-
bankens rapport er at Afrika må prøve å 
unngå regresjoner og stagneringer.  
 Den mest åpenbare måten å 
gjøre dette på ville være å sikre diversifi-
sering i afrikansk produksjon, ikke satse 
på monokulturer høyst utsatt for natur-
katastrofer, prissvingninger på verdens-
markedet og andre eksterne faktorer.  
 
Som ellers i verden kan en også i Afrika 
se at de landene med høyest produktvitet 
i landbrukssektoren er land som har 
vokst på andre områder først. 
 Med tanke på at Afrikas kom-
parative fortrinn er større innenfor 
industri enn jordbruk er det interessant 
at Zoellicks anbefalinger er stikk i strid 
med egen klokketro på David Ricardos 
handelsteorier.

I stedet for å se på hvordan land har 
utviklet seg gjennom noen hundre år 
med kapitalisme, preker fortsatt Ver-
densbanken ukritisk åpning nedbygging 
av tollbarrierer. 
 Praktisk talt samtlige av verdens 
land har utviklet seg gjennom proteks-
jonisme av egen industri til de har vært 
konkurransedyktige på verdensmarke-
det. Verdensbanken holder dermed 
tradisjonen tro med å ignorere økono-
misk historie til fordel for markedslberal-
isme. 

En kan stille seriøse spørsmål ved 
målene til Verdensbanken og dets kredi-
torland. 
 I stedet for å la moderne økono-
miske suksesshistorier som Kina, India 
eller Botswana være modeller for økono-
misk utvikling i fattige land, sverger 
man til liberalisering av det meste slik 
at økonomier ligger åpen for utenlandsk 
kapital. 

Gode forskere, dårlige ledere
Det kan virke som om Verdensbanken 
heller burde stole på sine forskningsrap-
porter enn på ledelsen sin. For det om 
kontinentets jordbruk er langt dårligere 
en hva det burde ha vært, vil en satsing 
på dét kun forsterke Afrikas rolle som rå-
vareprodusent og bidra til å opprettholde 
kontinentets sårbarhet for stagneringer 
og resesjoner. 
De delene av verden som er i ferd med å 
løfte seg opp av dem ekstreme fattigdom-
men, har gjort det ved å satse på industri 
og kompetanse, ikke jordbruk. Dette kan 
eksemplifiseres ved Kinas, Indias, Brasils 
eller Malysias vekst.

I tillegg til Kina har også India begynt å 
etablere seg i Afrika, spesielt på østkys-
ten. Det kan virke som om et kontinent 
som lenge var i Vestens hender på grunn 
av kolonialisme og senere gjennom 
monopol på u-hjelp og lån, er i ferd med 
å gli ut av hendene våre. 
 Slavehandel og apartheid har 
vært med på å hjelpe vestens utvikling, 
men nå ser det ut til at det er Asia som 
skal bidra til vekst i Afrika og høste kon-
tinentets frukter. 

Var det noen som nevnte dårlig karma?

Foto: Ketil Blom
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Hvert år siden 1990 har United Nations 
Development Program (UNDP) utgitt 
en rapport om folks utvikling i verden 
(HDR). 

Rapporten kommer i et nasjonalt, regio-
nalt og internasjonalt format, og har pri-
mært et fokus på hvilket utviklingsnivå 
landene befinner seg på. Hvert år setter 
rapporten ekstra fokus på et nytt tema, 
som f.eks. fattigdom, globalisering, eller 
som i år hvor det handler om klimafor-
andringer.

Uheldigvis har en heller liten del av 
rapporten fått urettferdig mye oppmerk-
sonhet i media. Folk flest kjenner til 
The Human Development Index som er 
en rangering av alle lands utvikling og 
velferd, brutalt nok presentert i en tabell 
(HDI). 

Det høres vel ganske absurd ut at men-
neskers velvære og livskvalitet kan måles 
og tallfestes for å deretter rangeres etter 
hvem som er ”bedre” enn andre. Ikke 
overraskende har en slik rangering både 
positive og negative effekter som jeg vil 
se nærmere på.

For det første oppfatter forfat-
terne av rapporten utvikling som ”en 
prosess som skal utvide folks valgmulig-
heter”. Mangel på ressurser og kunnskap 
hindrer folks mulighet til selv å kontrol-
lere sitt eget liv, og fattige mennesker blir 
ofte tvunget inn i en ond sirkel. 

Utvikling har da som konkret 
mål å hjelpe de fattige ut av denne sir-
kelen og dermed øke deres velstand og 
livskvalitet. 

Videre gjør rapporten det mulig 
å stille særs enkle og konkrete spørsmål; 
har folk i Kina det bedre enn de i India? 
Eller er de sosiale, politiske og økono-
miske foholdene i Tanzania bedre i dag 
enn de var for 10 år siden?

Her vil jeg kun ta for meg hvordan 
fraværet av uformell økonomi skaper 
problemer for gyldigheten til UNDP sin 
utviklingstabell. Indeksen bruker som 
kjent en økonomisk modell som en av tre 
hovedfaktorer for måle et lands utvik-
ling. 
 Modellen søker å avdekke ulik-
heter mellom samfunnets medlemmer i 
betingelsene for å drive handel, arbeid og 
produksjon. 

BNP har lenge vist seg å være en god 
måte å kontrollere et lands økonomiske 
utvikling på, men når den også kobles til 
sosial og politisk utvikling blir den fort 
problematisk. BNP som en økonomisk 
indikator klarer rett og slett ikke å inklu-
dere uformell økonomisk aktivitet i sin 
modell og dermed utelater variabelen et 
sentralt fenomen ved de fleste samfunn.

Ved sitt feltarbeid blant fattige innbyg-
gere i Accra i Ghana oppdaget professor 
Keith Hart et økonomisk fenomen som 
fant sted utenfor den formelle sektoren i 
landet. 
 Fenomenet ble forstått som 
uformell økonomi (informal economy), 
og må forstås i relasjon til den formelle 
økonomien. Den formelle delen oppfat-
tes som økonomiske aktiviteter preget 
av regelmessighet, med en forutsigbar 
rytme, og handlinger vi engasjerer oss i 
med en viss følelese av kontroll. 

Antitesen til disse kapitalistiske handlin-
gene, organisert gjennom et byråkrati, er 
gateøkonomien. Her observerte Hart folk 
som solgte og kjøpte alt fra marihuana til 
kjøleskap. 
 Uformell økonomi ble derfor 
et begrep som prøvde å omfavne alle de 
uregulerte økonomiske handlingene som 
foregikk blant fattige folk i storbyene i 
den tredje verden. 

På 1970-tallet viste statistik-
ker at disse byene opplevde opp mot 50 
prosent arbeidsløshet. Men tanken om 
at nesten halvparten av innbyggerne 
drev rundt som tiggere og overlevde på 
økonomisk støtte eller medlidenhet fra 
den andre halvparten stemte dårlig med 

Fraværet av uformell økonomi

Rangeringen av landene i HDI er basert 
på tre uavhengige faktorer; forventet 
levealder, lese- og skriveferdigheter, og 
bruttonasjonalprodukt per innbygger 
(BNP). 
 Kort forklart gjøres statusen av 
hver faktor om til et tall hvor 1 er abso-
lutt maks resultat og 0 representerer bun-
nivå. Gjennomsnittet av de tre faktorene 
legges sammen og bestemmer så hvor 

landet havner på tabellen. 

Selv om rapporten legger ned en nev-
neverdig innsats i forsøket på å omgjøre 
politiske, sosiale og økonomiske forhold 
til ett enkelt tall for så å kunne putte det 
inn i en tabell som rangerer land fra det 
mest ”utviklede” til det minst ”utviklede”, 
eksisterer det enkelte problematiske sider 
ved dette som man må være klar over.

den sosiale virkeligheten Hart observerte 
i Accra, hvor gatene var fulle av folk som 
klarte seg uten å dra fordeler av å ha en 
”ekte” jobb.

Inntekter fra uformell økonomisk akti-
vitet ligger utenfor statens rekkevidde og 
tilhører en verden som ikke er represen-
tert i noen statistikker om økonomisk 
utvikling. 
 I årets HDI, over 40 år etter at 
Keith Hart foretok sitt feltarbeid i Ghana, 
er det afrikanske landet rangert som 
nummer 136 av totalt 177 land og stater. 

Om Ghana ville fått en høyere posisjon 
med beregninger av den uformelle øko-
nomien vet vi ikke per i dag. Uavhengig 
av dette reiser det et interessant poeng 
relatert til FN sin rapport om utviklig i 
verden. 

Bruken av denne tabellen som en indika-
tor for hvilke land som er minst ”utvi-
klet” i verden blir problematisk når man 
ikke er klar over dens mangler. 
 Jeg brukte uformell økonomi 
som kun ett eksempel for hvordan den 
beregningen av økonomisk velstand 
som praktiseres i dag ikke nødvendigvis 
representerer den sosiale virkeligheten, 
men det finnes også flere andre proble-
matiske sider ved indeksen man bør 
være oppmerksomme på. 

På grunnlag av dette synes jeg det er 
betimelig å spørre; er det virkelig mulig 
å måle eller tallfeste velvære og livskvali-
tet? Hvis ikke fungerer indeksen som lite 
annet enn en fotballtabell; hvem vant og 
hvem tapte denne gangen?

UTVIKLINGSØKONOMI
TEKST: Anders Aakhus

FOTO: Ketil Blom

”Hvis ikke fungerer indeksen som lite annet enn en fotball-
tabell; hvem vant og hvem tapte denne gangen?”

”(...) er det virkelig mulig å måle eller 
tallfeste velvære og livskvalitet?”

KommentarKommentar
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The marathon started when we met 
Khamidov at the rail way station in St. 
Petersburg, carrying our heavy luggage 
through the metro system. ”Go, go, go! 
Come on you guys!” We’re told only 20 
of us can come, as we risk scaring today’s 
target off if we bring more people. We’re 
guided into two, small, yellow busses 
transporting the group to our first stop, 
a neat and nice rehabilitation centre for 
street children. The centre is pursued 
by a non-governmental organisation 
called “For a Healthy Generation on the 
Threshold of the 21st Century”. There are 
only boys living here, but for the time be-
ing they’re at a summer camp. 

The leader of the centre, Sergey Yatsy-
schin gives us a lecture about the chil-
dren’s situation and the activities they 
can take part in. It is extremely resource 
demanding, guiding street children back 
to a decent life, and an enormous appa-
ratus is engaged just to help the few boys 
at the centre. First one needs to identify 
children that accept to be helped through 
rehabilitation. These children are found 

by what is called out reachers. As long as 
possible the out-reachers keep contact 
with the children at the street, trying to 
motivate them to stay away from drugs, 
take care of personal hygiene, take care 
of each other and encourage them to 
accept being rehabilitated at the few oc-
casions it is available. 

“At this centre, almost 80 
percent of the children are 
infected by HIV, supporting 
the unofficial numbers reach-
ing up to 70-80 percent.” 

At rehabilitation centres, the children 
are provided with basic living facilities to 
make them feel at home. 
The relationship between staff and chil-
dren are based on family values, where 
the employees represent the head of the 
family. The children are thought to ac-
cept each other and try to work together 
as brothers. Some of the boys attend a 

exchange needles while using drugs. 
Several children are also forced into 
prostitution or are being sexually abused 
in other settings, representing another 
source of infection. Patients carrying the 
HIV are easily exposed to tuberculoses 
and vice versa. The number of cases of 
tuberculosis at the centre is therefore 
also about 80%. 

“Success” is achieved when the child is 
reunited with the family, but the rate of 

success is only 35% at many centres. In 
spite of all the effort to integrate the chil-
dren back into society, the street appears 
to be more attractive to the children than 
many of their poor alternatives. Many 
street children do in fact have parents, 
but often one or both are alcoholics, 
creating brutal living conditions at home. 
Surveys undertaken among street chil-
dren indicate only 20 % of the children 
want to be reunited with their families, 
but cannot stand the governmental alter-

native, orphanages, either. The majority 
of these institutions are not sufficiently 
equipped to handle the children’s chal-
lenges and many children experience 
assaults here too. 

The severe circumstances drags the 
children to the streets, where they seem-
ingly can decide what to do, giving them 
a feeling of independence. In reality, the 
choices facing the children are scarce, 
and many people they get in contact 
with exploit them. Police officers often 
threaten to put them in jail or take them 
to institutions if they don’t give them 
money. Many children also report police 
violence. Further, street children con-
stitute a large part of the black market 
in Russia, leaving their labour rights 
unfulfilled. Worst might be the market 
for prostitution, mainly dominated by 
female street children becoming preg-
nant at young age. Here the children are 
forced into activities they disgust and 
they are exposed to dangerous diseases 
and violence. It’s therefore not unusual 
observing street children seeking to-
gether to defend themselves against these 
indissoluble challenges. Life on the street 
is in general more dangerous for girls 
than for boys, and you therefore find 
fewer girls on the street. 

Next to the centre we’re visiting, there’s 
an ongoing renovation project of a new 
rehabilitation centre for street children to 
be opened in December 2007. The new 
centre is supported by the Norwegian 
Red Cross and can host up to 20 children 
a year, and both boys and girls aged 6-16, 
can take part in the program. The en-
hanced enthusiasm fades when the group 
is told there are in-between 200.000 and 
some million street children in Rus-
sia. Nobody knows for sure how many 
street children there are, but it seems the 
number is fortunately decreasing. 

Back in the heels of Khamidov, the group 
is guided back into yellow buses and 
back into the metro cobweb, to a station 
near the noisy and busy main street, 
Nevsky Prospect. We hasten from a 

school nearby, and the education is sup-
plied by training to reach a profession 
like hairdressing, carpentry, car repair or 
technician. To learn the children more 
about responsibility, the boys are given 
the opportunity to take care of horses, as 
part of the therapy. 

The children are offered a diet to regain 
a best possible health level. Many of 
them have not evolved normally due 
to malnutrition, drug abuse, and lack 
of health care, and they therefore often 
look younger then they actually are. 
Some of the children can not even expect 
to reach 18, as they suffer from severe 
illnesses. According to the Red Cross in 
St. Petersburg, one out of five people in 
the city aged 15-29, is infected by HIV. 
Among the street children, the Russian 
government claim that approximately 
35-37 percent is infected by the virus. 
At this centre, almost 80 percent of the 
children are infected by HIV, support-
ing the unofficial numbers reaching up 
to 70-80 percent. Most of the transfers 
of the disease happen when the children 

In a backyard in St.Petersburg
Tekst: Catharina Vogt
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lederskap. I to år førte han bystyrets 
venstrefylking under voldsom publisi-
tet i den herværende liberale ettermid-
dagspresse; en kunne kanskje si det 
slik at aldri har så få sagt så mye om så 
mangt, og aldri har så mange hørt så 
mye om så få.

Da perioden var omme, vek Helge Seip 
plassen for eldre krefter. Og siden har 
hans liv vært viet reguleringspolitik-
ken. I den skare av unge og selvbevis-
ste økonomer som under ledelse av 
Brofoss og Thagaard har vært sluppet 
løs på det vergeløse norske samfunn i 
etterkrigsårene har Helge Seip inntatt 
en framskutt plass. En framskutt plass 
har han hver lørdag også inntatt på side 
5 i en herværende ettermiddagsavis. 
Han behersker da vedkommende side, 
sammen med tegneren Blix. 

I økonomkretser har man hatt en 
tendens til å betrakte denne masse-
produksjon av popularisert lørdags-
lærdom med en viss skuldertrekkende 

overbærenhet. Slik gymnastikk er etter 
min oppfatning noe uberettiget. Jeg 
har møtt både rørleggere i Stavanger og 
pensjonerte fanejunkere i Øvre Nam-
dalen som har vært pasjonerte Seip-
lesere; og det må være tillatt å mene 
at blant den mangfold av besynderlig-
heter som her i landet presenteres som 
såkalte økonomiske oversikter, toppet 
av Erling P.’s kringkastingsautoriserte 
saneringepludder, hører Helge Seips 
gjennomgående til de minst besyn-
derlige. På den annen side kan en 
nok også være fristet til å mene at det 
undertiden har virket som om sprekken 
mellom hans to skrivebordsstoler, den 
regjeringslojale byråsjefstol i Handels-
departementet og den sosialradikale 
opposisjonsstol i Dagbladet, har vært i 
ferd med å bli så vid at det trenges enda 
bredere bak enn Helge Seips for a opp-
rettholde kontakten med innerkantene 
på begge sider.

Det synes forresten som om mulighe-
tene for en tilnærming er til stede. Når 
Helge Seip nå drar rundt og holder 
foredrag om «Alternativet til sosialis-
men», sa blir en i grunnen ikke slatt 
av noen utpreget påfallende forskjell 
mellom hans og et av de snedige 
alternativer til sosialismen som er 
markedsfert med henblikk på hestens 
valg, nemlig regjeringspartiets eget. 
De to stolene er kommet noe nærmere 
hverandre; departementsstolen har fått 
en dytt i retning sa. Kanskje har også 
regjeringspartiets programkomite lest 
Helge Seip om lørdagen; han kan jo 
leses på trikken; Karl Marx egner seg 
mindre til det og er dessuten foreldet. 
Helge Seip derimot er ung, i ar 30 år, så 
det går nok bra alt sammen.
 
-Argus

Hentet fra Stimulator nr.3 - 1949

Øko-profil: 

Helge Seip

I skrivende stund er jeg dessverre ute 
av stand til å huske om det er lyst fiol-
blå eller milde nettebrune øyne Helge 
Seip har, men jeg husker tydelig at i 
gamle dager fantes ikke den kvinnelige 
økonom i Fredriksgate 3 som ikke ble 
mo i knærne ved et blikk fra samme. 

Og så hadde han så deilige knær i 
buksene; knær i buksene kaller bestan-
dig på morsinstinktet hos kvinnen, 
selv hos den kvinnelige økonom i den 
utstrekning sådant finnes hos henne, 
og det er jevnt over slett ikke i noen 
liten utstrekning, gudbedre. Dessuten 
hadde han egen leilighet; også på det 
punkt var han rikere utrustet enn de 
fleste. For Helge selv var kanskje kvin-
nen mest en hobby; en blant mange, og 
langt fra den største. En gang dyrket 
han visse spekulative interesser, det var 
for Norge kom med i krigen; objektene 
kunne være så forskjellige - fra skips-
aksjer til brukte frimerker. Han hadde 
jobb, han puslet med venstrepolitikk 
og studentpolitikk og bridgeklubb, og 
innimellom fikk han tid til å ta et par 
embetseksamener. Det hele var gjort på 
4-5 ar.

Da krigen sluttet, framsto Helge Seip 
som cand. oecon. & jur. med kone & 
barn. Bukseknærne var sa å si vekk. 
Mulighetene i frimerkebransjen var 
svake. Aksjemarkedet var kommet 
under tak, det hadde reguleringspoli-
tikken skylden for, og hva var da mere 
naturlig enn at Helge Seip selv slo seg 
på reguleringspolitikk? Venstrepolitikk 
ble det også, nå på det kommunale 
plan. Etter en intens valgkamp høsten 
1945 ble han den ene av de to av de 
tre som skulle velges som ble valgt, og 
denne flokk fylket seg da under hans 

familiar metropolitan life in abundance, 
to a hidden, parallel sphere. A sudden 
silence surrounds us, leaving our 
footsteps the only sound to be heard in a 
back street in St. Petersburg. “Ok, we’re 
here! Remember to have an eye on your 
belongings. If you don’t pay attention, 
it’s gone!” The back of Khamidov covers 
the view in front, forcing the eyes to 
fetch the ground. Through the crumbling 
asphalt, grow long blades of grass. The 
continuation of the glance captures a pile 
of gravel and soil, the roots of some larger 
trees, cigarette stubs and lugs of paper 
and garbage covered-in hardened mud. A 
lift of the gaze spots the bottom of an old, 
worn and desiccated fountain in-between 
some trees. Vague shadows decorate the 
old ground, each reflecting a unique and 
melancholic story of a street child.   

The two groups line up next to each 
other, looking curiously at the foreign 
part in some embarrassing long minutes. 
One group, clean and clothed with 
the latest fashion, knowing they are 
potentially to be robbed for all disposable 

Great thanks to everyone who has 
contributed to the collection of Sam-
funnsøkonomenes Støtteaksjon, 
The Economists collection! And thank 
you for all positive feedbacks on this 
initiative. As known for most of you by 
now, this very first collection has sup-
ported the Red Cross program for chil-
dren in Northwest Russia, “Neighbour 
Children at Risk”.

 Estimated value of this autumn’s effort is 
1.040.140 NOK, alternatively 130.017,5 
meals or access to rehabilitation for quite 
many street children. The amount col-

lected from sales of the “soup cards” will 
for certain be used to supply meals for 
children in Northwest Russia. If all cards 
are sold before Christmas, there will be 
10.000 warm meals served children in 
a neat and nice location, in a hideaway 
from violence and poverty. At the soup 
kitchens they will be shown love and 
care, and at times, there will be some fun 
activities they can take part in.

Your effort and support has meant a lot 
to staff at Red Cross Norway and Russia, 
but most importantly, you have given 
hope of a better future to quite many 

children. That means incomprehensible 
much in a country where too few cares 
about their well being. 

Be proud of yourselves, and have a nice 
and peaceful Christmas celebration and 
vacation with friends and family!

Best wishes from

Catharina Vogt, leder off Samfunnsøko-
nomenes Støtteaksjon 2007 

Thank you!

values present and voluntarily risking 
it. The other group, boys appearing to 
be aged 8-17, but are 3-4 years older 
in reality. Dressed in filthy and frayed 
clothes, a query and innocent look, they 
are said to be our potential robbers. 

The two walls observe each other for a 
while, desperately searching for moves 
that will break the ice. Bit by bit, some 
shake hands, “prievjet’s” are mumbled, 
looks and smiles shyly exchanged. A 
football is brought about, hilarities 
shouted and an evident joy now 
dominates the situation. Happiness is 
constantly abrupt by reminders of the 
reason for this meeting, and for this 
while, life of both parties is put on hold, 
a pause from regular activity in the daily 
life. The students undergo a brutal dive 
in a chaotic, sad and unreal world. The 
children are having a gasp of a yearned 
for liberty from poverty and violence. 
Some of the children are so drugged 
they can hardly focus. In between, 
faces become insecure and silent. Short 
sentences describe large violations that 

have taken place at home and at the 
street. One is scared of being beaten by 
the police, another clearly frustrated of 
what life evolved to be and worrying 
about what tomorrow shall bring. 

T-shirts are handed out to the street 
children. They all change on the spot, 
evidently happy to wear something 
new and clean. Everyone but one wants 
chocolate. He’s afraid of caries. Pictures 
are taken, and the boys want to go. The 
daily meal is soon to be handed them, 
and they don’t want to miss it. They wave 
us goodbye. 

“They didn’t talk bad words in front of 
you guys, nor did they try to steal from 
you. It means they respected you, they 
liked meeting you,” says Khamidov 
enthusiastically. The joy of this feedback 
is especially overshadowed by the last 
words of a boy named Valera. I asked him 
what he wanted to become as an adult. 
“I don’t know. I have many illnesses.” At 
14, the boy has already received his own 
death warrant. 
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UNIVERSITY OF OSLO 
DEPARTMENT OF ECONOMICS 

Exam: ECON4130 – Statistics 2 

Date of exam: Monday, December 4, 2006  Grades will be given: January 3, 2006 

Time for exam: 09:00 a.m. – 12:00 noon 

The problem set covers 4 pages 

Resources allowed: 
All written and printed resources, as well as calculator, is allowed 

The grades given: A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 

Problem 1 
a. Consider n binomial trials with success probability p.  Let iX  denote a binary random 

variable with value  denoting success and value 1iX 0iX  denoting failure in the i-th
trial.  Then 1 2, , , nX X X  are iid  with ~ ( ; )iX f x p  where

1for 1
( ; ) ( ) (1 ) 0,1

1 for 0
x x

i

p x
f x p P X x p p x

p x

 It follows that 1 2 nY X X X  is  binomially distributed with parameters (n,p)
(you do not need to show this). 

 Show that the mle for p, based on 1 2, , , nX X X , is the familiar relative frequency, 
p̂ Y n .

b. (i)  Use either (you can choose) the central limit theorem (CLT) on 1 2, , , nX X X  or the 
asymptotic mle theory to show that is asymptotically normally distributed in the sense p̂

 (1)         
ˆ

~ (0,1)
(1 )

D

n

p pn Z
p p

N

(ii)  Use (1) and Slutsky’s lemma to develop an approximate 1  confidence interval 
for p for large n.

c. The following data are about horse racing. A certain racetrack (“travbane”) contains 8 
starting gates (“startporter”) where the horses are kept just before the start of a race. It is 
claimed that starting from gate no. 1 – 4 represents an advantage in the sense that it adds 
to the probability of winning the race.  Results from n = 144 races are given in table 1. 
The table shows for example that 19 of the races were won by the horse starting from 
gate 3. The horses starting from a given gate varies from race to race. 

Table 1 
Start
gate 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum

Winners 32 21 19 20 16 11 14 11 144

  Let jY  denote the number of winning horses among those starting from gate j
( ). Assume that  is multinomially distributed with parameters 

, where n = 144, 
1, 2, ,8j 1 2 8( , , , )Y Y Y

1 2 8( , , , , )n p p p 1 2 8 1 2 81,   and  p p p Y Y Y n .   Here 

jp  is the probability that a horse starting from gate j wins given that nothing else is 
known about the horse except that it starts from gate j.

 Consider the following special case where the first 4 gates have the same winning 
probability and the same is true for the last 4 gates: 

Model 1     1 2 3 4 5 6 7 8   andp p p p p p p p   where 4 4 1

(which is equivalent to 1
4

),  and ,  otherwise unknown. 

 Assuming model 1 to be true, show that the mle’s for , are given by 

1
1 1 2 3 4

ˆ    where
4
S S Y Y Y Y
n

1 ˆˆ
4

Calculate the mle estimates from table 1. 

d. (i)   Perform a 2 -test at the level of significance 10% for the hypothesis that model 1 is 
true.

 (ii)   Explain why  is binomially distributed when model 1 is true.  1S
(iii)  Assuming that model 1 is true, calculate an approximate 95% confidence interval 
(CI) for .
(iv)  Does the CI provide any evidence that ?
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Problem 2 
a. Let X be a continuous random variable (rv).  The density function (pdf) for X, ( ; )f x ,

depends on one parameter, , satisfying 0 1. The pdf is given by 

   

1 for  0
2
1( ; ) for  1

2(1 )
0 otherwise     

x

f x x

 Note that f is constant for 0 x  and constant for 1x .

i) Find the cumulative distribution function (cdf) for X
ii) Show that  is the median of X.

 [Hint:   Note that, e.g., for x ,
0 0

( ; ) ( ; ) ( ; )
x x

f u du f u du f u du   ]

b. Sketch a graph of the cdf of X when 3 4 .

c. Show that 

 i)   1( )
4 2

E X

 ii)   21 1var( )
12 12 48

X 5

a
a

 [Hint:   The following two well-known relationships may be useful: 
    2(1 ) (1 )(1 )a a
                      ] 3 2(1 ) (1 )(1 )a a a

d. Let 1 2, , , nX X X  be iid  with ~ ( ; )iX f x .
(i)   Find the moment estimator (mme), , for .
(ii)   Investigate whether it is unbiased and consistent, and find its variance.
(iii)  The parameter  is constrained to be between 0 and 1. Is it possible, using the 
mme, to obtain estimates outside the interval (0, 1)? 

e. Introduction.   The maximum likelihood estimator (mle), ˆ , for is complicated here, 
among other things since the standard asymptotic theory for mle’s turns out not to apply 
in this case.   This can be seen as follows:

If Y is an arbitrary rv. with pdf ( ; )g y , the condition  ln( ( ; )E 0g Y  is

necessary for the standard asymptotic mle-theory to apply (i.e., for an iid sample, 
 with 1 2, , , nY Y Y ~ ( ; )iY g y ).  This property follows from differentiating with respect 

to  both sides of the relationship

1 ( ; ) ( ; )
B

A

g y dy g y dy ,   where ( ; ) 0  for  g y A y B  and 0 otherwise.

Then we have (assuming that differentiating under the integral sign is allowed): 

(2) ( ; ) ( ; ) ln( ( ; )0 ( ; ) ( ; ) ( ;
( ; )

B B B B

A A A A

g y g y g yg y dy dy g y dy g y dy
g y

)

Question.

Find ln ( ; )E f X , and show that it is different from 0 when 1̀
2

.

 [Hint:  Start with the last integral in (2), i.e., 
1

0

ln( ( ; ) ( ; )f x f x dx ,

( ; )f x  corresponding to ( ; )g y . ] 
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Econ4130, 4 des 2006. 
Problem 1
(a)
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(b)
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(ii)
By Slutskys lemma, I(p) can be replaced by I( ) since  is a consistent estimator for p. (mle 
is under certain conditions consistent.) 

p̂ p̂

(1- ) ci  for p: 

n
pp

Zp
Z

)ˆ1(ˆ
ˆ

(c)

4
1ln)(ln)(

!!....!
!ln)( 87654321

821

YYYYYYYY
XXX

nl

41
)(4)

)(' 87654321 YYYYYYYY
l

0)ˆ('l    gives: 

n
Si

4
ˆ 1597,0

144,4
92ˆ

ˆ
4
1ˆ 0903,01597,0

4
1ˆ

d) (i) )( iii npE

iE ii E0 iii EE 2)0(
1 23 9 3,522
2 23 -2 0,174
3 23 -4 0,696
4 23 -3 0,391
5 13 3 0,692
6 13 -2 0,308
7 13 1 0,077
8 13 -2 0,308

144 168,62

Degrees of freedom: 8-1-1=6 
64,10)10(2

6

Keeps at a 10% level of significance 0H
(ii)  has to  possible outcomes: either win or loose. (if (iS 41 YY  ) looses, then  ( ) wins) 85 YY
The probability is the same in all trials ( 4 )
(iii) 95% ci for 

n
Z

Z

)ˆ1(ˆˆ

144
)1597,01(1597,096,1

1597,0

0598,01597,0
(0,0999,0,2195)
(iv) 95% ci for  does not contain the estimated value for 093,0ˆ: but ˆ  is based on ,
so it is difficult to come with a conclusion. However, it seems like 

ˆ
>



For flere løsningsforslag og kommentarer fra foreleserne, 
gå til observators hjemmeside:

http://www.sv.uio.no/programutv/www-tobs
(Arkiv -> Eksamensbesvarelser)
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Problem 2

(a)  (i) CDF X0   F(x) = 
22

|
2
1

00

xudu
xx

1X    F(x) = 
)1(2

21
)1(2

1
2
1

0

xdudu
x

 gives: 

F(x) = 

otherwise
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0

1
)1(2

21

0
2

(ii) For x0 :                      for 1x :
5,0)( mxF 21)( mxF

2
1

2

mx
2
1
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21 mx

                                     mx mx

(b) 43
For 430 x              for 143 x

xxF
3
2)( 12)( xxF

Figur:

1 F(x)
0,9
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        ¼       ½   ¾         1 
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(d) (i) MME 
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(ii)
4
1

4
1)(2)ˆ( iXEE   is with other words biased. 
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3
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3
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n
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, ˆ is consistent. 

Consistency can also be shown by: 
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(iii) If 1ˆ0  then 1
4
120 X ,

8
5

8
1 X

If the mean is outside these limits, then the mme estimate will be outside (0,1) 
1

0

1
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2 22

Since 10 , the denominator will never be zero: the numerator is zero for 21
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”Good mood for today!”

 ”Det hadde jeg aldri gjort.”

”Lenge leve postmodernismen!” ”You have to get rid of everything 
that is not getting any return”

 ”Please don’t write grafitti 
on the bathroom doors.”
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