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innsyn

Takk for meg! Norges telegigant enda større?
TEKST: Tord Kopland Eid

Telenor er i dag Norges største konsern 
etter StatoilHydro, noe selskapet 
har oppnådd gjennom sin posisjon 
som Norges viktigste leverandør 
av fastnettjenester for telefon, den 
ledende leverandøren av fjernsyns- og 
kringkastingstjenester i Norden, og en av 
verdens største mobiloperatører. Etter at 
Jon Fredrik Baksaas tok over stillingen 
som administrerende direktør for Telenor 
i 2002 har han flere ganger vært i hardt 
vær. Først engasjerte næringsminister 
Dag Terje Andersen seg i Telenors 
russebussponsing av mobiltelefoner 
og djuice-tjenester til Baksaas datter 
i oktober 2006. Måneden etter ble 
det kjent at Baksaas skulle motta en 
opsjonsgevinst på 12 millioner kroner, 
noe som førte til kraftig kritikk fra blant 
annet statsminister Jens Stoltenberg, 
finansminister Kristin Halvorsen, 
fagforeninger og ansatte. Året toppet 
seg for Baksaas i desember da han 
kom i konflikt med nobelprisvinner 
Muhammad Yunus, etter at sistnevnte 
kritiserte Telenor for å ta ut profitt fra 
mobilselskapet Grameen Phone, som 
skaffer mikrokreditt til fattige bønder 
i Bangladesh. Dette som følge av at 
Telenor, ifølge Yunus, nektet å respektere 
en avtale om at Grameen Bank skulle få 
kontrollen over selskapet. 

I skyggen av de nevnte moralske 
konfliktene har Telenor, under 
Baksaas ledelse, hatt en kraftig vekst. 
I dag er selskapet verdens syvende 
største mobiloperatør med rundt 105 
milliarder kroner i driftsinntekter i 
2007, 33 500 årsverk og 136 millioner 
mobilabonnenter verden over. Telenor er 
nå større enn France Telecom, Telecom 
Italia og alle de amerikanske operatørene. 
Noe av årsaken til suksessen har vært 
en sterk evne til å vinne innpass i store 
vekstmarkeder, deriblandt nevnte 
Bangladesh, samt Thailand, Pakistan, 
Malaysia, Ungarn, samt Russland og 
andre tidligere Sovjetrepublikker. I Asia 

har Telenor hatt en sterk vekst som ventes 
å fortsette, men allerede nå er Telenor det 
største ikke-asiatiske teleselskapet. Særlig 
i Pakistan har veksten vært sterk: Telenor 
fikk 2 millioner nye mobilabonnenter 
bare i siste kvartal 2007. I tillegg har 
Telenor planer om å opprettholde sin 
allerede meget sterke posisjon i Norden.

På den annen side er ikke alt bare 
rosenrødt for Telenor i en tid hvor den 

Vimpelcom. I slutten av mars ble Telenor 
saksøkt for en million dollar av Altimo, 
med beskyldninger om at Telenors 
styremedlemmer i Vimpelcom aktivt 
forhindret at selskapet fikk etablert seg i 
det ukrainske markedet i 2004 og 2005.

Til tross for de nevnte problemene har 
flere analytikere stor tro på Telenor, 
og mener at selskapet er undervurdert 
på børsen. Journalist i BusinessWeek, 
Jennifer L. Schenker, refererer i en 
artikkel til to analytikere fra Bear Stearns 
og Danske Bank som mener at Telenor er 
undervurdert med henholdsvis 44 og 25 
prosent. Selv om det har vært en nedgang 
i vekstraten kommer optimismen av 
at Telenor fremdeles vokser raskere 
enn sammenlignbare europeiske 
telekommunikasjonsselskaper som 
France Telecom og Deutsche Telekom. 
Ifølge Baksaas ser Telenor allerede på 
mulighetene for å etablere seg i Afrika og 
på utvidelser til ytterligere land i Sørøst-
Asia. Baksaas sier imidlertid også i et 
intervju med E24 at det ikke lenger er 
like viktig å få flere kunder, men heller 
å få kundene selskapet allerede har til å 
benytte flere tjenester. 

Den tidligere svenske statsministeren 
Göran Persson, som i 1999 var med på å 
stoppe fusjonen mellom Telenor og Telia, 
forselo høsten 2007 å gjøre et nytt forsøk 
på å slå sammen selskapene. TeliaSonera 
er i dag verdens 20.største mobiloperatør 
med ca 105 millioner kunder. En 
fusjon ville i dag innebære et selskap 
med godt over 200 millioner kunder 
og det ville dermed vært på størrelse 
med britiske Vodafone, det største 
telekommunikasjonsselskapet i Europa. 
De siste årenes utvikling har imidlertid 
vist at Telenor klarer seg utmerket godt 
på egenhånd, og det er vel ingenting som 
tyder på at noen gjentakelse av forsøket 
i 1999 er i emning. Telenor ser uansett 
ut til å bli et stadig større og viktigere 
telefonselskap internasjonalt.

europeiske telekommunikasjonsbransjen 
har fått føle skjøre finansmarkeder. 
Næringen har opplevd kraftige børsfall 
første kvartal, og Telenor har falt mer 
enn gjennomsnittet. Inntekstveksten 
har sunket, blant annet som følge 
av et fall på 10 % i inntekter fra det 
norske mobilmarkedet, hvilket har 
fått Baksaas til å varsle oppsigelser og 
kostnadskutt på 500 millioner kroner i 
den norske mobilvirksomheten i løpet 
av året. Et annet negativt moment er at 
Telenor har en langvarig rettslig disputt 
gående med det russiske selskapet Alfa 
Group og datterselskapet Altimo, som 
sammen med Telenor eier det ledende 
ukrainske mobilselskapet, Kyvistar, og 
Russlands nest største mobilselskap, 

BAKSAAS OG YUNUS: Her 
tilsynelatende i fornøyelig passiar. 

TEKST: Anna Brander

På nytt står Observator overfor et 
generasjonsskifte, da undertegnede 
leverer masteroppgave i mai, og 
forhåpentligvis finner noen til å erstatte 
Lånekassens forsørgerrolle i løpet av 
høsten. Tidligere leder av fagutvalget, 
Rasmus Bøgh Holmen, trer inn i rollen 
som ansvarlig redaktør fra høsten av. 

Den nye redaksjonen har flere erfarne 
skribenter med på laget allerede. Men 
de trenger flere! For det er mye å ta 
tak i, både internasjonalt, nasjonalt og 
lokalt. 

Nylig kom det blant annet 
frem at studenter ved SV og HF fra og 
med inneværende semester får tilsendt 
bachelorvitnemål automatisk med en 
gang de oppfyller kravene til graden. 
Dermed kan studenter risikere å måtte 
utsette progresjonen av strategiske 
årsaker, for å beholde muligheten til å 
forbedre karakterene. Dette rammer 
i stor grad studenter ved Økonomisk 
institutt. Det bør kommenteres,  selv 
om beslutningene kan spores til 
departements- og instituttnivå.  

Et annet kritikkverdig forhold finner 
sted nesten hver gang studentene 
kommuniserer med Økonomisk 
institutt i former som innebærer 
bruk av papir.  Blant annet ved 
innlevering av semesteroppgaver 
kreves det personnummer, selv 
etter  at Datatilsynet har slått fast at 

personnummer er å regne som svært 
sensitiv informasjon som lett kan 
misbrukes. De alternative løsningene er 
mange, og instituttledelsen lite velvillig. 

Instituttkontoret skal tilby 
sensorveiledninger til tidligere 
eksamener for studentene. 
Dette er viktig av flere grunner. 
Sensorveiledningen utgjør det eneste 
grunnlaget for å etterprøve beslutninger 
gjort av en intern sensor, da karakter 
ikke lenger avgjøres i samarbeid med 
ekstern sensor. 
 Når veiledningen er 
ikkeeksisterende i flere fag, gir det 
sensoren et handlingsrom som både er 
umulig å avgrense og identifisere for 
andre. Når i tillegg veiledningene som 
eksisterer ofte består av svar som ”rett 
frem”og ”løses som på vist i forelesning” 
danner de et dårlig grunnlag for 
studenter som ønsker å forstå hvor det 
gikk galt, eller om sensor har vurdert 
dem rettferdig opp mot veiledningen.  

Dette er bare noen av sakene jeg 
håper og tror den nye redaksjonen 
vil ta tak i. Dette er saker som 
samfunnsøkonomistudenter kan få 
innsikt i og har innflytelse på. Vil 
du også være med å påvirke, kan 
Observator være din mulighet til å gjøre 
en forskjell. 

Takk for meg!
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Det pågikk altså en debatt om 
økonomifaget i vår, etter at statsviter 
og SV’er Bent Sofus Tranøy gikk ut og 
anklaget faget for å være ensrettet og 
høyrevridd. Å påstå at det har vært en 
stor strid vil nok være å overdrive. Et 
arkivsøk slår fast at Dagbladet har trykket 
til sammen åtte innlegg og kronikker. 
Det viser også at Tranøys bok ”Markedets 
makt over sinnene” fra 2006 ifølge 
Klassekampens lister var blant de aller 
mest solgte hos Tronsmo bokhandel i 
flere uker i mars. Men nok om det.

Åtte innlegg i landets nest største 
tabloidavis er uansett mer enn 
mange andre universitetsfag kan 
håpe på. Dessverre skyldes nok ikke 
oppmerksomheten at økonomi plutselig 
framstår som mye mer spennende enn 
før, men at faget blir regnet for å ha 
makt og innflytelse. Hensikten med 
kritikken kan dermed både være å støtte 
opp om ”alternative” retninger innen 
samfunnsøkonomi og å redusere fagets 
status og innflytelse generelt, eller begge 
deler.

Hvor stor innflytelse?
Hvis antakelsen er at kritikerne kun vil 
det siste (noe en lett kan få inntrykk 
av), er kanskje det eneste fornuftige å 
slå tilbake mot de av beskyldningene 
deres som ikke holder mål. Det er heller 
ikke spesielt vanskelig når Tranøy for 
eksempel bruker feite opsjonsordninger 

Forsvarsløse mot fagkritikk
Hva gjør du neste gang en 
sosiologvenn av deg som 
nettopp har lært seg ordet 
”nyklassisk” kommer og skal 
stille deg til veggs for det onde 
faget du studerer? Risikoen har 
neppe blitt mindre i det siste.

Tekst og foto: Askill Harkjerr Halse

som eksempel på en negativ trend i 
samfunnet som skyldes økonomers 
innflytelse. Det trengs ikke særlig 
alternativ teori for å forklare hvorfor slike 
ordninger ikke nødvendigvis gir gode 
insentiver.
 

Så er det også slike krasse motangrep 
motdebattantene har valgt. Det er som 
sagt nok å ta av. Men det tvilsomt om 
en vinner lesernes sympati ved kun å 
være overlærer. Selv om kritikkens form 
kanskje ikke alltid innbyr til det, bør en 

også diskutere hvilke styrker og svakheter 
faget har og hvor veien bør gå videre. 
Fagutvalgets debattlunsj 27. mars var 
et skritt i retning, spesielt innlegget om 
svakheter ved nytte-kostnadsanalyse fra 
Økonomisk institutts Karine Nyborg.

De minst like vanskelige spørsmålet 
om hvilken innflytelse faget har på 
samfunnet ble også tatt opp på denne 
debatten. Denne henger så klart sammen 
med hva faget fokuserer på, men i 
koplinga mellom akademisk fagkunnskap 

og statsstyring er det en stor svart boks 
som muligens kunne vært utgangspunkt 
for en rimelig heftig politisk-økonomisk 
modell med ideologi, særinteresser og 
velgerpreferanser som andre eksogene (?) 
variabler. Tar noen utfordringa?

Tranøy mener økonomifaget har mye av 
skylda for høyredreiinga i samfunnet, 
mens hans motdebattant Helle Stensbak 
mener dette er som å ”gi statsvitere 
skylden for at noen land har diktatur”. 
Sannheten er nok at vi økonomer har en 
del makt, men at denne er overdrevet, i 
hvert fall hvis en med ”økonom” mener 
”samfunnsøkonom”. Professorer må 
også kunne resonnere fritt uten at alt 

ØKONOMIFAG-DEBATTEN

Statsviter Bent Sofus Tranøy skrev i 
Dagbladet 11. februar i en forkortet utgave 
av en artikkel fra tidsskriftet Prosa at faget 
samfunnsøkonomi driver politikken mot 
høyre, og at det er for lite dissens innen 
faget mot denne utviklinga.

Som eksempler på at faget er ensrettet 
brukte Tranøy både avslaget på 
professorsøknaden til den radikale 
økonomen Rune Skarstein ved NTNU og 
den dårlige mottakelsen av Erik Reinerts 
kritikk mot den rådende nyklassiske 
retninga i faget.

Flere samfunnsøkonomer slo nokså 
hardt tilbake mot kritikken, deriblant 
Helle Stensbak fra Kredittilsynet og UiB-
professor Gaute Torsvik.

Fagutvalget ved Økonomisk institutt (ØI) 
arrangerte fagkritisk lunsj 27. mars med 
denne debatten som tema. I panelet satt 
Tranøy, Stensbak og førsteamanuensis 
Karine Nyborg fra ØI.

Seniorrådgiver i Kredittilsynet Helle Stensbak (til høyre) har reagert kraftig på statsviter Bent            Sofus Tranøys (til venstre) kritikk mot samfunnsøkonomenes rolle i samfunnet, og sam-
menliknet den med å gi statsvitere skylda for diktatur. Her fra fagkritisk lunsj på Helga Engs             hus 27. mars.
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de mumler fram blir tatt som politiske 
innspill. Men de bør gjøre motstand 
når andre aktører bruker tvilsomme 
økonomiske argumenter til å støtte opp 
om sitt syn.
 (Økonomer og studenter 
som faktisk ønsker seg en mer 
markedsliberastisk politikk får unnskylde 
at deres situasjon ikke drøftes her. Det 
skyldes selve utgangspunket for debatten, 
nemlig beskyldningen om at faget er 
høyrevridd. Men skal ikke snart noen 
gode konservative ta til motmæle mot 
bruken av begrepet ”the social planner” i 
velferdsøkonomien?)

Debattens idéhistorie
En konkret faktor som påvirker både 
hvordan faget selv utvikler seg og 
hvordan det blir brukt i samfunnet for 
øvrig, er hvordan det blir undervist. 
 Hvis en skal ta 

utdanningsmyndighetene på alvor når 
de sier at en bachelorgrad skal være 
nok til å gå ut i arbeidslivet, er det ikke 
uproblematisk at de modellene en lærer 
tidligst i utdanninga ofte er de som viser 
hvordan markedet fungerer perfekt.  
På fagutvalgets debatt ble det nevnt 
at faget tar lang tid å få tak på, og 
Stensbak karakteriserte de første årene av 
utdanninga som ”en vandring i ørkenen.”

For tre år siden fjernet instituttet det 
som muligens ble oppfattet som en oase 
i denne ørkenen, et kurs i økonomisk 
historie. Siden har flere etterlyst et eget 
fag i økonomisk idéhistorie, eller i det 
minste mer undervisning i opprinnelsen 
for de teoriene vi lærer. Idéhistorisk 
ser dagens fagdebatt ut til å ha røtter 
i debatten som oppsto den gang, og 
i RØST-heftet ”Økonomisk teori og 
politisk praksis” fra 2005 finner en flere 

av de samme aktørene som i dagens 
debatt.  
 Et fag om faget burde innføres. 
Ikke for å gi studentene innsikt i gamle 
teorier som de vil like bedre enn dagens. 
Men nettopp fordi dette vil gi kunnskap 
om hvorfor faget har utviklet seg slik det 
har gjort, hva som faktisk har blitt mye 
bedre og hvilken bredde faget fortsatt 
har. Dermed vil de stille bedre rustet til 
diskusjon neste gang en av HF-vennene 
deres gir faget skylda for alt de mener går 
galt i samfunnet.

Alternativt risikerer en at 
økonomistudenter som er kritiske til 
noen av konklusjonene i faget og bruken 
av det i politikken slutter seg til dem som 
mener at hele faget er på jordet og hopper 
av. Og de som holder stand og blir neste 
generasjon rådende samfunnsøkonomer 
dermed oppfyller Tranøys stereotypi.

Konsulent for en dag
I februar fikk flere Econlink-medlemmer prøve seg som konsulenter hos Accenture. Her forteller 
de om hvordan økonomene tok ledelsen over matematikerne, og snek på toget hjem. 

- Vi visste ikke helt hva vi skulle drive 
med denne dagen, men vi var trygge på 
at vi skulle jobbe case-rettet, sier Fredrik 
Dehlin (bildet) .  - For min del var dette 
en utmerket mulighet til å se hva en 
konsulent arbeider med, og undersøke 
en potensiell arbeidsplass for ferdige 
samfunnsøkonomistudenter, sier han til 
Observator. 

Viktig trening
Da studentene ankom Accentures lokaler 
på Fornebu ble de delt inn i to grupper, 
der matematikere og økonomer skulle 
arbeide sammen om å løse et case. 
- Vi ble bedt om å identifisere problemer 
hos en fiktiv bedrift som vi hadde fått 
utdelt bakgrunnsstoff om, forteller 
Dehlin. Deretter skulle gruppene gi hver 
sin presentasjon når ”ledelsen” i den 
fiktive bedriften dukket opp. Til slutt 
fikk begge grupper tilbakemeldinger på 
arbeidet, før de fikk slappe av med litt 
mat. Dehlin mener studenter fra UiO har 
for lite trening i caseløsning, og synes 
derfor dagen som konsulent ga tiltrengt 
trening i nettopp dette. 

Redningsmannen Sahnoun
Del to av dagen besto i å løse et it-rettet 
case, noe som må sies å være relativt 
ukjent farvann for de fleste økonomer.  
- Heldigvis hadde vi med oss Aleksander 
Sahnoun som reddet økonomenes ansikt 
utad på it-biten, ler Dehlin.  
Redningsmannen Sahnoun mener også 
han har lært mye av Accenture-besøket. 
- Vi lærte mye om hvordan en konsulent 
tenker. Det er for eksempel viktig å 
kunne være presis nok til at folk som ikke 
har kunnskap om problemet skjønner 
hva du snakker om, forteller Sahnoun, og 
legger til:
- Det er viktig som konsulent å kunne 
presentere en løsning på et problem for 
et styre på en forståelig måte, uten at 

de nødvendigvis vet mye om emnet i 
forkant.  

Frempå økonomer
Sammen med økonomene deltok også en 
gruppe matematikere. 
- Økonomene var mer frempå enn 
matematikerne, og tok tidlig lederansvar 
i prosessen, forteller både Dehlin og 
Sahnoun. 
- Men det er ikke sikkert at det er 
en generell tendens at økonomer tar 
ledelsen, det statistiske grunnlaget er ikke 
signifikant nok til å kunne si noe om det, 
understreker Sahnoun. 
Det kom også tydelig frem at 
matematikerne tenkte på en annen 
måte enn økonomene, men de to 
gruppene kom likevel frem til en ”gylden 
middelvei” for hvordan de skulle løse 
oppgaven.  
- Mangfold er faktisk ekstremt viktig, 
siden man da har en forskjellig 
tilnærming til problemene, påpeker 
Sahnoun.

Tester Blindern-studentene
Foreløpig er konsulentdagen kun et 
testprosjekt på UiO, selv om prosjektet 
har blitt fast rutine for blant annet 
sivilingeniører i Trondheim. Likevel ble 
det trukket ut en ny gruppe som får delta 
på ”konsulent for en dag” da Accenture 
besøkte U1 og holdt bedriftspresentasjon 
i regi av Econlink.
 - Jeg håper det er et prosjekt 
de ønsker å videreføre, det er både en 
morsom og lærerik erfaring, selv om jeg 
ikke kan tenke meg en slik jobb når jeg er 
ferdig på Blindern, understreker Dehlin.  
Skulle man ikke være blant de heldige 
som sendes til Fornebu på konsulent-dag, 
finnes det flere muligheter til å få en fot 
innenfor hos Accenture. 
- Det er mange som skriver oppgave 
for dem, og som har en veileder hos 

Accenture, forteller Sahnoun. 

Per i dag er det i stor grad sivilingeniører 
som jobber for selskapet, men 
økonomistudentene ser ikke dette som 
noe hinder for å velge dem som fremtidig 
arbeidsplass. 
- Jeg fikk inntrykk av at Accenture 
har mer humane arbeidstider enn 
mange andre selskaper i bransjen, og 
en annen filosofi. Accenture er nok 
en mulig arbeidsplass for noen av 
oss samfunnsøkonomistudenter, sier 
Sahnoun. 

Skal selskapet likevel kritiseres for noe, er 
det transporten hjem fra opplegget. 
- De hentet oss i taxi på starten av dagen, 
men vi måtte selv komme oss hjem fra 
Fornebu, forteller Dehlin. Til tross for 
et månedskort til Oslo Sporveiers nett, 
måtte han snike på toget, da Stor-Oslo-
nettet krevde en tilleggsbetaling på 
noen kroner og Dehlins lommebok for 
øyeblikket var tom. Likevel anbefaler 
begge Econlinkerne andre å delta neste 
gang. 

FORNØYD: Fredrik Dehlin synes det var 
spennende å få prøve seg som konsulent.

TEKST: Anna Brander
FOTO: Guri Lise Furnes Pettersen

Bent Sofus Tranøy framsto noe mer ydmyk enn i avisspaltene i lunsjdebatten, men mente samtidig at hans beskrivelser av 
“den typiske økonom” samsvarer med formuleringer i søknaden til forskningssenteret ESOP, skrevet av økonomer. 
I midten førsteamanuensis Karine Nyborg.
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Tekst: Marius S. Johansen

Snøballen begynte å rulle da en bankansatt 
i Liechtenstein lot tysk etterretning kjøpe 
informasjon om tyske statsborgere som 
trodde pengene var trygge og unntatt 
offentlighet. Også i Norge kom det både 
avsløringer og innrømmelser, og tidligere 
Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen 
innrømmet å ha unndratt seg skatt ved å 
plassere penger i Sveits. 

Finansminister Kristin Halvorsen 
og miljø- og utviklingsminister Erik 
Solheim gikk hardt ut mot skatteparadisene 
og signaliserte kamp. FrPs Gjermund 
Hagesæter gikk i forsvar og hevdet 
at skatteparadisene bidro til ”sunn 
skattekonkurranse”. 

Uklare begreper
Ulikt syn på hva et skatteparadis faktisk 
er gjør at ulike organisasjoner opererer 
med et varierende antall skatteparadiser 
i verden. En god pekepinn kan være de 
38 jurisdiksjonene OECD har forsøkt 
å lage en avtale om mer åpenhet og 
mer effektiv informasjonsutveksling 
med. Blant disse finner vi Seychellene, 
Kypros, Andorra, Liechtenstein, Cayman 
Islands, Belize, Bermuda og Jersey. Tre 
av totalt 38 jurisdiksjoner som tidligere 

ble klassifisert av OECD-komitéen som 
”ikke samarbeidsvillige” var Andorra, 
Liechtenstein og Monaco, men denne 
listen oppdateres stadig, og per dags dato 
er listen tom. Israel og Russland har også 
vært innom. 

Det bør dog nevnes at 
denne listen ikke generelt går på 
hvilke jurisdiksjoner som anses som 
skatteparadiser eller ei, men heller på om 
landene er samarbeidsvillige og følger 
FATF  (Financial Action Task Force on 
Money Laundering, et G7-initiativ for 
å forhindre økonomisk kriminalitet 
opprettet i 1989) sine anbefalinger 
for økonomisk åpenhet. I enkelte 
sammenhenger blir Irland, Island og 
Hong-Kong definert som skatteparadiser. 
I disse landenes tilfelle dreier det seg 
om at de på enkelte beskatningsfelt har 
generelt lav skattebelastning i forhold 
til sammenlignbare land;  I Hong-Kong 
ligger bedriftsbeskatningen på 16%, i 
Irland på 12.5%. Til sammenligning ligger 
tilsvarende skatt på 30% i Storbritannia.  

Debatten i Norge 
På hjemmefronten var det spesielt to ting 
som satte de såkalte skatteparadisene på 

dagsorden.  Høyres Per Ditlev-Simonsen 
ble avslørt i en skatteunndragelsessak. 
Han hadde gjemt 1,5 millioner kroner på 
en konto i Sveits. Skatteparadisdebatten 
befestet sin posisjon i media etter 
at FrPs Gjermund Hagesæter 
uttalte at skatteparadisene gir sunn 
skattekonkurranse. Dette skulle skyldes 
at når skatteparadisene tiltrekker seg 
utenlandske bedrifter ved å ha lave eller 
ingen skatter, må land med høyt skattenivå 
moderere seg for å ikke ”miste” bedriftene 
sine.  Dette gir et helhetlig press nedover 
på skattenivået, noe som implisitt i 
Hagesæters argumentasjon er positivt. 

Av norske selskaper ble det 
avslørt at SAS og Norwegian leaser fly 
fra selskaper registrert i skatteparadiser. 
SAS har på sin side avvist at dette skyldes 
skattemessige årsaker,  men heller at 
leasing har vært et gunstig alternativ. 
Videre ble det også kjent at Tromsø 
kommune hadde kjøpt IT-tjenester fra et 
teleselskap registrert i et skatteparadis.

Hvitvask i paradis
I debatten som fulgte i kjølvannet 
av utspillet, har det blitt hevdet at 
skatteaspektet ved skatteparadisene er 

lite relevant. Spesielt har dette synet 
blitt forfektet av førstestatsadvokat i 
Økokrim, Morten Eriksen. Økokrim 
mener skatteparadiser først og fremst er 
problematisk på grunn av manglende 
innsyn i regnskap og generelt vanskelig 
tilgjengelig informasjon – slik at 
skatteparadisenes hovedfunksjon er 
hvitvasking av penger. Når koblingen til 
hvitvasking er opprettet, fører dette til 
et nytt og viktig i element. Hvitvasking 
av penger dreier seg ene og alene om 
penger som er skaffet til veie på ulovlig 
vis. Dermed skjuler skatteparadisene 
med høyest informasjonskonfidensialitet 
muligens mye organisert kriminalitet. 

Særlig etter 11. september 2001 
har terror-aspektet blitt fremhevet. I en 
FN-rapport fra 2004 ble kostnadene ved 
å utføre større terroraksjoner estimert. 
Der ble kostnadene ved Madrid-bombene 
i 2004 estimert til 10000 $, og Bali-
bombingene i 2002 til rundt 50000 $. - De 
store, prinsipielle sakene, fører som oftest 
til et eller annet skatteparadis, har Sven 
Arild Dalslora som jobber med finansiell 
etterretning i Økokrim uttalt til E24. 
Samtidig påpeker Økokrim at beløpene 
som terrororganisasjoner opererer med 
ikke er signifikante nok, slik at mer 
informasjon enn det rent finansielle må til.

Eva Joly har tatt til ordet for et annet 
perspektiv på skatteparadisene, nemlig 
deres effekt på u-land. Flere milliarder 
forsvinner fra afrikanske land hvert år, og 
Joly kobler dette opp mot private kjøp og 
investeringer som statsoverhodet og deres 
familier har gjort i andre land. 
- Det kapitalistiske systemet gjennomgår 
nå en krise, advarte Joly på et Fritt Ord-
seminar  med skatteparadiser som tema i 
april i år.  Referansen til den internasjonale 
lånekrisen og Liechtenstein-saken var klar. 

– Det kan ikke forventes at 
små jurisdiksjoner gjør det som OECD 
og FATF ønsker, når ikke engang store 
land som Storbritannia tar hensyn til 
alle åpenhetsklausuler, argumenterte 
korrupsjonsjegeren videre. Hun rakk 
også å komme med et spark i siden til 
regjeringen: I tråd med avsløringene rundt 

norske firmaer og oljefondplasseringer, 
sa Joly at Norge per dags dato kjemper 
mot skatteparadis og korrupsjon på 
den internasjonale arena, mens vi på 
hjemmebane støtter opp om disse virkene 
ved å investere i selskaper som opererer fra 
lavskattjurisdiksjoner.

NRK har anslått at Oljefondet (Statens 
Pensjonsfond – Utland) har 25 milliarder 
investert i selskaper som er registrert i 
skatteparadiser. Dette har ført til debatt 
hvorvidt en egen skatteparadisklausul 
burde inkluderes i Oljefondets etiske 
retningslinjer for investeringer.  Saken 
har også ført til diskusjon om hvorvidt 
Norge kan være en troverdig aktør i 
kampen mot korrupsjon, når deler av det 
statlige pensjonsfond investeres i selskaper 
som opererer i skatteparadiser, ettersom 
Økokrim har klargjort at skatteparadisene 
fungerer som hvitvaskingskanaler for 
kriminell aktivitet.  

Finansdepartementet har gjort 
det klart at de etiske retningslinjene til 
fondet har blitt fulgt, siden retningslinjene 
går på hvilke selskap som anses for å være 
etisk forsvarlig å investere i (gjerne basert 
på hva bedriftene produserer, hvilket 
forhold de har til miljø og atferd), og ikke 
hvor selskapene er registrert. Likevel skal 
en evaluering av de etiske retningslinjene 
til Oljefondet være nært forestående.

Politiske grep og  suverenitet
Attac er blant flere som har vært på 
banen i debatten om nasjonal suverenitet. 
Det har blitt hevdet at skatteparadisene 
”tvinger” land med høyt skattenivå til 
å redusere det. Dette gjør at  landene 
ikke lenger kan velge hvor de skal legge 
skattenivået – og dermed også hvor stor 
offentlig sektor de ønsker å ha. I lys av 
denne argumentasjonen blir effektene av 
skatteparadisene og skattekonkurransen 
svekkelse av demokratiets domene.  
Det er dette som betegnes som ”usunn 
skattekonkurranse”. Dette synet har 
dog ikke konsensus. OECD fastholder 
at deres arbeid med jurisdiksjonene 
de definerer som skatteparadiser ikke 
dreier seg om endre landenes skattelover, 

men om å forbedre åpenhet og lettere 
tilgjengeliggjøre informasjon. 

Hindrer velferdsstaten
Debatten omkring skatteparadisene er 
kommet for å bli, internasjonalt så vel 
som nasjonalt.  Selv om ”skatteparadis” 
mangler en presis definisjon, er det bred 
enighet om at skatteparadisenes mulighet 
til å hemmeligholde data og vanskeliggjøre 
tilgangen på informasjon er problematisk, 
noe som helt klart reflekteres i både 
internasjonalt og nasjonalt arbeid mot 
økonomisk kriminalitet – representert 
ved OECD, FATF og Økokrim, samt 
forsøk på å forhandle frem avtaler hvor 
skatteparadisene utviser mer åpenhet 
hva informasjon angår.  Også aspektet 
med skattekonkurranse vil manifestere 
seg, da det opplagt gir gode økonomiske 
resultater, som i Irland og Hong-Kong, å 
ha generelt lav beskatning. Fra andre hold 
vil det igjen hevdes at skattekonkurransen 
på sikt vil gjøre det umulig å drive en 
velferdsstat, noe som er et dypt stikk i 
siden for velferdsstatens tilhengere.

Skatteparadis:

I OECDs øyne er et skatteparadis et land 
som ikke krever inn skatt eller har et lavt 
skattenivå, og blir brukt av bedrifter for å 
slippe unna skatter man ville ha måtte betalt i 
land med ’normalt’ skattenivå. Andre trekk er 
mangel på effektiv informasjonsdeling, og lite 
gjennomsiktighet hva klausuler i lovgivningen 
angår. 

Definisjonen kan utvides til å spesifisere 
forbud mot lokal virksomhet, slik at bedrifter 
som registrerer sine virksomheter i et 
skatteparadis ikke får lov til å flytte den fysiske 
virksomheten dit. Man kan også forutsette 
null offentlig innsyn, og ingen eller liten 
regnskapsplikt. 
Paradisene kan også hindre andre land i 
innsyn i en bedrifts virke, selv etter å ha gått 
gjennom rettsystemet, slik at etterforskning 
fra utsiden vanskeliggjøres.

Skattesnyternes 
paradis

En angrende, tidligere Oslo-ordfører og en utro bankansatt i Liechtenstein har 
sammen fått skatteparadisene inn på debattarenaen. Men hva er det egentlig?  
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I løpet av 2007 og begynnelsen av 2008 
har matvareprisene steget voldsomt. 
Dårlige avlinger som følge av tørke 
og andre naturkatastrofer på samme 
tidspunkt flere steder i verden, gjorde at 
prisene bykset oppover. 

Få eksperter tror at det høye prisnivået 
er forbigående, deriblant sjefen for FNs 
mat- og jordbruksorganisasjon Jacques 
Diouf:
     -Perioden med høye priser er ventet 
å vare, sier senegaleseren til Financial 
Times.  Han peker spesielt på en ny 
type matkonsum i økonomier i vekst 
og at etterspørselen etter biodrivstoff 
vil bidra til at vi blir vitne til en ny 
normalsituasjon på matmarkedet. 

Vi tar en nærmere titt på disse to og 

Når mat blir bensin

Matvareprisene har steget voldsomt det siste året og vi begynner å se økonomiske, politiske og 
sosiale konsekvenser over hele verden. Årsakene til de høye prisene er mange og sammensatte, mens 
implikasjonene for verdens fattigste er åpenbare - vondt har blitt verre. 

andre årsaker til at vi neppe får se 
matvarepriser på 2006-nivå på mange år.

Dårlig vær
Det høye prisnivået på matvarer var dømt 
til å komme, men det var altså uheldige 
værforhold som inntraff simultant på 
forskjellige steder på planeten som var 
den uungåelige gnisten som satte fyr på 
bålet. Muligens kan det høres ekstremt 
ut med tørke i Australia, Nord-Afrika, 
Canada, det sørlige Afrika og den 
arabiske halvøy, samt flom i Nord-Europa 
og en hetebølge i Sør-Europa i løpet av 
samme år. 
 Ifølge Hadley Center, en 
verdensleder innen klimaforsking, må vi 
bli vant til slike tiltander, da den globale 
oppvarmingen også vil ta med seg mer 
ekstremvær. 

Det samme forskningssenteret har også 
laget en prognose for planteproduktivitet 
verden over i framtiden. På generell basis 
vil den øke grunnet høyere temperaturer 
og mer CO2 i atmosfæren, men i en del 
områder som i dag er meget produktive 
vil bli rammet på grunn av mindre 
nedbør. Nettoeffekten på avlinger er  
antatt å være negativ da mer ekstremvær 
vil føre til høyere andel dårlige høster, 
i tillegg til at CO2 - som virker som 
som gjødning for mange planter - vil ha 
negativ effekt på viktige matplanter som 
for eksempel sukkerrør og mais.

Luksus til folket
At vi stadig blir flere på jorden er 
ikke noe nytt, men nå er noen av de 
landene med flest innbyggere i sterk 
økonomisk vekst. Når det også kommer 

menneskene til gode fører det til økt og 
endret konsum. I store vekstøkonomier 
som Kina, India, Russland og Brasil har 
man sett at etterspørselen etter kjøtt og 
meierprodukter har steget mye og folk 
har lagt seg til en langt mer luksuriøs 
diett. Dyrene som vi får kjøtt og melk fra 
blir i hovedsak foret på korn, gress, eller 

andre ting som vi kan spise eller tar opp 
landbruksarealer. Da presses også prisene 
på de viktigste basisvarene.
 En klar tendens i 
utviklingslandene er at framgangen 
i jordbrukssektoren lar vente på seg, 
mens industrien sørger for vekst. I 
Kina var bøndene noen av de første 
som dro nytte av revolusjonen til 
Mao Tse Tung, men lite har skjedd i 
landbruket siden den gang. I Afrika er 
kun 4 % av jordbruksarealene irrigert 
og i Øst-Europa fikk landbruket - som 
mye annet - seg en kraftig støkk etter 
Sovjetunionen ble oppløst. Med unntak 
av Latin-Amerika er de fleste store netto 
matvareeksportørene rike vestlige land.

Dyr olje = dyr mat
Som for ethvert salgsprodukt er 
også prisene til mat sterkt avhengig 
av innsatsfaktorene. De landene 
som eksporterer store mengder har 
industrialistert jordbruket og som en 
følge av dette må det mye drivstoff til i 
produksjonen. Mindre åpenbart er det at 
petroleumsprisen påvirker de fleste andre 
innsatsfaktorene. 
 Hovedinnsatsfaktoren 
i kunstgjødsel er naturgass og 
vekstkatalysatoren koster fire ganger 
mer enn hva den gjorde i 1999. 
Trasportkostnadene har også skutt i 
været og det koster nesten det tidobbelte 
å frakte med båt i dag i forhold til i 1998.

Biodrivstoff - et langsiktig problem
På tross av alt det overfor nevnte er 
den mest signinfikante bidragsyteren 
til økte matvarepriser, skapt av den 
høye oljeprisen, etterspørselen etter 
biodrivstoff. 
Det er i hovedsak gjennom to faktorer 
biodrivstoff og matvarepriser henger 

sammen: Matvarer som sukker, mais, 
soya og raps blir nå brukt til å lage 
drivstoff. Maten blir altså tatt vekk 
fra verdens sultne munner og går i 
bensintanken i stedet og gjør at de som 
vil spise må betale mer for den da mer 
sjeldne varen. 
 Det andre er at jord egnet til å 
dyrke mat på også er egnet til å dyrke 
råvarer til biodrivstoff. Konsekvensen 
blir med andre ord at prisen for en 
av de viktigste innsatsfaktorene i 
matvareproduksjon - dyrkbar jord - øker 
og blir knappere som en følge av at en ny 
aktør etterspør land. 

Hvordan reagerer verden?
Både EU og USA har satt seg ambisiøse 
mål med tanke på å øke andelen av den 
biologiskproduserte typen drivstoff. 
Begge vil bruke egne ressurser som 
store matprodusenter til å lage sitt eget 
plantebaserte motorbrensel. Det har 
vært noe murring i korridorene i Brüssel 
grunnet misnøye med miljøgevinsten, 
men det store flertallet i EU har vist seg å 
være vært urokkelig.
 Store mateksportører i den 
tredje verden som Argentina og Vietnam 
har reagert med å øke eksporttollen, 
mens land i motsatt situasjon, for 
eksempel Saudi-Arabia og Nigeria, har 
redusert eller fjernet tollbarrierene på 
flere matvarer. Risekspørtøren India har 
tatt steget helt ut og forbydd eksport av 
kornet.

I Filippinene har McDonalds og andre 
fast food-kjeder gått med på å halvere 
risporsjonene, mens opprør på grunn av 
høye soyapriser har preget Indonesia.  
 Flere fattige land som 
subsidierer mat og setter fastpris, enten 
de er importører eller eksportører, har 
sett seg tvunget til å gi etter for de den 
økte etterspørselen på verdensmarkedet 
og latt innbyggerne betale sin del av den 
stadig dyrere kaka.

De fattigste taper
Alle må regne med å bruke en større del 
av sitt privatbudsjett på mat, men siden 
næring er en absolutt nødvendighet, 
bruker fattige folke langt større andel 
av sin inntekt på å fø seg og sine. Dette 
gjelder på individnivå, men også på 
makronivå: Det er med andre ord de 
fattigste menneskene og de fattigste 
økonomiene som blør mest. 
 FNs matvareprogram har satt i 
gang en rekke ekstratiltak det siste året og 
et relativt velstående u-land som Mexico 
mottar i skrivende stund matrasjoner. 
 Nesten samtlige av de aller 
fattigste landene i verden er netto olje- og 
matimportører og blir dermed rammet 
dobbelt. For land som er avhengig av 
matvarehjelp er det ekstra ille da nesten 
alle bidrag er satt opp i forhåndsbestemte 
dollarbeløp og har dermed reelt sett blitt 
mindre etterhvert som situasjonen har 
forverret seg.

At realintekten til de fattige går ned og 
matvaremangelen øker er ille nok i seg 
selv, men dette får ringvirkninger i andre 
sektorer av økonomien. 
 Fra Kina til Venezuela sliter u-
land med høy inflasjon drevet av stigende 
matvarepriser. En inflasjon ute av 
kontroll er et fenomen som kan spre seg 
til alle deler av en økonomi og blant anet 
føre til lavere tillit og dermed mindre 
investeringer både fra utenlandske og 
innenlandske investorer.

Tekst: Joakim Møllersen

”Det er med andre ord de fattigste menneskene og 
de fattigste økonomiene som blør mest.”



- Mat på tanken er kriminelt
Under en handelskonflikt mellom 
Venezuela og Brasil uttalte den frittal-
ende venezuelanske presidenten, Hugo 
Chávez, at han anså det som kriminelt 
å bruke mat til å lage drivstoff. Han har 
senere fått støtte av flere, blant annet FNs 
matvareprogam, som sier det ikke er 
hensiktsmessig å bruke verken matjord 
eller matvarer til annet enn nettopp mat, 

så lenge det er folk som sulter i verden.
De to store revolusjonene i verden-

shistorien (den franske og den russiske) 
var begge drevet av sosial misnøye som 
en følge av matmangel og stigende korn-
priser. Da som nå vil Mari Antionettes 
råd til de fattige om å spise kake (brioche 
for å være korrekt) være fånyttes.
Vi har allerede sett opptøyer i Indonesia 
og Filippinene (verdens største riskjøper), 

vi er nær et maktskifte i Zimbabwe og 
Chávez er mindre populær blant fattige 
i Venezuela, da heller ikke han kan trylle 
ned matvareprisene.

Fattige land i Afrika har økt kor-
nutgiftene sine 50 % på et år, og mindre 
mat på bordet for den gjengse afrikaner 
har skapt sterk sosial uro i Niger, Senegal, 
Kamerun og Burkina Faso. FN advarer 
at protestene fort kan øke både i kraft og 
omfang og spre seg til andre land i regio-
nen hvis ikke noe bli gjort kjapt.

Og vinneren er...
Med alt dette i bakhodet kan en undre 
seg over hva som driver den enorme 
tørsten etter biodrivstoff. Hvis man skal 
finne ut hvorfor noe blir gjort, er det be-
standig en god start å finne ut hvem som 
tjener på det som gjøres. Vi har sett at vår 
planets tilstand går mot det verre og at 
verdens fattige sliter enda hardere som en 
følge av denne politikken, men noen må 
da profittere på dette.

I 2006 ble 95 % av alt biodrivst-
off produsert i USA, EU og Brasil. Den 
amerikanske og europeiske produksjonen 
ble i stor grad hjulpet frem av subsidier. 
Slik ble ikke bare ineffektiv bruk av land-
bruksjord fremelsket, men høyere globale 
matvarepriser ble altså en egen budsjet-
tpost i verdens to største økonomier.
Et ønske om mindre avhengighet av en 
olje til $100 fatet er nok en mer nær-
liggende forklaring enn kjærligheten for 
den blå planet hvis en skal analysere år-
sakene bak vestens politikk. Nok en gang 
taper miljøet når pengene skal telles.

Alt bra på nesetippen
“Tenkt globalt - handle lokalt” har lenge 
vært et slagord for miljøbevegelsen. Med 
lederne i Europa og Nord-Amerika i spis-

Hykleri i miljøforkledning
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En bil som kjører på etanol fremstilt av 
plantemateriale, slipper ikke ut mer CO2 
i atmosfæren enn det sukkerrørene tok ut 
av atmosfæren mens de vokste. I prinsip-
pet er derfor biodrivstoff CO2-nøytralt, 
men riktig så enkelt er det ikke.

I biomassen ligger det lagret CO2 
som blir sluppet ut i atmosfæren. Når 
vegetasjonen brennes eller røttene råtner 
ved hogst bidrar dette til drivhuseffekten.  
 Også i selve jordsmonnet er 
det et yrende planteliv som drepes ved 
preparering av ny jord for dyrking eller 
skoghogst.

Forskere ved University of Min-
nesota (UM) har i en studie som hevder 
å være den første av sitt slag, regnet ut 
hvor store karbonutslipp man egentlig 
sparer ved produksjon av biodrivstoff. 
Resultatene er nedslående.

17 til 840 års karbongjeld
Ved produksjon av sukkerrør under 
optimale forhold i Brasil vil det ta 17 
år før man har kommet ned i samme 
CO2-utslipp som man ville med ordinært 
fossilt brensel. Ved hogst av regnskog 
for dyrking vil det ta opp til 840 år med 
produkjon av planteprodukter beregnet 
for drivstoffproduksjon for at miljøet skal 
gå i pluss.

Forskerne mener at det heller 
ikke gir noen mening å bruke verken 
brakkland eller omlegge allerede eksis-
terende produksjon for å produsere den 
grønne bensinen, da matetterspørselen i 
verden er stadig økende. De hevder at det 
derfor kun vil føre til at matproduksjon 
vil bli flyttet og ny jord vil bli ryddet.

Et grelt eksempel på dette er amerikanske 
bønder som har lagt om fra produksjon 
av soya til mais myntet på biodrivstoff.  
Den globale etterspørselen etter soya 

har så økt, og malaysiske og indonesiske 
bønder har hogget ned regnskog for å ry-
dde jord for å tilferdsstille hullet etterlatt i 
markedet.

De eneste måtene forskerne ved 
UM har kommet fram til at en kan hjelpe 
miljøet ved produksjon av biodrivstoff 
er gjenvinning av jordbruksavfall og 
ved dyrking av flerårsvekster i skrinne 
jordsmonn.

Med miljøparolen vaiende høyt hevder vestlige ledere med samstemt røst at biodrivstoff er løsningen 
på problemet med den globale oppvarmingen. Bilkjøring med nullutslipp og George W. Bush som 
miljøforkjemper høres for godt ut til å være sant. Det er det òg.

Tekst: Joakim Møllersen

sen ser vi nå en tendens til at så lenge det 
nasjonale CO2-regnskapet går opp og vi 
har et høvelig bra i nuet, så er alt finfint.

Hvis en følger prinsippet om at 
biodrivstoff er CO2-nøytral (hvilket vi 
har sett at det ikke er) skjønner enhver 
med noe innsikt at mat må produseres en 
eller annen plass uansett, og at dette fører 
til utslipp og miljøødeleggelse en annen 
plass på kloden. At mindre matdyrking 
fører til mindre mat og høyere matpriser 
er heller ikke et komplisert regnestykke. 
Vestlige ledere har valgt å se så langt egen 
nese rekker - og ikke lengre - hva gjelder 
to av vår tids store globale utfordringer: 
mat og miljø. “Alt bra på nesetippen? Da 
kjører vi på.”

Fokus på status quo
I over tredve år har man vært klar over 
hvilke konsekvenser utslipp av klimagas-
ser kan ha for miljøet og den globale op-
pvarmingen. Det er likevel ikke før i det 
siste, når vi har fått føle på kroppen det 
ekstremværet som vår egen forurensing 
har frambragt, at vi har begynt å reagere.

Tempoet på framgangen har vært 
alt annet enn imponerende, men det 
virker som om alle er enige om at noe må 
gjøres. Problemet er bare at det som skal 
gjøres ikke må forandre noe. Vi skal kjøre 
like mye bil, derfor biodrivstoff. Vi skal 
bruke like mye strøm - bølgekraft. Kine-
serne må også være med - vi setter oss på 
gjerdet og venter. Reduksjon i energifor-
bruket har nesten ikke vært diskutert.

Alle vil at noe skal gjøres, men 
ingen vil at noe skal ofres. Vi vil ha foran-
dring uten at noe endres. Om vi ønsker 
det eller ikke vil forandringer komme. 
Spørsmålet er bare om vi selv skal styre 
dem eller om vi vil vente litt og la Moder 
Jord tvinge dem på oss.

“Vestlige ledere har valgt å se så langt egen nese rekker - og ikke lengre - 
hva gjelder to av vår tids store globale utfordringer: mat og miljø. “Alt bra 
på nesetippen? Da kjører vi på.”
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Until the end of the 80s, the British 
market supply of beer was dominated 
by six major brewers. Every pub was a 
tied house, meaning that everyone had a 
tight relationship with one of the major 
brewers, if not by ownership, so at least 
through exclusive contracts. In fact, the 
major brewers owned three quarters of 
all tied public houses. Since independent 
brewers were denied access to pubs’ 
outlets, many analysts claimed that 
consumer choice was too limited while 
the prices were unnecessarily high.

In 1989, the British Monopolies 
and Mergers Commission (now known 
as the British Competition Commission) 
concluded that the house system 
restricted competition between brewers 
and introduced the Beer Orders. The 
commission aimed to loosen ties between 
wholesalers and retailers and strengthen 
competition, and thereby increase 
consumer choice and decrease prices. 
Another objective was to encourage 
entry to the industry and make it easier 
for micro-brewers to compete against 
their major competitors. The commission 
proposed that each brewer should not 
be permitted to control more than 2 000 
pubs, which would force each and every 
one of them to sell many of their pubs.

This proposition was relaxed 
by the British Department of Trade and 
Industry, who instead claimed that each 
brewer had to sell 50 % of pubs in excess 
of 2,000. Still, the Beer Orders forced 
brewers to sell or loosen their ties with 
around 12,000 pubs, that is, nearly 20% 
of British pubs at that time. All pubs 
became free of ties for alcoholic drinks 
other than beer and low-alcoholic drinks. 
Later, every tied pub was allowed to buy 
one cask-conditioned beer free of choice 

Green Giants’ Thirst for British Beer
In the middle of the eighties, six firms dominated both the British brewer and pub market. Since then, 
the industry has witnessed tremendous changes, while global brewers have grown stronger.  Now 
Carlsberg and Heineken are finalizing the purchase of Scottish & Newcastle. Hence, the last of Britain’s 
six major brewers is about to become history.

Thirsty green giants: The two rivals, Carlsberg and Heineken, join forces in order to            swallow the last major British brewer, Scottish & Newcastle.

TEKST: Rasmus Bøgh Holmen

and after the Beer Provision of 1997, also 
a bottle-conditioned beer. This beer was 
known as “guest beer” and opened for 
cooperation and collusion between the 
brewers. Many pubs became free pubs in 
the sense that they could obtain supplies 
from any brewer.

The result of the Beer 
Orders was two separate, but highly 
concentrated sectors. In 2000, a review 
by the Director General of Fair Trade 
concluded that since the Beer Orders, 
competition had increased both in the 
wholesaler and retailer markets. Despite 
of the loosened ties, brewers continued 
to make substantial purchases of pubs 
through long-term contracts, which 
made it harder for micro-brewers. 

However, large pub chains now owned 
over one third of the pubs in Britain, 
which strengthened the retailer industry’s 
negotiation power. There are today two 
kinds of pub chains. Firstly, there are pub 
chains that operate with tenanted pubs 
under unique names. Secondly, there are 
chains that consist of “managed houses”. 
Chains of the last type usually wear their 
chain name and they are more frequently 
found in central areas. Even though 
pub chains also exist in other countries, 
huge pub chains remain a somewhat 
distinctively British phenomena.

Meanwhile, the brewers 
have consolidated. In 1991 Courage 
merged with Grand Metropolitan’s beer 
assets and formed a company that was 

purchased by Scottish & Newcastle (S&N) 
three years later. The new subsidiary 
company, Scottish Courage, became 
S&N’s brewer arm, and S&N was from 
then on the leading brewer in the United 
Kingdom. In the early nineties, the British 
brewer industry experienced increasing 
pressure from abroad, especially from 
Carlsberg which became the first 

major brewer without tied pubs. After 
establishing itself on the British market, 
Carlsberg acquired Tetley (1992) and 
later Allied-Lyon (1997), which was 
renamed Allied Domecq. The remaining 
parts of Grand Metropolitan merged with 
Guinness in 1999 creating Diageo, the 
largest alcoholic beverage company in the 
world beside the brewers.  The following 
year, Belgian Interbrew acquired 
Whitbread and Bass after divestments 
of the company’s pubs. Later, Interbrew 
merged with the Brazilian AmBev, 
forming InBev, until recently the biggest 
brewer in the world.

With the exception of micro-
brewing, there has been limited entry 
in the industry, possibly caused by 

economics of scale, strong brand names 
in the industry, globalization and the 
long-term contracts mentioned earlier. 
The introduction of leading international 
enterprises can barely be seen as entries, 
since the phenomenon is due mainly to 
licensing or mergers with the existing 
British firms. Nonetheless, import beer 
has become more common.

Although the ties between the 
brewers and pubs have been relaxed, 
there has been a significant fall in 
consumption of beer in Britain. It has 
been argued that this could be a cause 
of double marginalization in respect 
of vertical relations, which in a double 
monopoly situation could result in a beer 
price above the monopoly price. Thus 
the price could not only be above what 
is social preferable (ignoring negative 
externalities of drinking beer), but it 
could indeed also be higher than what 
is preferable for the beer industry as a 
whole.

Of course, the case of oligopoly in both 
the wholesale market and the market 

of retailers is a bit different from the 
double monopoly case due to the 
competition factor, but the conclusion 
that the new price could be above the 
former, remains the same. Other causes 
could be increased transactions cost 
due to information problems, absence 
of large production scale advantages in 
administration, higher services qualities, 
or increased prices of some factors used 
in production (like labor for instance). 
Empirics have showed that while beer 
prices have dropped at wholesale level, 
this has not happened at retailer level due 
to greater capital spending on pubs and 
services.

Nevertheless more services 
and increased consumer choice can be 
interpreted as a rise in consumer’s utility. 
At the beginning of the twenty-first 
century, the Beer Orders was considered 
unnecessary under the new industry 
conditions, and they were thus revoked at 
the beginning of 2003.

The Growth of the Green Giants
Carlsberg bought their Danish rival 
Tuborg back in 1970. Through history, 
the Carlsberg Group has purchased the 
English Tetley, the German Holsten, the 
Swiss Feldschlösschen and the Swedish 
Falcon, among others. The Carlsberg 
Group now owns many brands from all 
over Europe, in addition to East Asia.

In 2001 Carlsberg merged 
with Ringnes Pripps, the brewery group 
of the major Norwegian industrial 
enterprise – Orkla ASA. Ringnes Pripps 
controlled Ringnes, the largest brewer 
in Norway, among other Norwegian 
brands (Frydenlund, Dahls, Arendals, 
Nordlands and Tou). In addition, the 
portfolio included Swedish beverages 
such as the beer Pripps and the mineral 
water Ramlösa. Furthermore, Pripps’ old 
stakes included a 50/50 share of Baltic 
Beverages Holding (which includes the 
leader brand Baltika), a considerable 
operator in Eastern Europe and the 
former Soviet nations. The rest of BBH’s 
assets were owned by the Finish brewer 
Hartwell, who one year later was acquired 
by Scottish & Newcastle. Orkla and 
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Included in the deal: The legal right to produce United Kingdom’s best-selling cider 
(Strongbow) and three of Europe’s most popular beer brand’s (John Smith’s, Kronenbourg 1664 
and Foster’s).

Carlsberg’s joint venture company was in 
the beginning split 60/40 in Carlsberg’s 
favor, but Carlsberg bought Orkla ASA 
out in 2004. The loss of Norway’s biggest 
brewery group from Norwegian hands 
was not without controversy. At that 
time, Christian Ringnes, a descendant 
from Ringnes’ founder, stated that “a 
country without a leading beer brand is 
like a man without potency” and declared 
the sale as a national catastrophe.

After the merging with the 
brewery group of Orkla ASA, the 
Carlsberg Group became the fifth largest 
brewer in the world based on revenues. 
The company’s revenue in 2007 was 
€6,010 million, while its net income was 
€350 million. In 2006, Carlsberg had 
nearly 32,000 employees.

Heineken on the other hand, 
acquired their former major local 
competitor, Amstel, in 1968. The current 
Heineken International’s portfolio 
also includes the Belgian Affligem, the 
Spanish Cruzcampo, the Latin-American 
Cerceceria, the East-Asian Tiger and 
many others. Among them there are 
several brands that dominate national 
markets in Eastern Europe.

Before the merge with Scottish 
& Newcastle, Heineken International 
ranks as the third largest brewery in the 
world based on revenues, only beaten 
by SABMiller and InBev. Heineken 
International had 58,000 employees in 
2006 and €12,564 million in revenue the 
following year. Their net income was 
reduced from €1,345 million in 2006 to 
€972 million in 2007. This significant 
decline in net income was mainly due to 
a decrease in other operating revenue, 
relating to the sale of a brewery site in the 
Spanish city of Seville in 2006, and can 
therefore not be seen as a real decrease 
in profits. Compared to the Carlsberg 
Group, Heineken International is about 
twice as big.

 The End of Scottish & Newcastle
From being a dominating brewer in 
Scotland and Northern England, Scottish 
& Newcastle (S&N) has over the last 

twenty-five years grown to be one of the 
major brewers in Europe. S&N has the 
leading positions in fifteen markets in 
Europe and Asia, among them France, 
Russia and the United Kingdom. S&N’s 
had in 2007 a revenue of €5,250 million 
which was a sharp increase of almost 
8 percent from the previous year. 
Furthermore, the company had a net 
income of €135 million and a work force 
of only 4,500.

S&N owns three of Europe’s 
top ten beer brands. Firstly S&N own 
the European rights to produce the 
Australian brand Foster’s. Secondly, 
S&N produce the French Kronenbourg 
1664 in addition to its sister brand, 
Kronenbourg Red & White, which is the 
leading brand on the French domestic 
market. Thirdly, as stated earlier, S&N 
and Carlsberg share ownership 50/50 
over Baltika through Baltic Beverages 
Holding. Beyond this, S&N controls 
national leaders in the Belgian Maes Pils, 
the British John Smith’s, the Finish Lapin 
Kulta, the Portuguese Sagres and the 
Indian Kingfisher. Their famous niches 
are Grimenberg (Belgium), Newcastle 
Brown Ale (UK) and Beamish and 

Crawford (Ireland). Finally, S&N owns 
the leading cider in the United Kingdom, 
Strongbow, which contrary to the ciders 
that dominate the Norwegian market, is a 
dry and sour kind of cider.

Still, S&N is far from the biggest 
boy in the class. One reason is that many 
of S&N’s major competitors have merged 
over the last two decades, creating 
pressure on the Britain enterprise. 
Another important reason is that its 
business primarily has focuses on the 
European markets, while compared to 
the world’s largest brewers it has fallen 
behind in other parts of the world. This is 
due to a combination of strategic choices 
and lack of financial strength. Whereas 
S&N in Europe is the fourth biggest 
brewer in terms of volume produced 
and second biggest in terms of profit, 
its influence has so far been limited 
beyond Europe with a few exceptions. 
Undeniably, S&N has positioned itself 
in some emerging Asian economies, 
while it has exported a great deal to other 
countries, the United States among them, 
but it’s hard to catch up with the greater 
enterprises of the industry. Finally, 
the increased prices of factor used in 

production such as barley and aluminum, 
have eaten into the S&N’s profits. 
Nevertheless, S&N currently ranks as the 
seventh largest brewer in the world.

In later years S&N has 
frequently been mentioned by analysts 
as a possible takeover target. Anheuser-
Busch, Carlsberg, Diageo, Heineken 
and SABMiller have all been linked 
to S&N. After two rejected joint bids 
from Carlsberg and Heineken and after 
showing determination to maintain its 
status as an independent corporation, 
S&N accepted an offer of €10.5 billion or 
€11.03 per share in the beginning of 2008. 
This bid was 11 % percent higher than 
the first proposal in 2007. Carlsberg and 
Heineken’s plan is to share S&N 50/50 
between them. Later on, the bidders plan 
to issue another €255 million shares. By 
coordinating their old and new businesses 
and making use of large scale advantages, 
Carlsberg and Heineken expect to save 
€152 million and €164 million per 
annum respectively. Larger organizations 
will also offer advantages in promoting 
and expanding brands in new markets. 
Beyond this, rumors about cutting 3,300 
of S&N’s workforce have made the union 
Unite threaten with counteractions. 
S&N has already closed down a bottling 
plant in October 2007 costing 250 jobs, 
while the company in February this year 
announced another closure in Southern 
England, costing another 360 jobs.

While S&N’s stocks have 
increased dramatically, Heineken’s stocks 
have declined and Carlsberg stocks have 
reached a peak. Still, counter-bidders 
were considered unlikely, not only 
because of Carlsberg and Heineken’s 
combined strength and the size 
of their bid, but also due to 
the market condition. Firstly, 
Western European markets 
where S&N are involved have 
unattractive growth prospects. 
Secondly, the fact that Carlsberg 
already owns half of Baltic 
Beverages Holdings (BBH) 
makes the deal less attractive 
for external bidders. Even so, 

there was some speculation regarding an 
Anheuser-Busch counterbid, but such a 
bid was never made.

S&N has been in business with 
Carlsberg since the company acquired 
the brewery Hartwell in 2001 and thereby 
the other half of BBH. In February 2005, 
the two companies finalized a joint 
venture to carry out technical services 
in Britain and agreed to cooperate in the 
distribution. The relationship between 
the two cooled when Carlsberg and 
Heineken in October 2007 announced 
that they would try to take over S&N. 
S&N accused Carlsberg of breaking 
the shareholder agreement when 
they purchased S&N and stated that 
Carlsberg’s motive was to take over BBH, 
a charge Carlsberg denied.  S&N took the 
ownership of BBH to the Swedish court, 
but the disagreement was soon forgotten 
after Carlsberg and Heineken’s final offer.

Carlsberg will take over S&N’s French, 
Greek, Chinese and Vietnamese 
operations, if the deal goes through. 
Most importantly though, the company 
will gain sole ownership of BBH and 
thereby full control over the leader brand 
Baltika along with the brands Asernaloe, 
Slavutisch and Alma-Alta. In this way, 
Carlsberg secures its leading position in 
Central and Eastern Europe, as well as 
Russia and some Central Asian nations. 
According to forecasts, BBH’s size will 
increase 3-5 percent per year, to a value 
of nearly €1 billion in 2010. Carlsberg’s 
CEO, Jørgen Buhl Rasmussen, has 
recently expressed excitement over the 
new opportunities that full ownership of 
BBH brings.

While most Danish analysts applaud 
Carlsberg’s investment, some remain 
rather skeptical. The critics point out 
that Carlsberg has to increase its debt by 
nearly €3.9 billion at a time when there 
is relative high degree of nervousness 
in the financial markets. Furthermore, 
critics claim that the last bid for S&N 
might be too high. Finally, some critics 
fear that Carlsberg and B&H could meet 
with obstacles in the Russian market in 
the future.

Heineken on the other hand, 
will gain control over most of S&N’s 
Western European markets (with the 
exceptions of the French and the Greek), 
as well as the American and the Indian 
markets. The company is inter alia aiming 
for the British cider industry, which they 
expect to grow 20 percent per year in the 
next few years.

Carlsberg and Heineken’s 
takeover of Scottish & Newcastle is 
the end of the last major brewers that 
dominated the British market twenty 
years ago. The new major alcoholic 
beverage company, Diageo, remains in 
British hand, but the company can hardly 
be seen as a British brewer since its beer 
brands mainly originate from the Irish 
Guinness. The purchase of S&N will be 
even another acquisition in an industry 
that has experienced increasing market 
concentration and globalization over the 
last couple of years. Still, the takeover 
must get regulatory approval in the 
European Union, Russia, Ukraine and the 
United States, but this is considered more 
as a formality. The deal is expected to be 
completed by June 2008.
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The Norwegian code
Being an international economics 
student at UiO is not always easy. 
Besides getting used to bacon 
cheese and caviar in a tube, 
Esther Regnier from France 
and Matthias Niedermeier from 
Germany had to figure out the 
Norwegian code to socialisation.  
Tekst: Peter Grutle
Foto: Guri Lise Furnes Pettersen

Esther and Matthias, both studying 
economics, are exchange students from 
the University of Paris Dauphine and 
the University of Bonn respectively. 
Before coming to Oslo last August, 
none of them had been to Norway or 
other Scandinavian countries. Not 
surprisingly, green hills, mountains 
and fjords were some of the images 
they had of Norway. Esther also had 
the image that Norwegians were very 
concerned with the environment and 
renewable energy.

- The greeting ceremony for the 
international students was very nice 
and I had a lot of fun with the buddy 
group. I think the international 
students’ welcoming is much better 
here than in my home university.
Esther remembers the first weeks 
vividly. She noticed one thing that 
surprised her: Norwegians are less 
environmentally conscious on the 
consumption side than she thought.    
- I think the system of recycling cans 
and bottles is better here than where 
I lived in Paris. But when it comes to 
usage of water and electricity, I have the 
impression that Norwegians are not so 
aware of saving light or water, she tells 
Observator. 
The other thing that surprised her was 
the food.
- The food and the way they eat it 
was different from what I expected, 
says Esther smiling. Putting caviar 
and bacon cheese in a tube on top of 

sliced bread was different. In France 
people drink wine with their meal on 
a daily basis. Having dinner, or eating 
in general, is a whole ceremony. In 
Norway I feel it is more functional. But 
us French people are obsessed with 
food, says Esther laughing.
The strict control of alcohol was also 
something Esther had to get used to. 
- It was strange to have to go to 
“Vinmonopolet” before 18 o’clock to 
buy wine and other alcohol. In France 
you can buy alcohol anywhere at any 
time of the day. 
Matthias was surprised by how much 
time Norwegians spend outdoors. 
He likes the culture of going to the 
mountains, walking in the woods with 
trekking shoes during the summer 

and with skis during the winter. But 
Matthias really misses the German 
beer culture, and the daily routine of 
meeting friends after finishing studying 
for the day and “grabbing” a couple of 
beers.
- Here you just don’t “grab” a beer. 
When you invite Norwegians for a 
beer they would say: “you want to get 
drunk?”
 
As students, both Esther and Matthias 
think that you are left more on your 
own in Norway than back home. Esther 
on average had 25 hours of lectures 
and seminars per week at her home 
university. 
- When I came here and saw the time 
schedule, I thought: “I will be on a 

- Here you just don’t “grab” a beer. When you invite 
Norwegians for a beer they would say: “you want to 
get drunk?”

holiday!” Here you have lectures and 
seminars only once a week, but there 
is more to read and prepare for each 
lecture. 
- In France I understood most of the 
courses during class. We did a lot of 
exercises in plenary and went deeper 
into each subject. Here I feel that you 
work broader so there is not much time 
to go deeper into each subject.
Matthias agrees that classes, in general, 
were easier to follow in Germany. 
There, in addition to lectures and 
seminars, he had research papers 
to work on. He therefore has less 
paperwork now. But at the same time 
he uses more time on reading on his 
own. 
 

Both Matthias and Esther think that 
there is less “noise” during lectures 
here. 
- In France, we ask questions all the 
time and we are less disciplined. 
Norwegians have more respect for rules 
and are more honest. At the same time 
they don’t dare to ask so much. Maybe 
it is a general trait that Norwegians 
don’t dare to take the “first step”, for 
example in meeting new people? But 
if you take the first step, Norwegians 
are very friendly and helpful, Esther 
explains.  
- Back home, if you ask a stranger for 
street directions, few will take time to 
answer. Before coming, Matthias was 
warned that Norwegians were a bit 
reserved, he adds. 

However, both students have solved 
“the Norwegian code”: the Norwegians’ 
openness depends on the alcohol level.  

In a few months, Matthias and Esther 
have to think about packing their 
bags. Matthias’ advice for students 
who consider a semester or two Oslo 
in the future is: You should definitely 
go there! Esther would first give some 
practical advice about where to live, the 
choice of courses, and maybe to work 
in the summer before you go because 
it is expensive here. Her final advice is 
also practical:
- Bring as much duty free alcohol as 
you can!

In an empty U1: 
Matthias misses more 
people “grabbing” a 
beer.

Esther has learned the 
Norwegian way of squeezing out 
sea food on top of sliced bread.

TEKST: Peter Grutle
FOTO: Guri Lise Furnes Pettersen



24 25

Observator |2008|-02Observator |2008|-02NEW MEMBERS Fra gamle Observator

Observator seeks new members among all students of economics. Our editorial staff 
is mainly involved in revising and writing, but some are also engaged in accounting, 
IT, layout and photography. Observator offers you the opportunity to…

•	 Acquire and apply economic and social scientific knowledge about various topics (i.e. a specific business 
sector or our department)

•	 Be a part of a social group and get friends for a lifetime

•	 Develop and verify advanced writing skills that you can grow upon and that could give you a benefit in the 
job market in the future

•	 Have a relevant engagement beside the studies and earn a worthy certificate after good work

•	 Aquire journalistic skills in various settings (i.e. background research, carry out interviews, cover specific 
events or write book reviews)

•	 Specialize and get experience within layout, IT, photography and in the future also accounting

•	 Set the agenda, follow and contribute to the economic debate

•	 Write and revise articles in topics of your interest

Observator is an open student organization, which implies that except for a few 
positions, your part will be mainly up to you. However we expect that every member 
of the editor staff live up to their word and contribute within reasonable limits. We 
specifically encourage international students to join. New students do not have to 
worry about “lack of experience or education”; advice and opportunities will be 
given to everyone interested.

If you want further information, do not hesitate to contact our future editor in chief, 
Rasmus Bøgh Holmen, at sirius.rbh@gmail.com.

Observator wants you!
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Exam in: ECON 3410/4410: Introductory Dynamic Macroeconomics

Day of exam: 2 June, 2006

Time of day: 9:00-12:00

This is a 3 hour school exam.

Guidelines:
Try to answer all questions.
For reference, a system of equations is given at the end of the question set.
Try to give concise answers. Concentrate on the main conclusions, the main
lines of argument and the most important assumptions. Specically, if you make
use of the model listed at the back of the set, you do not need to go into details
about the interpretation of the individual equations, unless such a discussion is
clearly relevant for the question you are working on.

1. (a) Give two interpretations of static models in economics (be brief).

(b) Explain briey (without use of mathematics) what is meant by:

i. Rational expectations
ii. Policy Ine ectiveness Proposition
iii. Ricardian Equivalence

2. Consider a small open economy with a xed exchange rate and where the wage
rate is the same in all sectors. The natural logarithm of the wage rate in period
is denoted . Assume the following model for the wage rate:

(1) = 0 + 1 + 2 (1 )( 1 1) +

where is the rate of unemployment, and denotes the main-course vari-
able, both in logs. is an exogenous (and random) disturbance term. Assume
that is an exogenous variable.

(a) Give signs to the coe cents 1 and 2.

(b) Assume that 0 1. What does this imply for the dynamic behaviour
of ?

(c) Explain how the formulation in (1) is consistent with the so called wage-
curve (the relationship between the wage rate and the rate of unemploy-
ment).

(d) What are the expressions for the dynamic multipliers of the wage level
with respect to a permanent change in the main-course variable ?
Give for example the rst, second and long-run multipliers. If possible,
give also a general expression for the multipliers.

3. Consider the system of equations (representing the open economy AD-AS
model) at the end of the question set. Consider a monetary policy regime
with a xed exchange rate.

1

(a) Assume that ination expectations are given in the short-run. Give the
endogenous and exogenous variables in the short-run model.

(b) Suppose the economy is initially in a long-run equilibrium dened by
= ¯ and a constant rate of ination. Illustrate graphically the im-

mediate e ect on GDP and ination of a positive shock to government
expenditure, represented by an increase in . Explain.

(c) The increase in is permanent. You can assume that this increase in pub-
lic spending does not require any increase in taxes because it is nanced
by some exogenous income (e.g., windfall from natural resources). What
are the long-term e ect of the scal policy expansion? Explain.

(d) Explain the dynamic adjustment process triggered by the initial rise in
. Consider two cases of ination expectations:

i. +1 = = , and
ii. +1 = and = 1.

(e) What would be the e ects of the scal policy expansion in a regime with
a oating exchange rate? You can choose between a regime with money
supply targeting or an ination targeting regime. In the latter case, let
the policy response function be given as

(2) = + ( )

where denotes the ination target. Try to make a comparison with the
e ects for the xed exchange rate regime considered above.

2
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Eksamensoppgave ECON 3410 / ECON 4410 02.06.06 

Oppgave 1

a)
Statiske modeller kan brukes i to tilfeller: 

(i)
Når effekten på den endogene variabelen som følger av en endring i den eksogene variabelen i 
sin helhet (tilnærmet) gjennomføres i samme periode som endringen skjer. Vi trenger da 
ingen distinksjon mellom perioder og modellen blir tidløs. 
(ii)
Som en langsiktig tolking av en dynamisk modell. Effekten på den endogene variabelen som 
følger en endring i den eksogene variabelen foregår over tid, men på lang sikt vil systemet 
falle til ro i en ny likevekt (hvis systemet er stabilt) den statiske modellen representerer da 
disse langsiktige likevektene.

Eks.(*) 10  ttt XZX          På lang sikt er XXX tt  1

       (**) ZX






1

0

Hvis systemet er stabilt |α|<1, så vil den dynamiske modellen (*) gi en statisk sammenheng 
(**)  på lang sikt. Hvis den dynamiske prosessen er kort, kan man som en tilnærming si at 
(**) er også en kortsiktig statisk modell som i (i). 

b)
i) Rasjonelle forventninger innebærer at aktørene i økonomien ikke tar systematisk feil i sine 
forventninger, dvs. i gjennomsnitt vil de ha korrekte forventninger. Hvis de var skjeve ville 
rasjonelle aktører ha revurdert forventningene. I vår modellverden vil det si at aktørenes 
subjektive forventninger om en størrelse er lik modellens matematiske forventning, da er 
forventningene modellkonsise.  

ii) Policy ineffectiveness proposition innebærer at dersom myndighetene må foreta politiske 
beslutninger  på samme informasjonsgrunnlag som aktørene og aktørene har kjennskap til den 
systematiske politikken og hvordan den fungerer, vil de forutsi ethvert politisk handling som 
følger fra politikkregelen, og politikken blir virkningsløs. I våre AS-AD modeller (lukket 
økonomi) vil politikerne bare påvirke produksjon og inflasjon gjennom å skape 
forventningsfeil Det klarer de ikke under PIP. Men ofte kan myndighetene reagere på mer 
oppdatert informasjon når aktørene er løst i kontrakter, da vil ikke den følgende av rasjonelle 
forventninger gjelde (PIP). 

iii)
På grunn av myndighetenes intertemporale budsjettbetingelse innser rasjonelle aktører at en 
lånefinansiert skattereduksjon i dag, vil føre til en økt skatt i morgen. De vil dermed spare 
beløpet de får, for å dekke den ekstra skatten i neste periode. Finanspolitikken blir uten effekt, 
fordi aktørenes livstidsinntekt neddiskontert forblir uendret. Ricardiansk ekvivalens må 
modereres hvis det for eksempel er aktører med kredittbegrensninger, vi ikke kan bruke lump 
- sum skatt og når myndighetene har lengre tidshorisont enn aktørene.
Oppgave 2

(1) tttttt mcwmcUw    ))(1( 112210

a)
1 < 0

Main-course modellen for lønnsfastsettelse er en typisk forhandlingsmodell, hvor lønnen 
fastsettes av en arbeidstakerorganisasjon i mer, eller mindre forhandlinger med arbeidsgiver. 
Det er plausibelt å anta at lønnskravene modereres når ledigheten er høy, fordi da frykter 
arbeiderne mer å havne i en situasjon hvor de mister jobben. Et tilsvarende, men motsatt 
argument kan føres for redusert ledighet. 

2 >0
Mc består av (log) produktivitet og (log) priser. Når denne øker, så øker lønnsomheten i 
sektoren. Arbeiderne krever med andre ord høyere lønn i gode tider, men er og villig til å 
redusere lønnen idårlige tider. Denne innebygde korrigeringsmekanismen gjør at lønnen kan 
endre selv uten at ledigheten endres. Aktørene er kollektivt rasjonelle, de ser at hvis de ikke 
reduserer lønnskrav i dårlige tider, så vil ledighet være konsekvensen. 

b)
Hvis 0<α<1, så innebærer dette for det første at (1) er en stabil ADL likning (omskrevet til en 
homogen ECM) i den forstand at lønnsnivået over tid vil (for gitt  og ingen sjokk i 
feilleddet 

tU

t ) følger en utvikling gitt av main course-variabelen. Denne variabelen, i det 
systemet er stabilt, er gitt ved tt mcw  . Dette kan vi se må være tilfellet i en stabil 
likevekt for lønnsveksten, fordi dersom tw  skal være uendret fra periode til periode, når 

 antas å være konstant, samt er konstant og tmc tU t  ( som er etter min tolkning et restledd 
med forventning lik 0) lik som forventing, så kan ikke det gjenværende ledet )( )11   tt mcw

gitt at vi er utenfor likevekt vil, fordi α >0 , α<1 vi ha når.mcw 
wmcw    synker 
wmcw    stiger 
wmcw    stabil lik Δmc 

Lønnen vil ha en jevn utvikling over tid, den vil konvergere monotont mot sin likevekt når 
0<α<1.

c)
Anta at vi er i en likevekt hvor wt  mct  gmc  (konstant)  konstant og tU 0t .

(1) Blir da gmc  0  1U  2gmc  (1)(wt1  mct1)

 wt1  mct1 
0  (2 1)gmc

1


1

1
U

På lang sikt holder dette for alle t  w  q  a  0  (2 1)gmc

1


1

1
U

Hvor mc =q+a q eren eksogen verdens markedspris og a er produktivitet. 
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Fordi variabelen er i log, så er w-q lønnsraten, hvor vi bruker en eksogen verdensmarkedspris, 

mens 1

1
 0 er den prosentvise endringen i reallønnen når ledigheten øker med ett prosent, 

med andre ord, økt ledighet reduserer reallønnen, vi har en fallende sammenheng mellom 
reallønn og ledighet. Forskjellen er imidlertid at denne kurven i motsetning til andre, eksplisitt 
nevner at dette er en langsiktigsammenheng som ikke nødvendigvis behøver å holde fra 
periode til periode. 

d)
jeg velger å skrive om(1)  

111210 )1(   tttttt mcwwmcUw 

1312112101   tttttttt mcmcwwmcUww 

113210   ttttt wmcmcUw    (*) 

Hvor jeg har brukt egenskapen ved en homogen ECM, nemlig at 32)1(  
Jeg benevner multiplikatoren i for j   j=0,1,2…. 

20  




t

t

mc
w

Dette er den initiale multiplikatoren hvor jeg har brukt at 1 tmc  for alle perioder. 

322032
1

1  



 

mc
wt





 
132

2
2 

mc
wt

2
2

3232  

132  jj    for j =1,2,3 
Den langsiktige multiplikatoren gitt med runlongjj    1

1
1
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 runlong   per antakelse. Mao arbeiderne får full kompensasjon for økningen i 

mc på lang sikt. Fordi |α| > 1 utgjør multiplikatoren i seg selv en stabil ADL likning.  

Som er gitt ved : 







1

0
322

0 )(
j

j

i
j        for j= 1,2,3……. 

Herfra finner vi igjen longrun  som:  

lim
j

 j  2 lim
j

 j  (2  3) lim
j

 i

j

j1



Så lenge |α|<1 så er de to summene hhv 0 og 1/(1-α), og vi får j når j ∞ = 







1
3 =1

Dermed ser vi direkte at det ikke er plausibelt å snakke om en endelig langsiktsmultiplikator 
så lenge systemet ikke er stabilt.  

Utrykket for j fant jeg ved å se utviklingen for multiplikatorene fra uttrykkene på side 3. 
Mao ved å sette inn for 21,  jj  osv., finner man en sum som beskrives på kompakt form slik 
jeg har gjort.

Oppgave 3 
a) Endogene og eksogene variabler: 
Eksogene:  bestemmes utenfor modellen. t

ff
tt syg ,,, 

Regimebestemt eksogen: te
Predeterminert:  * t

r
t pe ,1

*At er predeterminert er en forenkling, det er rimelig å anta at inflasjonen ikke påvirker 
pengeetterspørselen i den perioden prisøkningen skjer.

tp

I tillegg er som sagt  gitt. Dette gir totalt 9 eksogene variabler.e
t

e
t og 1

Endogene:  totalt 7. Vi har 7 variabler som bestemmes i modellen, og 7 
likninger (heldigvis) 

yt ,et
r,rt ,it , t ,e t

e,mt

ty  bestemmes i (3) 

tr    ---  (4) 
r
te   ---  (5) 

t  --- (6) 

ti     --- (7) 

te    --- (8e)

tm   --- (9) 

b)
Velger å først utlede AD og AS-kurvene: 
Setter (5) i (3) og (8) i (7), dette i (4) og til slutt dette i (3) 

f
tt

e
tt

efr
t

f
tt ygeietey 4312110 )()(     (AD) 

tt
e
tt syy  )( 00 




t

t

dy
d

   (AS) 

Ved differensiering av AD kurven ser vi at 01

1





t

tt dy
ddyd
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I et (y,Π) diagram 
får vi da følgende: 

Initial likevekt yo=y*
og Πo= Πf konstant.
Jeg har for enkelhets 
skyld antatt at den 
stabile inflasjonen i 
den opprinnelige 
likevekter er lik Πf.
→ følger naturlig, da 
likevekt er 
kjennetegnet ved at 

 ikke endrer seg 
fra periode til 

periode.

re

For  må 0 te f  t  fra (5). Effekter av økte offentlige utgifter er økt inflasjon og økt 
produksjon. Når etterspørselen øker, øker produksjonen, men også inflasjonen. Den økte 
inflasjonen fører til en appresiering av realvalutakursen, hvilket reduserer vår 
handelsbalanse (gitt Marshal-Lerner betingelsen), samt privat etterspørsel.  Alt i alt er det 
antatt at etterspørselen går ned når ↑. Ny likevekt (kort sikt) er  og . re '

0 '
0y

      c)
Grafisk fremstilling: 

П1

П2

П0 = Пf
            
                                        AD2 AD1
                                                                            AD3
                                                                     AD0

                                      y*=y0   y2     y1

Så lenge innenlandsk inflasjon er høyere enn  f , så appresierer valutakursen. Dette vil i 
neste periode føre til et negativt vertikalt skift i AD på en størrelse lik med 
inflasjonsdifferansen i forrige periode. Dette vil pågå helt til vi er tilbake til den 
opprinnelige likevekten. M.a.o. på land sikt vil verken inflasjon eller produksjon påvirkes 
av økt g. Men, noe må gi etter! Og det er selvsagt realvalutakrusen. I løpet av den 
dynamiske prosessen som fører oss tilbake til likevekt så appresierer realvalutakursen fra 
periode til periode. Med andre ord må en langsiktig appresiering av realvalutakursen må 
til, eksportsektor må vike for det offentliges økte etterspørsel. (Klassisk 
oljepengedilemma).

Den langsiktige effekten kan finnes slik: 0 te , og forventningene i henhold d.v.s. 
et1  et  0 og  f  , antar langsiktig rasjonelle aktører  t

e   t1
e   f  og s=0. Og e

er konstant.

r

Det gir følgende AS AD-skjema: 
y  0  1e

r 2r
f  3gt  4 y f (AD)

)()( ASyyyyf  
AD-kurven definerer  som funksjon av y og de eksogene variablene. er
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                           0AD

        )(' gAD
re

're

y                                  y 

Vi ser at økt g vil gi et negativt vertikalt skift 

3

1 som er det realvalutakursen synker med 
på lang sikt. Norske varer blir relativt dyrere enn utenlandske varer som følge av at g går 
opp.

Det må bemerkes her at det ikke var nødvendig å foreta noen antakelser om 
inflasjonsforventninger (slik jeg gjorde) for å komme frem til dette resultatet, så lenge de 
er gitt. Men det er rimelig at de oppfylles i likevekt, så lenge jeg satt den eksogene 
depresieringen av nominell valutakurs 0 te , måtte jeg ha   f  i likevekt. Men, 
resultatet er heller ikke avhengig av 0 te , fordi, så lenge UIP holder 
i  i f  (ee

t1  et )og vi skal ha konstant realvalutakurs på lang sikt, samt at forventninger 
oppfylles, så må r  r f uavhengig av valutakursregime.  
Følgende oppfylles: rt  it   t  , r f  it

f   f

Konstant realvalutakurs: et  
f  t

UIP med oppfylte forventninger: (i  i f )   f  t  r f  r

d)
Hvis i gjelder kan AD-AS skjemaet mitt fra oppgave b skrives som:  
y  0  1(et  

f  t  er
t1)2(i f  f   eet ) 3yt  4 yt

Siden dette er et fastkursregime vil jeg anta 0 te  og at dette er troverdig, d.v.s. 
ee

t1  et  0.
yt  0  1(

f  t  er
t1)2r

f  3yt  4 y f

AD:  t  
f  er

t1 
1
1

yt 
0

1


1
1

dt ,dt  2r
f  3yt  4 y f

AS:    f  (y  y)  st

Jeg viser nå til forklaringen i oppgave c), som baserer seg på nøyaktig de samme 
resonnementene. Altså,    f reduserer , og AD skifter gradvis tilbake til sin originale 
posisjon.

er

Hvis ii gjelder: (Bruker  og e0 te e
t1  et  0)

yt  0  1e
r

t  2rt  3yt  4 yt
f

rt  it   t

er
t   t

f   t  er
t1

i  i f

Dette gir: 
yt  0  1(

f  t  er
t1)2(i f  t ) 3yt  4 y f  (AD) 

 t   t1  (y  y)  st  (AS) 

 t (1 2)  0  1
f

t  yt 2i
f  3gt  4 yt

f  et1
f

 t 
0

1 2


1

1  2

 f
t 

1
1  2

yt 
2

1  2

i f 
3

1  2

gt 
4

1  2

yt
f  (AD) 

som forutsetter at , slik at økt inflasjon reduserer etterspørselen. 

Periode 1: 1  
f , , og  e1

r  e0
r 1

e   e
0

Negativt skift i AD-kurven: 

П
                
          AS2
                           AS0=AS1

П1
П2

Пf=П0
                    AD1
             
        AD2
                AD0
                  y y 1     
                    

Jeg forutsetter at det negative skiftet i AD2 er så stor at den nye likevekten for periode 2 
har redusert inflasjon fra periode 1. I de neste periodene vil da AS gradvis skifte nedover 
p.g.a. synkende inflasjonsforventninger, mens AD også vil skifte tilbake på grunn av 
realvalutakursen som appresierer. Vi får en bust-boom syklus i y, først over trend så under 
trend hvor den gradvis jobber seg tilbake opptil y .

e)

Jeg velger å bruke et flytende regime med renteregel og *  f .
Modellen:
yt  0  1e

r
t  2rt  dt ,dt  3gt  4 yt

f

rt  it 
f
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er
t  et   t

f   t  er
t1

i  i f   eet  i f
t   e (et  et1)

i  i f  h( t   t
f )

 t  
f  (yt  y) st

yt  0  1e
r

t 2h( t  t
f )  dt ,dt  2r

f  dt

er
t 

h
 e (   f )  

 e  et1   t
f   t  er

t1

yt  0  1(
h
 e (   f )  

 e  et1   t
f   t  er

t1) 2h( t  t
f )  dt

Differensierer m.h.p. y og   gir dyt  1(1
h
 e )d t  2hd t


d t

dyt

 
1

1  1
h
 e 2h

 
1
1

Kaller vi denne for AD og den med fastkurs og inflasjonsforventningene lik  t
f  for 

ADV  kan vi sammenligne de i ett diagram. AS er lik for begge.  

П

Пf=П
           AD

              ADV    

           y      y 

AD-kurven er slakere i det flytende regimet fordi en reduksjon i inflasjon vil, i tillegg til 
den direkte effekten på realvalutakursen som er den eneste effekten under , medføre 
redusert rente, som reduserer realrente og depresierer nominell valutakurs når 

V
 e  0 det 

vil si regressive depresieringsforventninger.

Dette bidrar til en ekstra stimulering av etterspørselen. Når det gjelder forskjellene som 
følge av økt g må vi vise dette ved å skifte kurvene i den retning renten ikke påvirkes, 

d.v.s. i horisontal retning. Skiftene blir da like store, og er gitt ganske enkelt ved dy
dg

 3.

П

             AD  

V
1


1
 f

           AD
1

                        AD
0

              ADV
1     

    ADV
0

         y 
            y  

1y Vy 
1

Effekten er størst både på inflasjon og produksjon i fastkursregimet, på kort sikt. Grunnen 
er at den økte inflasjonen medfører renteøkning som derved bremser effekten av sjokket i 
g. Det må bemerkes at dette er nøyaktig samme resultat man ville kommet frem til under 
pengemengdemål. Flytende absorberer etterspørselssjokk i begge tilfeller. Under 
tilbudssjokk ville effekten vært størst på y under  og minst på  . Ved pengemengdemål 
går tradeoffen andre veien (for konstant m). 

På lang sikt vil effekten være nøyaktig den samme og lik det jeg kom frem til under c, 
hvor man ikke trengte å forutsette noe om regimet for å komme frem til langtidsløsningen. 
På lang sikt har, i vår modell vel og merke, regimevalg ingen langsiktige konsekvenser, 
men den har noe å si for konjukturene.  
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Kommentar  til eksamensbesvarelse i ECON 4410: Introductory Dynamic 
Macroeconomics 
Ragnar Nymoen, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 

Denne besvarelsen er svært fullstendig, den inneholder kun ubetydelige feil, og er en 
overbevisende dokumentasjon av kandidatens forståelse av de sentrale modellene og 
begrepene i dette emnet, og av mestring av grunnleggende metode for dynamisk analyse.  
Til orientering kan det nevnes at det gjorde gjeldende en viss overlapp mellom  
semesteroppgaven  og spørsmål 1 og 2 i eksamensoppgaven. For eksempel var ett av 
spørsmålene i semesteroppgaven: 

Choose one of the two following titles and write an essay […]. Title 1: On the role of static 
and dynamic models in macroeconomics. Title 2: On the role of stabilization policies in 
modern economies: 

De som valgte 1 i semesteroppgaven burde, om ikke av andre grunner, kunne svare greit på 
1(a) i eksamensoppgaven. Stikkord her er rask tilpasning, som realistisk trekk ved atferden, 
kontra modell for steady-state (stasjonærtilstand). Dette er en betydningsfull distinksjon som 
læreboksforfattere dessverre ofte tar lett på.  For eksempel ser vi ofte at dynamiske modeller 
blir rasjonalisert ved å differensiere teoretiske atferdsrelasjoner som er statiske, som når  
Phillipskurven blir utledet med utgangpunkt i en statisk lønnskurve og en statisk mark-up 
likning for prissetting.

I ECON 4410 legger vi vekt på at en slik framgangmåte bygger på flere antakelser som burde 
gjøres eksplisitt, blant annet fordi en ellers, uten nærmere overveielse, utelukker økonomiske 
mekanismer som antakelig er betydningsfulle i praksis.  I andre sammenhenger, der behovet 
for sterkt forenkling veier tyngst, er selvsagt framgangsmåten tillat, men også da er det viktig 
å ha en bredere referanseramme for å være klar over ”hva den forenklede analysen utelater”. 
Dette siste er forresten relevant for modellen som brukes i oppgave 3, og i en annen oppgave 
kunne nettopp det vært formulert som et spørsmål.

I sin besvarelse viser i alle fall denne kandidaten at han/hun er klar av distinksjonen mellom 
”statistikk og dynamikk”, og at en statisk modell kan ha to vidt forskjellige tolkninger. De to 
andre spørsmålene i oppgave 1 er også godt besvart--men kortfattet, noe som nok var lurt for 
å få tid til de mer analysepregete spørsmålene i oppgave 2 og 3. Vi ser også at det ikke er lett, 
selv for den beste, å formulere seg helt presist og fullstendig når tidspresset er stort og 
abstraksjonsnivået er høyt. Dette kan en regne med forståelse for!  

Siden dette er en så god besvarelse er det ikke nødvendig å kommentere resten av besvarelsen 
i særlig detalj. I stedet kan det være på sin plass å minne om at det på flere punkter finnes 
andre fullgode måter å besvare spørsmålene på. For eksempel kan det, under 2d), være like 
greit å arbeide med notasjonen i likning (1) når en utleder multiplikatorene. På den annen side 
har framgangsmåten med å bringe notasjonen tilbake den som ble brukt på forelesningen og i 
pensum, den fordelen at multiplikatoruttrykkene blir gjenkjennelige for en som kan stoffet 
godt.

Et annet eksempel gjelder besvarelsen av spørsmål 3 b)-d). Her er det bedt om kun 
”øyeblikkseffekten” i 3b), og om bare langsiktseffekten i 3c), mens 3d) spør om de dynamiske 
forløpene under to forutsetninger om forventningsdannelsen. Kandidaten kunne her spart noe 
tid ved ikke å adressere dynamikken under besvarelsen av 3c), og ta dette under 3d). Dette 

ville for øvrig være å følge den løsningsmetoden som vi ”anbefaler” i emnet: Først 
”øyeblikkseffekt” (statisk modell for kort sikt), så langsiktseffekt (statisk modell for lang 
sikt), og til slutt stabilitetsanalyse (dynamisk modell).  Men for en som er behersker analysen 
godt, så er jo dette mer en smakssak. Uansett er svarene på 3b)-d), sett under ett, helt 
tilfredsstillende (faktisk får kandidaten også fram at helningen på AD kurven blir forskjellig i 
de to tilfellene). 

I besvarelsen av 3d) velger kandidaten å analysere regimet med inflasjonsstyring, og gjør det 
svært bra. Han/hun rekker også å gi de korrekte kvalitative konklusjonene for 
sammenlikningen mellom fastkursregimet og et flytende kurs-regime med pengemengdemål, 
noe som bekrefter at vi her har å gjøre med en kandidat som ikke bare behersker 
analyseteknikkene svært godt, men som også har meget god oversikt. 
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