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“The first lesson of economics is scarcity: There 
is never enough of anything to satisfy all those 
who want it. The first lesson of politics is to 
disregard the first lesson of economics.” 
– Thomas Sowell

“Did you ever think that making a speech on 
economics is a lot like pissing down your leg? It 
seems hot to you, but it never does to anyone else.” 
– Lyndon B. Johnson

“Economists are pessimists: They’ve predicted 
eight of the last three depressions.” 
– Barry Asmus
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innsyn

I år har Fagutvalget igjen gleden av å 
invitere studenter, ansatte og andre 

interesserte til Aktualitetsuka. Temaet 
i år er hva som skaper økonomisk vekst. 
Et stort tema og noen vil kanskje si at 
det er selve poenget med økonomifaget, 
men vi gjør et forsøk likevel. Vi har på 
ingen måte tenkt til å dekke alt, men 
har valgt noen deltemaer som vi synes 
er interessante. 

Programmet er ikke helt klart ennå, 
men her kommer noen smakebiter på 
hva vi gleder oss til slik at dere også kan 
glede dere. Vi har prøvd å kombinere 
foredragsholdere vi har på instituttet 
og eksterne forelesere som kan gi oss litt 
andre innspill. Når det gjelder temaer 
kan vi skilte med et blikk på vekstteorier 
både i u-land, i-land og globalt, samt et 
foredrag om hvordan vi egentlig skal 
måle vekst fra tallknuserne på SSB og 
mye annet spennende.

Mer konkret har vi gleden av å invitere 

til et foredrag av fjorårets vinner 
av studentenes “beste foreleser”-
pris, Halvor Mehlum, som handler 
om hvordan Europas nå skakkjørte 
økonomier kan komme seg på beina 
igjen. Videre har vi også fått Karl Ove 
Moene med på laget. Han skal snakke 
om hvorvidt en velferdsstat må vente på 
økonomisk vekst eller om det snarere 
kan være en bidragsyter til økonomisk 
vekst. 

For  de som er  mer opptatt  av 
makroøkonomi blir det et foredrag om 
hvordan og om internasjonal handel 
kan skape vekst. Kanskje det har skjedd 
noe på dette feltet siden Ricardo kom 
med teorien om komparative fortrinn 
som er verdt å få med seg? Det vil 
også bli et foredrag om Kinas enorme 
økonomiske vekst, og utfordringene det 
har ført med seg.

Vi ser jo stadig land med enorme 
naturressurser det ikke går så bra 

med, og samtidig land med dårligere 
utgangspunkt som i dag har høy vekst 
og levestandard. Derfor ønsker vi også 
å belyse institusjoners rolle når det 
kommer til vekst.

Onsdag 14. mars går Aktualitetsukas 
største aktivitet av stabelen med en 
paneldebatt om sosialt entreprenørskap. 
På debatten stiller representanter fra 
Ferd, Norfund og Civita med sine 
innspill. Vi håper å belyse om og 
hvordan sosialt entreprenørskap kan 
bidra til økonomisk vekst. Er sosialt 
entreprenørskap alt i alt bare bistand, 
eller kan det bidra til økonomisk 
utvikling utover dette?

Vi ser frem til en spennende uke med 
aktiviteter hver dag. Fra 12. til 16. mars 
inviterer vi til faglige lunsjer, foredrag 
og debatt, sammen med noe å spise og 
drikke. Vel møtt!

Vi gleder oss og håper du setter av uken!

Aktualitetsukakomiteen – Fagutvalget

Aktuelle økonomer
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De siste årene har vært preget av 
økonomisk uro, etter hvert først og 

fremst i Europa. En etter en har statene 
i den Europeiske Unionen vist frem 
regnskap som kan skremme vannet av 
selv den mest garvede økonom. 

Flere akilleshæler
Da det viste seg at grekerne hadde trikset 
med regnskapet sitt og pådratt seg en 
massiv gjeld, klarte de fleste fortsatt ikke 
å forestille seg hvor stort isfjellet egentlig 
var. I ettertid har både Italia, Irland, 
Spania og Portugal vist at det ikke kun 
er Hellas som utgjør EUs akilleshæl. Fra 
oktober 2009 har renten på statsgjelden 
til Hellas, Portugal og Irland galoppert 
til stadig høyere nivå. Denne renten 
er et mål på hvor trygg investorer 
anser et lands statsgjeld å være. I 
tillegg har stadig flere lands statsgjeld 
blitt nedgradert av internasjonale 
ratingbyråer, senest ved Frankrike, 
Østerrike, Italia, Spania og Portugal 
hvor portugisernes statsobligasjoner 
ble nedgradert til såkalte ”junk bonds”. 
Markedets tiltro til eurolandenes evne 
til å få ryddet opp i gjeldsproblemene 
fortsetter altså og svekkes.

For Hellas sin del gjelder det nå å 
stramme inn mest mulig i offentlig 
sektor. Grekerne har ikke stort annet 
valg, men problemet med en kontraktiv 

politikk nå er at det kan resultere i 
ytterligere forverring av økonomien. 
De får allerede solid hjelp fra det 
europeiske krisefondet til nedbetaling 
av deres enorme gjeld. Sannsynligheten 
er definitivt til stede for at grekerne er 
nødt til å få deler av gjelden sanert for å 
kunne holde hodet over vannet.

I Portugal er det heller ikke noe særlig 
bedring i sikte. Landet kunne nylig 
skilte med en nedgang i nye ordre til 
industrien på 25 prosent fra november 
2010 til november 2011. Tallene er 
på ingen måte lovende med tanke 
på å øke eksporten eller redusere 
arbeidsledigheten og dermed få i gang 
hjulene i økonomien igjen. Samtidig 
er de, som grekerne, nødt til å kutte 
i offentlige budsjetter, som igjen kan 
føre til en ytterligere stagnering i 
økonomien.

IMF, det internasjonale pengefondet, 
serverte flere dårlige spådommer i sitt 
World Economic Outlook (WEO) nylig. 
I fjor høst hadde IMF tro på vekst i 
BNP for eurosonen for 2012, hvilket de 
nedjusterte til svak negativ vekst i siste 
utgave av WEO. 

Bedring i sikte?
Om ikke annet, i en ellers miserabel 
europeisk økonomi, kunne tyskerne 

vise til en vekst i bruttonasjonalprodukt 
på rundt tre  prosent .  I  t i l legg 
eksporterte tyske selskaper varer til 
en verdi tyskerne ikke før har sett. 
Antallet tyskere i arbeid økte også 
til historiske høyder, samtidig som 
arbeidsledigheten er den laveste på 
nær tyve år.

En tysk økonomi som fortsetter 
fremgangen, samt et krisefond som klarer 
å holde unna insolvensproblemene i 
eurosonen er viktige brikker for å få 
stablet medlemslandenes økonomier 
på bena igjen. Spådommene for den 
tyske økonomien er en nedgang i 2012 
fra fremgangen i 2011. En svak tysk 
tilbakegang er likevel nærmest som 
en trivialitet å regne i forhold til en 
mulig spansk eller italiensk kollaps. 
Krisefondet har nemlig ikke kapital nok 
til å redde Italia eller Spania dersom de 
ikke klarer å gjøre opp for seg.

Spåmennene i IMF tror på en positiv 
vekst for eurolandene i 2013. Europa 
står likevel overfor trange år økonomisk 
sett, og det vil antagelig ta flere år før 
eksempelvis grekerne og portugiserne 
vil ha fått redusert gjelden og økt den 
økonomiske aktiviteten. Frem til det 
har skjedd er det bare å følge spent med 
på hva den økonomiske uroen i Europa 
bringer med seg.

Europa: Med gjeld opp til ørene
Michael W. Madsen

Europas sparegris er knust for lengst.
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- I Alaves gikk vi fra europacupfinale 
til nedrykk på ett år. Mer generelt 
er økonomisk rot kombinert med 
nedgangstider en sikker oppskrift for 
fiasko, sier den tidligere landslagsspill-
eren til E24.

Eggen har bachelorgrad i  sam-
funnsøkonomi og ledet i år Kolbotn 
til bronse i toppserien for kvinner for 
tredje året på rad.

Oppfatningen deles av førsteamanuen-
sis Lars Tore Ronglan ved Norges Id-
rettshøgskole, som har spesialisert seg 
inne coaching og idrettssosiologi. Han 
er ikke i tvil om at gjeldskrisen vil slå 
innover den europeiske klubbfotballen.

- Foruten konjunktursituasjonen er 
klubbene prisgitt fotballens lokale 
tradisjoner. Mange fotballklubber lever 
typisk på konjunkturavhengige spon-

sorinntekter og små marginer. De vil 
derfor ofte være spesielt eksponert og 
sårbare for finansiell uro, sier Ronglan.

Dan Eggen er enig i fremstillingen. 
Han tror gjeldskrisen vil ramme ulikt i 
forskjellige land.

Gjeldstyngede nasjoner sliter
Ronglan ser for seg at klubbfotballen 
i søreuropeiske nasjoner vil rammes 
hardt.
- Det virker utenkelig at gjeldskrisen 
ikke vil få store konsekvenser for gresk 
klubbfotball. Trolig vil også italiensk 
fotball rammes hardt på sikt. Kanskje 
også den portugisiske, spår Ronglan.

Eggen tror neppe de største klubbene i 
Spania og Italia vil merke gjeldskrisen 
like mye.
- Det spiller for eksempel liten rolle for 
Berlusconis AC Milan om hans formue 

halveres. Han har nok milliarder på 
bok likevel, sier den tidligere land-
slagsspilleren.

Eggen er også usikker på hvordan 
gjeldskrisen vil slå inn på nivået til de 
mindre klubbene.
- I motsetning til andre idretter er 
det i fotball veldig mange utøvere på 
et relativt likt nivå. Den nest beste 
midtstopperen er ikke nødvendigvis 
nevneverdig bedre enn den tiende 
beste, og alle må jo ha et sted å spille, 
forklarer han.

Eggen påpeker at hvis alle klubber har 
flere midler til å kjempe om de samme 
spillerne, går vinningen opp i spin-
ningen.

- Jevnere ligaer i nord
Ronglan tror gjeldskrisen vil slå inno-
ver ligaer snarere enn enkelt klubber. 

1 Artikkelen sto først på trykk på e24.no xx.xx.20xx

Gjeldskrisen tar fotball-Europa1 

Dan Eggen har selv fått føle dårlig økonomistyring på kroppen. Nå tror han gjeldskrisen vil ramme 
fotball-Europa.

Tekst: Rasmus Bøgh Holmen
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Interne forhold spiller inn i tillegg til 
konjunktursituasjonen.

Både Eggen og Ronglan mener forskjel-
len i fundament reflekteres i større 
nivåsprik i sør. Ronglan legger til at større 
organisasjoner naturligvis vil være mer 
motstandsdyktige mot finansiell uro.
- Av de store ligaene er fundamentet 
klart sterkere i England og Tyskland, enn 
Italia og Spania. I nord har så godt som 
alle klubbene i toppdivisjonen finansiell 
styrke, betydelig publikumsoppslutning 
og store stadioner. I de søreuropeiske 
ligaene varier derimot disse faktorene, 
og nivået er derfor mer ujevnt, hevder 
Ronglan.

Resonnementet får støtte fra Dan Eggen, 
som mener forskjellen mellom de 
største og de nest største er desto større 
i Frankrike. Han understreker imidlertid 
at TV-rettigheter er langt viktigere enn 
tilskuertall i de store ligaene.

Eggen mener klubbene i sør er prisgitt 
sine rike onkler:
- I italiensk og spansk liga eies klubbene 
typisk av en rik onkel. Så lenge han er 
dedikert og har råd, går det som regel 
bra, sier han.

Eggen tror mindre søreuropeiske klub-
bene med mange eiere vil være spesielt 
utsatte. Ronglan på sin side fremhever 
samsvaret mellom satsningen og funda-
mentet for satsning:

- Jeg tror klubbene med stor omsetning 
og begrenset fundament vil være de 
som rammes av gjeldskrisen. Fotbal-
lklubber har en tendens til å leve over 
evne, sier han.

- Har følt finansiell uro på kroppen
Dan Eggen fikk selv føle økonomisk rot 
på kroppen, da han var Spania-proff i 
Alavés.
- I 2001 spilte vi Europacup finale 
mot Liverpool. Det året innhentet de 
økonomiske realitetene klubben vår. 
Vi rykket ned og måtte bygge klub-
ben opp på nytt, forteller den tidligere 
utenlandsproffen.

Han trekker frem Leeds som et annet 
eksempel på hvor galt det kan gå når 
man satser uforholdsmessig stort.

Etter sportslig suksess og semifinale i 
Champion League, budsjettere engel-
skmennene med Champion League-
deltakelse. To svake sesonger senere 
ble så godt som alle spillerne fristilt 
og ferden nedover divisjonssystemet 
var i gang.

Nå tror både Eggen og Ronglan histo-
rien kan gjenta seg for en del søreuro-
peiske klubber.

Skatteunndragelse ganger ti
Eggen har liten tro på at klubbene har 
orden på økonomien sin nedover i 
Europa:

-  N å r  d i s s e  l a n d e n e  h a r 
skatteunndragelse i sine ordinære 
bedrifter,  kan du regne med at 
dette tallet kan ganges ti i mange av 
fotballklubbene. I Italia og Hellas 
har man et offentlig regnskap og et 
underbordsregnskap, og da snakker 
jeg ikke om internregnskapet, sier han.

Den tidligere Spania-proffen tror også 
søreuropeiske klubber har hatt et annet 
forhold til gjeld, fordi myndighetene 
har hatt en tendens til å stille opp som 
redningsmenn.

- Spanske myndigheter har ettergitt 
hundrevis av millioner i gjeld. En slik 
politikk ville vært utenkelig i Nord-
Europa, kommenterer han.

Også i Italia har myndighetene reddet 
fotballklubber fra kanten av stuper. I 
2005 fikk Lazio lov til å tilbakebetale 
sin skattegjeld på 140 millioner euro 
over 23 år. Daværende statsminister 
Silvio Berlusconi uttalte at det ville 
være skam å la en klubb med så mange 
supportere gå konkurs.

Eggen konkluder med at redningsmenn 
i form av myndigheter og lokale 
i ldsjeler  gjør k lubbene mindre 
disiplinerte.

Talentutvikling avgjørende
- For å lykkes holder det ikke bare å 
ha mye penger på bok. Man er også 
avhengig av en solid organisasjon, sier 
Ronglan.

Han trekker frem Barcelona, Inter 
Milan og Manchester United som 
eksempler på klubber med både 
finansielle muskler og bunnsolide 
fundament.

I d r e t t s f o r s k e r e n  t r o r  g o d e 
fotballakademier og talentutvikling 
er den beste måten å sikre seg på for 
mindre klubbene.

- Ajax er et godt eksempel på en klubb 
med relativt begrensede ressurser som 
har levert godt over tid på grunn av en 
eksemplarisk evne til talentutvikling, 
avslutter Ronglan.

Eggen sier seg enig i at talentutvikling er 
essensiell. Han mener talentutviklingen 
har blitt jevnt god over hele fjøla i de 
store ligaene.

Dan Eggen: Tidligere landlagsspiller i fotball, nåværende trener for Kolbotn sitt 
kvinnelag med bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra UiO.
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Jeg må innrømme at jeg ser på meg 
selv som en flink, hardtarbeidende og 

flittig elev. Ja, alt hva du forbinder med 
den perfekte student – det finner du i 
meg. Notater i kronologisk rekkefølge, 
fag sortert etter farge i permen og 
to timers joggetur om morgenen før 
jeg inntar lesesalen på slaget klokken 
åtte – hver dag. Ja, til og med på 
søndager. Alt dette for mitt livs store 
høydepunkt, som jeg er så heldig å 
få avlegge opp til flere ganger i løpet 
av året: Eksamen! Alle forberedelser 
gjøres med et mål om at denne – ja 
akkurat denne eksamenen – skal bli den 
perfekte. Jeg velger å pynte meg på den 
store dagen. Etter nøye gjennomgang av 
mitt alfabetisk sorterte klesskap med 
tellekant, faller valget på en jumpsuit, 
eller buksedrakt om du vil. Mørkeblå 
og med masse fine blomster, med en 
forgyllet, og litt grov, glidelås bak. Gina 
Tricots sommerutvalg på sitt beste! Og 
billigste…

Den store dagen har kommet og jeg 
presterer stort på eksamen. Tallene 
regelrett triller ut av min fremragende 
hjerne, helt til jeg kommer til oppgaven 
om arbeidstilbud: Krise! - Nei, nei:  
Megakrise! Jeg har jo ikke øvd på 
arbeidstilbud. Livet mitt går i grus, 
hjernen min i tusen knas, – what to 
do? Jeg river meg i håret, klør meg i 
øret, svetten spruter verre på naboen nå 
enn hva blekket fra pennen min gjorde 
for knappe minuttet siden. Mulige 
løsninger åpner seg: Skal jeg fake en 
besvimelse? Eller putte fingeren i halsen 
for først å spy, før jeg faller om? Eller 
nei, – jeg kommer på et bedre forslag: 
Gå på do, og bli sittende. Akutt diaré er 
vel grunn nok for å få utsatt eksamen? 
Action!

Jeg flyr til toalettet. Den stakkars 
eksamensvakten på syttini synger på 
siste verset og klarer så vidt å få ut 
mellom KOLS-hosteanfallene: «Ikke 
løp sånn da! Hei! Unge dame – vent!» 
Vente? Det kan du gjøre i graven, tenker 
jeg, – her står det om liv eller død! Jeg 
kommer meg på do, trekker pusten 

tre ganger og ber til Eilert Sundt den 
Store: Hva gjør jeg? Han gir meg et 
tegn fra oven. Beskjeden er klar: «Kom 
deg tilbake til eksamenspulten, og 
gjør ditt beste. Og det sporenstreks.» 
Med mine overutviklede hjerneceller 
skal jeg nok klare å få skriblet ned noe 
fantastisk om arbeidstilbud. Må bare 
få tømt den blæra først. For man må 
faktisk innmari på do etter 4 timer 
med et væskeinntak på tre iskaffe og 
2,3 liter vann. Så, må bare ned med den 
buksedrakten først. Trekke glidelåsen 
fra nakken og ned til korsryggen. Den 
minste sak i verden… 

Trodde jeg. Helt til glidelåsen sitter 
bom FAST! midt på ryggen, slik at 
jeg hverken får den opp eller ned. 

Megakrisen eskalerer til en ultra 
(passum) krise ut av dimensjoner! Jeg 
er så sint og het i toppen at jeg er i ferd 
med å ta fyr. Trøndertemperamentet 
slår ut for fullt! Og da hjelper det lite 
at blæra er klar for å sette i gang et 
trykk på linje med Akerselva. Hva har 
jeg gjort for å fortjene slik en skjebne? 
Jeg – Studentina Perfectina – blir 
straffet av eksamensgudinnen for min 
fullkommenhet. Mitt virkelige jeg 
ulmer opp til overflaten: DØD OVER 
JUMPSUITEN! Flammene står ut av 
ørene på meg, og håret til alle kanter i 
ren elektrisk forbannethet.

Jeg lister meg forsiktig ut av dobåsen 
min. Håper sterkt at ingen står i kø, 
hvilket jeg innser er en idiotisk tanke 

Død over jumpsuiten!
Tekst: Ragnhild Sjoner Syrstad
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klokken ett på SV-fakultetet. Ikke bare 
er SV-studentene samstemte i politisk 
tenkning, om verdens framtid og 
kantinematen, men jammen meg skal de 
pisse i kor og. Død over toalettgjengere 
på SV! Jeg må helt ut på gangen for å 
finne igjen min kjære eksamensvakt. 
«Æ træng hjæælp!» ljomer det nedover 
hele gangen. Samtlige eksamensvakter 
forsøker å stille inn hørselsapparatet 
før de innser at de ikke er designet for 
å tåle slike høyfrekventerte ramaskrik.  
Vi snakker flause. Det er flere som har 
eksamen og har fått følge til do. Sjelden 
har jeg sett så mange menn over sytti 
fryde seg over puppene mine samtidig. 
Jaja, så trengte de ikke viagra den 
kvelden. Jeg gadd ikke engang å beklage 
min halvnakenhet, for hva kunne jeg 

gjøre? Jumpsuiten gikk jo hverken opp 
eller ned! 

Eksamensvakten min kommer til 
unnsetning. Takk og pris for at hun er 
kvinne! Hun er i tillegg overkvalifisert 
til jobben – hun har nemlig «erfaring 
med glidelåser og sånne vriene 
sømmer», får jeg høre. Jeg kunne ikke 
gitt mer blaffen i at hun har jobbet som 
syerske i et utall år på en eller annen 
fabrikk på østkanten. Mest sannsynlig 
for et par århundrer siden, parfymen 
tatt i betraktning. Men hvem er det som 
er i nød? Jeg tier og håper på det beste. 
Ja, sannelig er hun ikke glidelåsekspert! 
Hun klarer, etter hva min innebygde 
eksamensklokke viser som 30 minutter, 
å trekke glidelåsen opp. OPP! Svetten 

fosser i takt med sildringen fra de 
aktive på innsiden av dobåsene. Jeg 
knyter nevene, teller til 3 og sverger 
over Ragnar Frisch’s passuskoeffisient: 
Overlever jeg dette, så overtar jeg etter 
Strauss Kahn!

«Nei!! NED for svarte satan. Æ må 
pess!». Den stakkars eksamensvakten 
stresser nå (om mulig) mer enn 
meg. Heldigvis for min fremtid med 
plettfritt rulleblad, og eksamensvaktens 
helsetilstand, får hun glidelåsen ned. 
Hverken før eller senere har jeg vært 
mer fortryllende glad over å kunne 
levere et par liter avfallstoff i flytende 
form. Arbeidstilbudet kom også 
flytende etter dette, og ALDRI mer 
skal jeg bruke jumpsuit på eksamen!

Torsdag 16. februar 2012 arrangerer Samfunnsøkonomene årets 
kandidattreff. Er du masterstudent i samfunnsøkonomi og har 2 år eller 
mindre igjen av studiene? Da er dette en kjempemulighet for deg!

Samfunnsøkonomene har lagt til rette for at samfunnsøkonomstudenter 
og potensielle arbeidsgivere har en årlig møteplass, nemlig 
kandidattreffet. Her kan 4.- og 5. års mastergradsstudenter 
i  s a m f u n n s ø k o n o m i  m ø t e  i n t e r e s s a nt e  v i r k s o m h e t e r.  
Hovedfokus for møteplassen er rekruttering og det vil bli case/
problemløsning og mini-intervjuer. For 4.-års-studenter gir treffet 
mulighet til å avtale et ev. samarbeid med en bedrift om masteroppgave.

Kandidattreffet holdes på Radisson BLU Scandinavia hotel i Oslo. 
Arrangementet er kostnadsfritt for studenter. Den eneste forutsetningen 
er at du er medlem av Samfunnsøkonomene.
 

Vil du være med?
Send i så fall en e-post SÅ FORT SOM MULIG, med navn, 
studiested og hvor mange år du har igjen av studiene til asr@
samfunnsokonomene.no.
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The US economy plays a major role 
in world trade. Indeed the country’s 

trade deficit accounts for much of the 
surpluses generated by countries such 
as Germany, China and Japan. 
US GDP is driven predominantly by 
consumer spending, with this in turn 
funded largely by debt. However, in 
today’s credit constrained environment, 
US consumers are finding they must 
deleverage. This is a problem, since a 
US failure to engender consumption 
growth would imply faltering economic 
growth with profound implications for 
the world economy.

This article begins by looking at 
consumption and its role in generating 
US GDP. I then take a look at how 
that consumption is funded and see 
that the debt fuelled consumption 
model followed by the US, since the 
beginning of the 1980’s is unsustainable. 
In conclusion I find that either a 

redistribution of income or effective real 
income growth may be necessary and 
desirable, in order to enable consumers 
to deleverage without engendering a 
massive fall in consumption, ensuring 
that the US and world economies can 
return to a more stable level of growth 
and one more akin with their potential.

The Influence of Consumer Spending 
on the US Economy
Since the early 1980’s income in the 
US has become highly skewed towards 
the wealthy, with the share of overall 
income going to the top 10 per cent 
of earners growing markedly, at the 
expense of those lower down the 
earnings table. What is particularly 

striking is that the share of income 
flowing to the top 1 per cent doubled 
from 8 per cent in 1980 to 16 per cent 
in 20041.

This is of interest for a variety of 
reasons. Consumption plays a major 
role in driving the US economy. In fact, 
it is the dominating factor. In order to 
consume, one must first either have 
sufficient income, or failing that, one 
must take on debt. If one does indeed 
take on debt to fund one’s consumption, 
then one certainly needs income to pay 
the debt off.

The latest data we have for the US 
economy comes from the Bureau of 

Fig 1: Components of GDP, Q1 2011, annualised (BEA).

The US consumer:
Deleveraging and not loving it!

Text: Oisin Zimmerman

1 Income Inequality in the United States, 1913-2002, Piketty T. & Saez E. 2003
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Economic Analysis (BEA), which 
estimates the annualised growth rate 
of the first quarter 2011 U.S. Gross 
Domestic Product (GDP) to be 1.84 
per cent. But in order to draw any 
inference from this, we need to look 
at the various components underlying 
that figure. 

As a quick recap, we know from 
elementary macro that:
GDP = private consumption + gross 
private investment + government 
spending + (exports - imports), or in 
more succinct form:
GDP = C + I + G + (X-M)

Now, thanks to some analysis carried 
out by Rick Davis at the Consumer 
Metrics Institute, we can see what the 
breakdown is like, see figure 1.

We can see above that  pr ivate 
consumption makes up over 70 per 
cent of current GDP and contributed 
the most, 1.53 per cent towards growth 
in the first quarter of 2011. Nonetheless, 
this is not some anomaly. Continuous 
growth has been the case for many 
years in the US, see figure 2.

There is a trend of an ever-increasing 
proportion of the US GDP being 
generated by consumer spending, far 
outweighing any other component, 
and in stark contrast to the regime that 
existed before the widespread financial 
deregulation that started in the 1980’s:

However, this is not the full story. 
Research has shown that consumer 
spending has greatly added to the 
stability of (or lack of variance in) GDP 
growth in that period, due to its ever 
rising tendency since the beginning 
of the 1980s. Indeed the Federal 
Reserve Bank of New York, in one of 
its “Current Issues in Economics and 
Finance” papers2 concluded:

“Since 1984, the U.S. economy has 
grown at a remarkably steady pace. 
An analysis of this increased stability 
shows that every major component of 
GDP has exhibited smoother growth. 
However, two components—inventory 
investment and consumer spending—are 
responsible for the bulk of the decline in 
overall volatility.”

It is thus clear that the fate of the US 
economy is closely tied to the fate of 
consumer spending. However, what 
mainly interests me are the driving 
factors, or the facilitating factors behind 
the level and growth of consumer 
spending across the US economy. As we 
can see from figure 3, and in line with 
the analysis of the previous sections, 
median family wages across the US 
have stagnated broadly speaking since 
the early 1980’s. 

Another highly relevant fact is that real 
US household incomes have barely 
grown since 2000. Despite the lack of 
income growth, consumer spending 
grew by 44 per cent, from $6.9 trillion 
to $9.9 trillion. How was this possible? 
As we shall see in the next section, 
consumers across all levels of income 
embarked on a massive campaign of 
debt accumulation.

The Development of Consumer Debt
It is my contention that the US economy 
is powered by debt; that is, it is a debt 
fuelled consumption based model of 
an economy. I have already shown the 
central role consumption plays in the 
economy. I will now show that this 
consumption was mainly financed by 
debt. 

Since the early 1980’s, US household 
debt as a percentage of disposable 
income has risen from just below 70 
per cent in 1980 to 138 per cent at its 

peak in 2007. We can see this clearly 
in figure 4.

If we were to look back further in time, 
it becomes even more noticeable what 
an anomaly this growth in consumer 
debt really is. However, what jumps 
out at us from the figure above is the 
way trend growth seen in the level of 
consumer borrowing since the year 
2000. In the years following the dot-
com bubble burst, US interest rates 
fell well below their long term average 
and even into negative territory during 
certain periods. There was also a 
massive proliferation of exotic credit 
products. These were designed to 
cater to individuals who previously, 
due to a low credit score or rating, 
could not obtain credit. However, 
the main driver behind this massive 
expansion was mortgage and home 
equity related lending. Using analysis 
done by the McKinsey Global Institute4, 
we can see that since 2003 for instance, 
households extracted nearly $2.3 
trillion in equity from their homes, 
through various different means. Nearly 
all of it was spent on consumption, 
confer figure 5. 40 per cent went directly 
on consumption, nearly 20 per cent 
went on paying down consumption 
driven debt such as car loans and credit 
card bills, with the balance put to work 
in either the equity of the property 
markets, contributing to the rise in asset 
prices throughout the economy. 

Fig 2: Real GDP, Trillions of USD 
(BEA).

Fig 3: Median Family Income in the 
US, Congressional Budget Office Data 
(CBO).

Fig 4: Household liabilities as 
percentage of disposable income, (BEA, 
US FED3).

Fig 5: US Consumers borrowed $2.3 
Trillion since 2003, backed by the 
equity in their homes.

2 September 1999, Volume 5, Number 13
3 United States Federal Reserve Bank
4 Will US consumer debt cripple the recovery? March 2009
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The personal  savings rate a lso 
declined during this period of binge 
consumption, to an all time low of 
minus 0.7 per cent in 2005, meaning 
that people were spending more overall 
then their incomes would allow, see 
figure 6.

Alongside this, asset prices rose to 
unprecedented levels, with the value of 
US household assets rising by some $27 
trillion from 2000 to the end of 2007. 
Rising home values, as well as stocks 
and other financial assets, accounted 
for more than two-thirds of this gain. 

So we have a situation where rising asset 
prices fuelled increased borrowing, 
which went on to fuel increased 
consumption. The ‘wealth effect’, 
the general feeling of wellbeing and 
willingness to spend that is brought 
about by rising home values and asset 
prices, was quite potent. 

What is also interesting to look at is the 
increase in borrowing by income level. 
The lowest quintile, that is the lowest 
earning 20 per cent of households, 
doubled their borrowing from the 
year 2000 through to the end of 2007. 
However, given the small size of the 
amounts involved on an absolute 
basis, even the lowest 40 per cent of 
households by income accounted for 
less than ten per cent of the growth in 
borrowing. The bulk of borrowing was 
done by the wealthiest 20 per cent, with 

the top fifth of households accounting 
for nearly 50 per cent of the increase in 
debt during this period, confer figure 7.

So across all levels of income, debt has 
risen, and with the wealth effect most 
pronounced on the richest households, 
this is as one would expect. 

This process of ever increasing leverage 
and consumption fuelled by asset 
price gains came to an abrupt halt in 
2008 with the onset of the credit crisis. 
However, the credit crisis may have 
been just a symptom, rather then the 
cause. The Federal Reserve Bank of 
San Francisco put it well in one of their 
economic letters5:

“In the long run, however, consumption 
cannot grow faster than income because 
there is an upper limit to how much 
debt households can service, based 
on their incomes. For many U.S. 
households, current debt levels appear 
too high, as evidenced by the sharp rise in 
delinquencies and foreclosures in recent 
years. To achieve a sustainable level of 
debt relative to income, households may 
need to undergo a prolonged period of 
deleveraging, whereby debt is reduced 
and saving is increased.”

This brings us neatly to the next section.

The Impact of Consumer Deleveraging 
and the Implications of Income 
Growth
From the same Federal Reserve report 
as above, it is noted that:

“Until recently, U.S. households were 
accumulating debt at a rapid pace, 
allowing consumption to grow faster 
than income. An environment of easy 
credit facilitated this process, fuelled 
further by rising prices of stocks and 
housing, which provided collateral for 
even more borrowing. The value of that 
collateral has since dropped dramatically, 
leaving many households in a precarious 
financial position, particularly in light 
of economic uncertainty that threatens 
their jobs.Going forward, it seems 
probable that many U.S. households will 
reduce their debt.”

The two main questions we must ask 
now are: (1) How much deleveraging 
is necessary to bring households back 
to a more stable debt to income ratio? 

(2) How should households go about 
reducing their debt, or more correctly, 
their debt relative to their income? 
Consumption will be impacted greatly 
by such deleveraging; we must try to 
quantify the impact. 

As we have seen from figure 8 above: 
Household liabilities as a percentage 
of disposable income, households must 
deleverage to the tune of nearly 27 per 
cent, or nearly $2.8 trillion, to get back 
on the trend line, and it’s not even clear 
if this trend line can or should hold in 
the long run. Another scenario one 
could look at is the one unfolding in 
Japan, with a long slow deleveraging 
process which has been underway 
for more than two decades. The stock 
market peaked in 1989, along with the 
real estate market in 1991. Since then 
however, stock and commercial real 
estate prices have dropped more then 
70 per cent, while residential land 
prices are more than 40 per cent below 
their peak. Looking at figure 10, we 
can see that private nonfinancial firms 
undertook a massive deleveraging, 
reducing their collective debt to income 
ratios from 125 per cent in 1991, to 95 
per cent in 2001.

Overall then it seems that 25 per cent 
is the ballpark figure, when it comes to 
the deleveraging necessary to put US 
consumers back to a serviceable level 
of debt. 

A deleveraging of this magnitude 
is fraught with difficulty, and the 
implications are huge for consumer 
spending, and therefore for the US and 
world economy as a whole. 

As we have touched on before, there are 
only three ways to deleverage; through 

Fig 8: US and Japanese Leverage 
Ratios, (FRBSF).

Fig 7: Household Debt by Income, $ 
Billion, 2007 USD, 2000-2007 (US 
FED).

Fig 6: US Personal Savings Rate (US 
FED).

5 “U.S. Household Deleveraging and Future Consumption Growth”, Number 2009-16, May 15, 2009
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an increase in savings, a rise in incomes, 
or some combination of the two. 
Certainly, since the onset of the crisis, 
households have dramatically increased 
their saving rates, as we saw in figure 8. 
We register that US Personal Savings 
Rate rose, and that households cut 
down on borrowing, as we can see in 
figure 9.

The  e conomic  imp ac t  of  t h i s 
deleveraging will depend crucially on 
whether incomes across all levels can 
grow. Without income growth, the 
total burden of adjustment is brought 
about by an increase in savings, which 
by definition means consuming less.

In order to see or quantify the impact 
of such deleveraging on consumer 
spending, I now turn again to some 
proprietary but excellent analysis 
conducted by the McKinsey Global 
Inst itute 6 (MGI).  A number of 
assumptions underlie their analysis:

1. Ceteris paribus, a one percentage 
point reduction in the debt to 
income ratio would require nearly a 
one percentage point increase in the 
personal savings rate.
2. Each extra percentage point increase 
in the savings rate translates into more 
then $100 billion less spending.

We can see the results in figure 10 
below.

The impact real income growth can 
make to the adjustment process in 
abundantly clear. Assume a household 
wants to deleverage by 5%. With 
stagnant real incomes, this amounts to 
a savings rate of 5 per cent, or a drop 
in consumption across the US economy 
of $535 billion. Still, if real incomes can 
grow by, for example, 2 per cent, then 
in order to reach the same 5 per cent 
reduction in leverage, a savings rate of 
only 2.3 per cent in necessary, reducing 
consumption by only half the amount 
above, $254 billion. 

The adjustment process can be either 
abrupt or smoothed out over years. 
However, it must come about. Given 
the analysis above, we can immediately 
see the importance of generating real 
income growth. This needs to be the 
number one priority for policy makers, 
given that it simultaneously facilitates 
households to reduce their debt burden, 
rebuild their savings and maintain 
their consumption. Conversely, if 
incomes remain stagnant, the process 
of deleveraging could undermine US 
economic growth, with wider negative 
implications for the global economy.

Policy Implications and the Road 
Ahead
I believe that the increase in leverage 
across the US economy, particularly at 
the consumer level, enabled a level of 
consumption otherwise unattainable. 
I have been careful not to draw direct 
causality between the stagnation of 
median incomes and the explosion seen 
in consumer borrowing. Nonetheless, 
given the situation the US is faced with 
today, with consumer spending driving 
70 per cent of GDP, yet with households 
having reached their limit in terms of 
debt they can service, it is time for some 
bold policy initiatives that can deliver 
a real boost to incomes that can help 

reduce leverage while maintaining 
consumption. 

Policy makers need to focus on measures 
that can deliver productivity gains across 
the economy. Crucially at this juncture, 
they should also zero in on policies that 
will enable the private sector to generate 
sustainable employment growth. Real 
incomes need to rise, but more so at the 
lower levels of income. Thus, there is also 
scope for tax policy reform favouring 
lower income families. This should be 
done at the expense of the higher income 
ones, who benefit disproportionately 
from the aforementioned ‘wealth effect’. 

Along side the policies outlined above, 
a clear unambiguous commitment 
by the monetary authorities towards 
combatting deflation is key. This could 
come in the form of either a price 
level target, or at the very least a firm 
inflation level target, and could go a long 
way towards facilitating the necessary 
deleveraging. It should be noted that 
most debt in the US is fixed in nominal 
terms, and nearly all mortgage debt is 
fixed rate.

The US economy is at a crucial juncture. 
The time has come to move away from a 
debt financed consumption model to an 
income financed model of growth, with 
adequate savings generating sustainable 
and essential investment. 

Fig 10: Savings required to reduce the 
household debt to income ratio by 5 per 
cent over 1 year (MGI).
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Årsakene til dagens gjeldskrise i 
Europa virker åpenbare. Likevel 

var det minimale forsøk på å forhindre 
den før den var i gang. Hvordan kunne 
europeiske stater forvente at det er 
bærekraftig med høy gjeld og store 
underskudd på handelsbalansen selv i 
gode tider? Historien viser dessverre at 
politikere med dårlig økonomisk sans 
ikke er noe nytt. I et forsøk på å gi et 
perspektiv på den lange tradisjonen for 
lite gjennomtenkte politiske beslutnin-
ger, presenterer vi herved fire økono-
miske kriser dannet av enda dårligere 
politisk styring enn dagens krise.

Diocletian løser Romersk inflasjon
I gamle Roma, mer spesifikt rundt 
slutten av det tredje århundre, hadde 
det Romerske imperiet store proble-
mer med den tradisjonelle valutaen, 
sølvmynten denarii. For å spare penger 
hadde Romas herskere i århundrer 
gradvis kuttet på hvor stor andel sølv 
det var i mynten, og nå nærmet det seg 
punktet hvor det ikke lenger var noe 
som helst sølv igjen. Ettersom folket 
ikke lenger hadde tro på den gamle 
valutaen, bestemte den nye keiseren 
Diocletian seg for å lage et helt nytt val-
utasystem og å gi skattesystemet en total 
overhaling. Dette var i seg selv ikke en 
dårlig idé, utbytting av valuta er et mye 
brukt virkemiddel mot hyperinflasjon. 
Uheldigvis begikk Diocletian en liten 
feil: Han brukte så mye gull og sølv i 
de nye myntene sine at myntene var 
verdt mer som råmaterialer enn som 
valuta. Akkurat hva som så skjedde er 
usikkert, men resultatet var i hvert fall 
økonomisk ustabilitet, spesielt siden 
mange av de gamle myntene fortsatt 
var i sirkulering som uoffisiell valuta. 

Heldigvis hadde Diocletian en løsn-
ing på dette problemet også. Slik han 
så det var hovedproblemet med den 
kaotiske økonomien de raskt økende 
prisene, det vil si høy inflasjon. Ifølge 
«Edictum De Pretiis Rerum Venalium» 
(Erklæring om maksimumspriser), en 
erklæring fra Diocletian med mål om 
å stoppe inflasjonen, lå hovedskylden 

hos grådige handelsmenn som krevde 
høyere og høyere priser. Erklæringen 
fastsetter derfor dødsstraff for speku-
lasjon og profitørvirksomhet. En mer 
«konvensjonell» forklaring med vår 
tids øyne ville selvfølgelig vært at den 
plutselige tilførselen av penger inn 
i økonomien forårsaket inflasjonen. 
Pengene ble mindre verdt og økte priser 
var en naturlig konsekvens av dette.  Fra 
dette kan vi se at Diocletians innføring 
av ny valuta førte til at pengemengden 
i imperiet var farlig stor. Det at disse 
myntene alle hadde en egenverdi 
gjorde situasjonen verre. Befolkningen 
ble usikker på den faktiske verdien 
av de forskjellige myntene i omløp. 

Erklæringen fra Diocletian gjorde mer 
enn å dele ut skyld, den inneholdt også 
keiserens løsning. Diocletian fastsatte 
makspriser på over tusen produkter. 
For å gjøre systemet lettere å forstå 
fastsatte også Diocletian prisene i den 

gamle valutaen denarii, som ikke hadde 
blitt trykt på over 50 år. Maksprisene 
førte til at vareproduksjonen enten ble 
kuttet ned eller gikk over til det svarte 
markedet, og når loven ble forsøkt 
håndhevet brøt det ofte ut kamper på 
markedsplassen. 

Det er kanskje ikke overraskende at 
Diocletian, som første keiser i romersk 
historie, bestemte seg for å gå av etter alt 
bråket, ei heller at etterfølgerne brukte 
de neste par årene på en god gammeld-
ags borgerkrig. Med tanke på at Diocle-
tian var en av få keisere i sin periode 
som døde en naturlig død, kan vel dette 
sies å være en av hans bedre avgjørelser. 

USA: Andrew Jackson krever gull og 
sølv som betaling grunnet mistillit 
til bankene
Den relativt ferske republikken USA 
gikk gjennom flere økonomiske kriser 
på 1800-tallet.  En av disse krisene fant 

Tekst: Eyo Alexander Herstad

Kriser gjennom historien
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sted under president Andrew Jackson i 
1837. Jackson var en tilhenger av såkalt 
«ekte penger», det vil si penger som 
hadde en egenverdi, primært mynter i 
gull og sølv. Han var derfor lite fornøyd 
med bankenes praksis som gikk ut på 
å holde gull og sølv i hvelvet mens de 
lånte ut papirpenger til befolkningen. 
Enda mindre likte han at det oppbev-
arte gullet og sølvet bare var verdt 16 
prosent av den totale summen bankene 
hadde lånt ut. 

Ettersom Jackson var en stor tilhenger 
av det frie markedet, fjernet han i 1833 
den amerikanske stats gull- og sølvbe-
holdning i Bank of the United States. 
Denne banken hadde fungert som en 
forløper til dagens sentralbanker, og 
hatt i oppdrag å kontrollere bankves-
enet. Deretter spredde han behold-
ningen mellom 91 forskjellige banker i 
landet. De forskjellige statenes økonomi 
opplevde en kraftig oppgang på grunn 
av bankenes økte evne til å utstede lån. 
Denne oppturen ble samtidig styrket 
som følge av at Jackson delte ut det 
oppsamlede føderale budsjettoverskud-
det til statene.

Fornøyd over å ha frigitt bankmarke-
det ved å fjerne sentralbanken startet 
Jackson nå med sin neste plan, nemlig 
å få staten til å bruke harde penger 
heller enn myke. Hans siste handling 
som president var å kreve at alle kjøp 
av land fra staten skulle skje i enten gull 
eller sølv. Ettersom staten eide alle de 
nye områdene i vest som nybyggerne 
flokket til, var det et stort marked for 
offentlig eiendom på den tiden.

Den nye loven gjorde at flere av bank-
ene fikk forespørsler om gull og sølv 
istedenfor papir. Siden bankene ikke 
hadde nok gull og sølv begynte befolk-
ningen raskt å miste tilliten til at sedler 
utstedt av bankene faktisk hadde verdi. 
En direkte følge av dette var at alle nå 
ville ha pengene sine i gull og sølv. Som 
nevnt hadde bankene bare 16 pros-
ent av det de hadde lånt ut av verdier i 
hvelvene sine, og det var dermed ikke 
nok penger til alle. Dermed oppsto det 
såkalte «bank runs». Innen det roet seg 
hadde halvparten av bankene i landet 
kollapset. Arbeidsgiverne som hadde 
pengene i banken mistet dermed store 
deler av kapitalbeholdningen sin, og 
kunne ikke betale arbeidstakerne sine. 
Det ble vidstrakt arbeidsledighet og op-
prør på matmarkedene.

Resesjonen varte i 6 år, og Jackson fikk 
æren av å være offer for det første atten-
tatforsøket mot en amerikansk president. 
Richard Lawrence, en arbeidsløs husmal-
er, sto for attentatforsøket. Uheldigvis for 
Lawrence eksploderte den første pistolen 
hans. Han dro opp en annen pistol, men 
den var heller ikke i go’humør og ek-
sploderte den også. Enkelte kilder hevder 
at Jackson (68 år gammel på tidspunktet) 
deretter banket opp husmaleren med 
stokken sin. Om dette er sant satt han 
listen høyt for hvordan kommende 
presidenter burde takle attentatforsøk.

Frankrike investerer i sump
I 1715 befant den franske økonomien 
seg i en dårlig tilstand etter at den 
tidligere kongen Louis XIV, hadde tatt 
opp store lån for å dekke en rekke kriger 
mot Spania og kolonisering av Amerika 
og Asia. Statskassen hadde ikke lenger 
nok gull tilgjengelig til å lage nye myn-
ter, som kan være et problem når en 
stor mengde gjeldsinnkrevere sitter og 
venter på å få pengene sine tilbake. Den 
nye kongen, Louis XV, vendte seg til en 
økonom ved navn John Law, som var i 
eksil etter å ha drept en mann i Storbri-
tannia. John Law foreslo å lage noe han 
kalte en bank, for så å gi ut spennende 
verdipapirer istedenfor de gamle og 
kjedelige myntene.  Den franske kongen 
ble ekstatisk, og hadde kjapt utstedt fem 
ganger så mye penger som han egentlig 
hadde. Som takk for sin geniale idé fikk 
John Law fort kontroll over alt som 
hadde med penger og handel i Frank-
rike, og selskapet hans fikk til og med 
ansvar for å samle inn skattene.

Som del av sin nye posisjon fikk John 
Law i oppgave å unngå at folk forstod 
hvor lite pengene egentlig var verdt.  
Han kom da opp med en ny idé: Hvis 
de fikk befolkningen til å investere i 
et statlig prosjekt kunne staten få inn 
igjen papirene og dermed begrense den 
totale mengden. Investeringsobjektet 
ble en ekspedisjon til det nylig koloni-
serte området rundt Mississippielven 
i det som i dag er staten Louisiana 
i USA. Planen var at ekspedisjonen 
skulle finne enorme verdier å ta tilbake 
til Frankrike, og at investorene skulle 
få betalt tilbake sin investering med 
disse verdiene. Papirpengene som var 
investert kunne da stille bli fjernet for 
å oppnå en mer bærekraftig mengde og 
problemet ville være løst. 

Startfasen av planen fungerte perfekt, 
folk kjøpte alle andelene i ekspedis-
jonen og det utviklet seg et stort an-
nenhåndsmarked med raskt økende 
priser. Dette varte helt til ekspedisjonen 
kom til Louisiana, og man innså at det 
ikke var et paradis av gull, men heller 
en stor sump med noen store rotter 
her og der. Da nyheten kom tilbake til 
Frankrike sank verdien på andelene 
i ekspedisjonen til nesten ingenting, 
etterfulgt av et godt gammeldags 
«bank run». Siden papirpengene var 
garantert av staten endte det med at 
både bankhvelvet og statskassen ble 
tom. De gjenværende papirpengene ble 
verdiløse, og boblen ga dermed verden 
både ordet millionær og noen fine nye 
banneord da de nevnte millionærene 
ble blakke. John Law fant fort ut at han 
ikke ville beholde hodet lenge dersom 

Kong Louis XV: Har den tvilsomme 
æren av å ansette den økonomiske 
rådgiveren som veltet franske banker.

Andrew Jackson: Ingen fan av 
papirpenger eller sentralbank og 
delaktig i å sende USA ut i resesjon.
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han ble værende i Frankrike. Forkledd 
som en kvinne stakk han av til Venezia, 
mens Frankrike holdt seg til gullmynter 
i 80 år til.

England gjør samme fei l  som 
Frankrike på nye og spennende måter
På den andre siden av kanalen fulgte 
britene med på krisen som utartet seg 
i Frankrike. Britene hadde nemlig også 
problemer med statlig gjeld. I håp om 
å løse problemene bestemte de seg for 
å bruke samme strategi, men å lære av 
Frankrikes feil. Selv om det var lite gull 
å oppdrive i koloniene i nord, var det 
kjent at de spanske koloniene i sør var 
overfylt av gull. Det ble derfor startet 
opp et selskap (The South Sea Com-
pany) som skulle danne en handelsrute 
til de spanske koloniene for å kjøpe bil-
lig gull som så kunne brukes til å fylle 
den engelske statskassen. Etter hvert 
som selskapet utstedte andelspapirer 
ble det offer for massiv spekulasjon. 
Det oppsto flere imitasjonsselskaper 
med pyramidespill vel forut for sin tid; 
selskaper skulle utvinne solskinn fra 
grønnsaker, revolusjonere kriger med 

firkantede kuler eller hadde planer om 
å utvide landmassen i Storbritannia 
med flytende herregårder.

At det var galskap gikk ikke alle hus 
forbi. Et medlem av Parlamentet ved 
navn Warpole advarte sterkt mot hvor 
urealistisk hele konseptet var. Få hørte 
på ham, og når han talte for Parlamentet 
hadde flere medlemmer forlatt forsam-
lingen for å følge med på markedet 
isteden, og boblen fortsatte å vokse. 

Det tok ikke lang tid før nesten alle 
verdiene i Storbritannia var bundet 
opp i South Sea Company. Den tillits-
fulle befolkningen ventet nå bare på de 
massive utbetalingene som de trodde 
ville komme. Uheldigvis var spanjolene 
mindre glad i engelske handelsskip enn 
man hadde forventet. Man hadde trodd 
at SSC skulle kunne sende en ubeg-
renset mengde skip til Sør-Amerika 
og handle uten skatt. Spanjolene var 
uenige, og ga dem lov til å sende et skip 
i året, med den vanlige skatten på 25 
prosent. Det skal her nevnes at denne 
avtalen ikke var hemmelig, den hadde 

lenge vært kjent. Av ukjente grunner 
hadde investorer gledelig ignorert den 
til fordel for rykter om kommende 
rikdommer.

Når massene begynte å innse at gullass-
ene fra Sør-Amerika aldri ville komme, 
falt prisen på andelene til en brøkdel 
av sin tidligere verdi. Ettersom både 
staten og befolkningen hadde satt alt de 
hadde og kunne låne inn i selskapet, ble 
Storbritannia kastet ut i en resesjon som 
gjorde nesten en hel generasjon lutfat-
tige. På den positive siden hadde flere av 
eierne, blant dem flere utmerkede poli-
tikere, solgt sine andeler før kursen falt 
og satt igjen med en fin profitt. Spesielt 
siden flere av dem hadde fått andelene i 
gave istedenfor å kjøpe dem. Uheldigvis 
for disse kom en viss mr. Warpole til 
makten etter at boblen sprakk, og gikk 
straks i gang med å straffe de som hadde 
tjent på boblen med strenge bøter for 
så å fordele profitten på de som hadde 
tapt. Vi kan vel derfor trøste oss med at 
selv om noen politikere har en tendens 
til å ødelegge økonomien, er det alltids 
andre som sitter med plastrene klare.
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Verden i dag – Bakgrunn for og 
konsekvenser av globaliseringen
Professor ved Universitetet i Oslo, 
Karen-Helene Ulltveit-Moe, innledet 
konferansen med utgangspunkt i de 
store omveltningene i verdensøkonom-
ien. Siden andre verdenskrig har verden 
blitt stadig mer globalisert. Handelen 
mellom land har økt og verdens nas-
joner har blitt mer avhengige av hveran-
dre. Finanskrisen i USA har fått kon-
sekvenser langt utover landets grenser 
og dagens europeiske gjeldskrise truer 
også land med, i utgangspunktet, sunne 
statsfinanser. Dette viser hvordan en 
mer integrert verdensøkonomi gir 

utslag i et globalt skjebnefellesskap og 
muliggjør ubalanser i verdenshandelen 
i den skalaen vi nå ser. 

Liberalisering av finanssystemet og 
frihandel møtes i dag med motstand 
fra bevegelser som “United for Global 
Change” og “Occupy Wall Street”. Ull-
tveit-Moe mente at mye av motstanden 
kan være berettiget. Globaliseringen 
har ført til store ubalanser i verden-
søkonomien og gevinstene av den er 
ikke jevnt fordelt. 

Professoren delte nyere tids globaliser-
ing inn i to faser. I den første perioden, 

som startet etter andre verdenskrig, var 
både gevinster og tap begrenset. På den 
tiden var landene som fikk økt kontakt 
hovedsakelig OECD-land og relativt 
like hverandre. Dette ga mindre rom 
for utnyttelse av komparative fortrinn 
knyttet til teknologi og faktortilgang. 
På en annen side kunne en dra nytte 
av stordriftsfordeler og næringsintern 
handel. Den andre globaliseringsfasen 
begynte med integreringen av Kina og 
andre svært forskjellige land. Denne 
utviklingen har ifølge Ulltveit-Moe 
vært langt mer smertefull. Det finnes 
nå større kontraster mellom de involv-
erte landene, større ubalanser og WTO 

Den 19. oktober gikk årets høstkonferanse av stabelen. Tema for dagen var globalisering samt 
politiske og økonomiske ubalanser. Tiden ble brukt til å snakke om gjeldskrisen i Europa, de massive 
økonomiske underskuddene til USA og den gjenfødte stormakten Kina. Flere av foredragsholderne 
påpekte hvordan gamle begreper og teorier kan være til hinder for vår virkelighetsforståelse.

Tekst: Christina Teige Apuzzo og Oscar Haavardsholm

Stigende drage, skjult gjeld1

1 Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Samfunnsøkonomen Nr. 9 2011
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sine spilleregler blir ikke lenger fulgt i 
samme grad. 

Hun presiserte at skjevheter i ver-
denshandelen ikke nødvendigvis er 
uheldige. Ubalanser med opphav i 
realøkonomiske forhold, som ulik 
alderssammensetning og investerings-
muligheter, reflekterer optimal ressur-
sallokering. De som derimot reflekterer 
skjevheter og risikoer er i seg selv far-
lige. Sistnevnte krever politikk rettet 
mot de underliggende skjevhetene, 
hvilket gjør det viktig å skille mellom de 
to. Professoren ville ikke komme med 
noen bastant konklusjon om hvorvidt 
ubalansene skapt av globaliseringen 
er av den farlige typen. Hun forsøkte 
likevel å stille en forenklet diagnose.

Ser man på en oversikt over verdens 
handelsbalanser er det flere aktører 
som skiller seg ut.  På den ene siden 
finner vi USA og Sør-Europa med 
store underskudd, på den andre har vi 
overskuddslandene Tyskland og Kina. 
USA har verdens største nominelle 
underskudd. Den amerikanske indus-
trisektoren har blitt kraftig nedbygd 
siden 70-tallet, og eksporten har sunket 
tilsvarende. Svekket konkurranseevne, 
kombinert med vilje og evne til overfor-
bruk, har ført til skjeve handelsbalanser. 
Dette gjelder også i Sør-Europa hvor 
underskuddene har ført de involverte 
landene inn i en gjeldskrise. Tyskland 
og Kinas store overskudd kan forklares 
med et ønske om å skape arbeidsplasser, 
hvilket har holdt lønnsnivået lavt. Begge 
landene er eksportdrevne økonomier 
og har vært tjent med en svak valu-
takurs.

Et velkjent teorem fra makroøkonom-
ien er pengepolitikkens trilemma. Et 
hvert land er tvunget til å velge bort 
et av tre goder; stor finansiell mo-
bilitet, stabile handelsforhold gjennom 
fastkurs eller selvstendig pengepolitisk 
virkemiddel i form av rentesetting el-
ler pengemengdestyring. Alle vestlige 
land har valgt å beholde stor finansiell 
mobilitet og valgt bort et av de to andre. 
Kineserne har, til amerikanernes store 
frustrasjon, gått sine egne veier og valgt 
bort fri kapitalflyt. Amerikanerne har 
hevdet at den styrte valutakursen gir 
kineserne kunstig gode handelsforhold. 
Ulempen med finansiell immobilitet er 
at det er til hinder for gunstige transak-
sjoner. Så langt har ikke dette hindret 

kinesisk vekst. Den tyske valutaen ble 
på sin side undervurdert som følge av at 
euroen ble innført. Ulltveit-Moe mente 
at euroen var et skritt for langt i EU-
samarbeidet. Det fantes ikke økono-
misk fundament for en valutaunion. En 
velfungerende valutaunion i EU hadde 
krevd at man også harmonisert finans-
politikken. Ifølge professoren fungerte 
det indre markedet godt, med små 
variasjoner i handelsbalansene frem til 
de fikk en felles valuta.

Arbeider- og middelklassen i Vesten 
sitter igjen med mange av tapene fra 
ubalansene. Medianinntekten i USA 
har sunket i perioden fra 2000 til 2010, 
det er høy arbeidsledighet i flere av de 
europeiske landene og over hele verden 
har inntektsskjevheten økt. Uten in-
ntektsvekst og med økt arbeidsledighet 
blir utfallet krav om økt proteksjon-
isme. Siden finanskrisen startet har det 
blitt fattet en rekke vedtak med sikte på 
å beskytte egen industri mot utenlandsk 
konkurranse; hovedsakelig fra Kina. 
Dette gjelder ikke bare i Vesten, men 
også i nyindustrialiserte land som Brasil 
og Taiwan. 

Hva kan så gjøres med ubalansene? Skal 
man tro Ulltveit-Moe er det ønskelig 
at den kinesiske valutaen appresieres, 
slik at Kinas konkurransefortrinn 
reduseres.  I tillegg bør WTOs spill-
eregler følges i større grad. Ser man 

kun på handelsbalansen for tjenester 
endres bildet ganske dramatisk - USA 
er her en storeksportør, mens Kina er en 
nettoimportør. Økt handel av tjenester 
vil derfor utjevne noe av forskjellene. 
Hun antydet imidlertid at det er mer 
sannsynlig at vi får økt proteksjonisme, 
tendenser til handelskriger og over-
drevet fokus på ubalansene snarere enn 
strukturene som skaper dem.  Handel 
fører som kjent med seg verdiskapning 
– økt proteksjonisme vil derfor kunne 
føre med seg et velferdstap. Spørsmålet 
er om verdens politikere makter å finne 
et bedre alternativ.

En ny verdensorden
Seniorforsker ved Norsk Utenrikspoli-
tisk Institutt, Ole Johan Sending, var 
invitert for å gi oss et statsvitenskapelig 
perspektiv på globaliseringen. Han 
hevdet at vi må utvide vårt maktbegrep 
om vi skal forstå den internasjonale 
politiske utviklingen. Blant annet må vi 
rette på feilaktige antakelser om at mak-
tforskyvninger nødvendigvis fører til 
krig og konflikt. Han understreket at vi 
ikke må låse oss fast i gamle tankemøn-
stre. Gamle begreper og teorier kan 
kanskje ikke forklare nye fenomener, 
derfor må vi være åpne for å tenke nytt.

I dag ser vi maktforflytning fra vest til 
øst.  BRICS-landene (Brasil, Russland, 
India, Kina, Sør-Afrika) har hatt stor 
økonomisk vekst. Hittil har dette likevel 

Arne Jon Isachsen: BI-professoren trakk linjer tilbake i Kinas historie for å 
forsøke å øke forståelsen av landet slik det er i dag.
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ikke gitt utslag i tilsvarende økt politisk 
innflytelse, skal man tro statsviteren. 
Økonomisk makt er ikke direkte over-
settbar til politisk makt. Noe av årsaken 
til dette er at stater opererer gjennom 
institusjoner som ble etablert på et tid-
spunkt da USA og den vestlige verden 
sto sterkt. Land som Kina søker ennå 
anerkjennelse for sin posisjon. Selv 
om kinesiske myndigheter har makt til 
å sette en stopper for utvikling de ikke 
liker, kan de i liten grad sette dagsor-
den. Stormaktens kapitalbeholdning 
og militære kapasitet er fortsatt lav i 
forhold til USAs.

Kina – De lange linjene
Også Arne Jon Isachsen, professor 
ved Handelshøyskolen BI, innledet 
sitt foredrag med en oppfordring til 
nytenkning. Han påpekte at begreper 
brukes for å begripe, men at vi ikke må 
la dem bli diktatoriske. For å poengtere 
dette minnet han forsamlingen på at 
før begrepet asymmetrisk informasjon 
fantes, avviste økonomer at det hadde 
noen betydning. Er vi fanget i våre vante 
tankemønstre på tilsvarende måte i dag, 
undret professoren.

Isachsen trakk linjer tilbake i Kinas 
lange historie for å hjelpe forståelsen 
av landet i dag. I 1978 tok Deng Xiao 

Ping over makten i Kina etter Mao. 
Med Deng ble klassekampen avlyst og 
vekst ble satt i sentrum. For å oppnå 
sine mål om vekst ble Kina pragmatisk 
i sin politikk. Denne pragmatikken kom 
av et sterkt ønske om å gjenvinne sin 
fordums storhet. 

Kina ser på seg selv som «Midtens rike» 
og har i perioder vært senter for både 
økonomisk og politisk makt i verden. 
Det at det nå er andre maktsentra som 
kan sies å være mer betydningsfulle er 
et historisk unntak, snarere enn regelen. 
Kinas størrelse og sofistikerte samfunn 
gjorde kineserne selvsentrerte. Da de 
reiste rundt i verden var det for å vise 
frem sin storhet, ikke for å hente lær-
dom hjem. Andre kunne komme dit og 
lære av dem, men de hadde ikke inter-
esse av det Vesten hadde å tilby. Landets 
selvbilde er, ifølge Isachsen, viktig å ha i 
bakhodet om man skal forsøke å forstå 
Kina og kinesere.

Sparing til besvær
Neste foredragsholder, professor Ragnar 
Torvik fra Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet, delte Isachsens 
oppfatning om at rigide tankemønstre 
kan hindre vår forståelse. Foredraget 
omhandlet hvordan kinesernes sparing 
ikke kan forklares med tradisjonelle 

økonomiske teorier. Han spurte, halvt 
på spøk og halvt på alvor – “er det ki-
neserne det er noe feil med eller våre 
modeller?”.

Sparingen i alle deler av den kinesiske 
økonomien har gått opp siden den ble 
liberalisert og er nå svært høy. Den er 
størst i husholdningene, hvilket er på-
fallende siden husholdningenes inntekt 
som andel av bruttonasjonalprodukt 
har gått ned. Fordi standard makroteori 
ikke fanger opp relevante mekanismer, 
presenterte Torvik en rekke mulige 
forklaringer på hvorfor den kinesiske 
sparingen er så spesiell. Han fokuserte 
spesielt på en teori: Hvis man legger til 
grunn at mennesker i fattige land sparer 
gjennom barn kan Kinas ettbarnspoli-
tikk være en forklaring på den høye 
finansielle sparingen.

Han presenterte en modell der an-
tagelsen er at når en blir gammel kon-
sumerer man ikke ett makrogode, men 
to: Vanlige goder og såkalte “varme 
hender”. Varme hender, det vil si om-
sorgsgoder, krever arbeidskraft. Når du 
ikke lenger kan regne med at dine barn 
forsørger deg gjennom alderdommen, 
må du spare til omsorg selv. Kinesernes 
pensjonssparing i kombinasjon med 
høy økonomisk vekst fører til en selvfor-
sterkende prosess. Mekanismen er som 
følger: Høye investeringer i dag gir mer 
kapital som fører til høy fremtidig etter-
spørsel etter arbeidskraft. Med høyere 
etterspørsel etter arbeidskraft blir det 
høyere fremtidig lønn. Dette gir igjen 
en økning i prisen på “varme hender”. 
Dermed vil folk spare enda mer i dag 
for å få råd til omsorg når de blir gamle.

Kinas sparing er uvanlig også på andre 
måter. En standard grafisk fremstilling 
av livstidssparing viser som kjent en 
klokkeform på kurven som represen-
terer sparingen. Folk sparer lite når de 
er unge, mer når de er etablerte voksne 
med høy inntekt og har ofte negativ 
sparing ved pensjonsalder. Spareraten i 
Kina er stikk motsatt og ser grafisk sett 
mer ut som en U. Kinas ettbarnspolitikk 
har resultert i et overskudd av gutter og 
kan være en forklarende faktor for den 
U-formede livstidsspareraten.

Gutteoverskuddet er sannsynligvis kul-
turelt betinget. Mange kinesere verdset-
ter en sønn høyere enn en datter. Ønsket 
om en sønn gjør at mange familier med 

Ole Johan Sending: NUPI sin seniorforsker foreleste om det statsvitenskapelige 
perspektivet på globaliseringen.
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en datter velger å få et annet barn på 
tross av de økonomiske sanksjonene. I 
andre tilfeller fører ønsket om en sønn 
til at jentefostre blir abortert bort. Dette 
forekommer til tross for at selektiv abort 
er ulovlig. Forskerne Shang-Jin Wei og 
Xiaobo Zhang har i en nylig publisert 
forskningsartikkel kommet frem til at 
så mye som 60 prosent av den høye 
sparingen kan forklares av gutteover-
skuddet.  Sparingen har økt i takt med 
gutteoverskuddet. I de regionene der 
overskuddet er størst, er også sparingen 
høyest. 

Teorien er at det blir stor konkurranse 
om jentene på ekteskapsmarkedet. 
Unge menn trenger gjerne dyre ting 
som leilighet hvis de i det hele tatt skal 
ha en sjanse til å finne seg en kone. 
Dermed må familier med guttebarn 
spare mye for å gjøre sønnene attraktive, 
mens familier med døtre må spare for 
egen alderdom.  Kinesisk kultur tilsier 
at koner hjelper til med å ta vare på sine 
svigerforeldre i deres alderdom, og ikke 
egne foreldre. Det er lite forskning på 
dette området, men fenomenene vi ser 
understreker poenget om at vi alltid må 
tenke nytt. 

Er pensjonsfondet i fare?
I motsetning til de andre som bidro på 
konferansen, rettet Yngve Slyngstad, 
direktøren for Norges Bank Investment 
Management (NBIM), søkelyset mot 
de mer positive effektene av globali-
seringen. Han påpekte at globaliserin-
gen stort sett har vært fordelaktig for 
oljefondet.  

Slyngstad brukte mye av foredraget sitt 
på å forklare hvordan NBIM plasserer 
oljeinntektene og hvilke restriksjoner 
og mål de er pålagt av Finansdeparte-
mentet. Han poengterte at vi strengt 
tatt ikke produserer olje– vi henter 
den. Oljeproduksjon kan ses på som en 
omplassering av formue. Vi tar verdier 
opp av bakken og gjør dem om til fin-
ansformue. En jevn fordeling mellom 
formue plassert i bakken og formue 
plassert i det internasjonale finanssys-
temet vil være en god diversifisering og 
et argument for ikke å ta ut alt vi kan 
nå. Siden fondet ble opprettet har byt-
teforholdet mellom olje og aksjer økt. 
Vi får stadig flere aksjer for oljen vår. I 
teorien kan vi derfor få enda mer hvis vi 
venter med å utvinne noe av oljen sam-
tidig som bytteforholdet stadig bedres.

Slyngstad fortalte videre hvor pengene 
er plassert og presenterte NBIM sitt 
oppdrag som løst sagt går ut på “å passe 
på sparepengene til barnebarna”. Det er 
et tankekors at mesteparten av fondet 
er plassert i Vesten, når det er i BRICS-
landene veksten er størst. Bare femten 
prosent av Norges Bank sine investering-
er er i Asia og Oseania. Dette er bemer-
kelsesverdig med tanke på rollen Kina 
nå har fått, eller rettere sagt gjenvunnet, 
i verdensøkonomien. Noe av grunnen til 
den lave investeringsandelen i såkalte 
nye eller fremvoksende økonomier er 
at det rett og slett ikke finnes godt nok 
oppbygde institusjoner og markeder 
der. I Kina er det eksempelvis ikke et 
marked for statsobligasjoner, og man 
må få et løyve for å investere i landet. 
Finansielle restriksjoner legger naturlig 
nok en demper på hvor mye man kan 
diversifisere porteføljen. Dermed er en 
overvekt av investeringene i EU og USA. 

Globaliseringen av finansmarkedene 
har ledet til at sektorer over hele verden 
svinger i takt. Dette gjør det vanskelig å 
spre risikoen på investeringene. I tillegg 
fortalte Slyngstad at det er utfordrende 
å få en realavkastning på fire pros-
ent. Etter å ha korrigert for inflasjon, 

skatt og forvaltningskostnader er det 
mange obligasjoner som faktisk gir 
negativ avkastning. Til tross for disse 
utfordringene virket direktøren trygg. 
Fondet er langsiktig og takket være vårt 
stabile politiske systemet har vi klart å 
forvalte oljeressursene på en god måte. 
I et trettiårsperspektiv vil også en god 
del av uroen og svingningene i finans-
markedene forsvinne.

Den planlagte debatten ble en heller 
uformell affære, da konferansieren om-
døpte den til ”samvær uten noe å spise 
på” i forkant av det planlagte samværet 
med noe å spise på. Det var kanskje greit 
da dagens bidragsytere hadde vært på 
den teoritunge siden og enkelte hoder 
var slitne.  Alt i alt var det en svært 
interessant og vel gjennomført konfer-
anse i regi av Samfunnsøkonomenes 
forening. Vi fikk mange nye ideer og ble 
minnet på at vi må unngå å gå fast i egne 
tenkemåter. Kina fikk kanskje i overkant 
mye oppmerksomhet på en konferanse 
med globalisering som tema. Likevel kan 
det ses på som naturlig, for som Napo-
leon en gang sa da han sto bøyd over et 
kart: “Kina er en syk, sovende kjempe. 
Men når hun våkner, vil verden skjelve.” 
Og våknet, det har definitivt Kina.

Yngve Slyngstad: Direktøren for NBIM påpekte i sitt foredrag at oljefondet i stor 
grad drar nytte av den økende globaliseringen.
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Det er tidlig morgen på Blindern og 
Eilert Sundts hus ligger badet i sol. 

Jeg går med raske skritt mot inngangen, 
kaster et blikk på klokken. Kvart over 
ti. En svak uro brer seg i kroppen. Den 
øker litt idet jeg småløper opp trappene. 
Fjerde etasje, masterlesesalen. Hvor er 
studentkortet? Etter febrilsk roting i 
sekken, finner jeg det til slutt og river opp 
døren inn til lesesalen. Jeg nærmest løper 
innover og klarer ikke holde tilbake et 
lettelsens sukk, når jeg får øye på plassen 
min og ser at den fremdeles står tom. 
Ingen har tatt den.

Sidemannen er allerede på plass. 
Selvfølgelig. Målet i livet hans er jo, 
så vidt meg bekjent, å gi meg dårlig 
samvittighet for at jeg ikke vier hver 
bidige time av døgnet til studier. Han 
er der når jeg kommer om morgenen 
og når jeg går om kvelden. Det skulle 
virkelig ikke overraske meg om han sitter 

der natten gjennom. Skulle jeg dømme 
det ut i fra den idiotisk bustete sveisen, 
ser det faktisk ut som om han har sovet 
her. Jeg kjenner en trang til å konfrontere 
han med det. Prikke han på skulderen 
og beklage at jeg har et liv utenfor 
Blindern. Si at det finnes viktigere ting 
her i verden. Fortelle han at jeg faktisk 
velger å prioritere å opprettholde kontakt 
med omverden, fremfor å smiske med 
professorene ved “tilfeldigvis” å møte 
på dem i heisen klokken ti på kvelden. 

Jeg slipper sekken noe demonstrativt 
hardt ned på gulvet og setter meg på 
stolen. Begynner å lese. «The disturbance 
may have…». Jeg har så vidt fått åpnet 
boken før lyden er der. Høy og rytmisk 
skjærer den i ørene mine. Det er nesten 
så håret mitt blafrer i luften han slipper 
ut gjennom nesen. Sånne som han burde 
ikke hatt adgang til lesesalen. Det er 
åpenbart et problem han sliter med, men 

han kan da virkelig ikke bare sitte der og 
late som om alt er greit! Dette går først og 
fremst ut over andre, inkludert meg! Er 
det mulig å puste så høyt? Kaffe! Jeg må 
ha kaffe. Godt det finnes noen lysglimt 
i en stakkars students hverdag.

Roen senker seg i kroppen etter et par 
slurker pulverkaffe på vei inn igjen, 
men den skal ikke vare lenge. Allerede 
flere meter fra plassen min hører jeg 
hviskingen. Det må være henne. Det er 
alltid henne. Skal det være så vanskelig 
å vente med kollokviet til etter man har 
gått ut av lesesalen? Det hjelper ikke å 
hviske! S-ene blir på en måte enda mer 
tydelige når man hvisker. Enda mer 
irriterende. Jeg runder hjørnet ved raden 
min og ganske riktig, der står hun. Like 
perfekt som alltid med det overdrevne 
søte smilet. Hun sitter der sikkert like 
mange timer om dagen som han. At 
han ikke forstår at det slettes ikke er 

Uro på lesesalen

Tekst: Hedda Øisjøfoss
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helningen på etterspørselskurven hun 
er ute etter!

Jeg setter meg ned og stivner til når jeg 
kjenner at stolen er svakt varm. Virkelig? 
Hun har sittet på plassen min! Dette er 
faktisk ikke greit. Like før jeg skal til å si 
noe, møter jeg de lyseblå øynene hans 
et kort sekund og biter det i meg. Han 
kan faktisk ikke klandres for hennes 
overtramp. «The disturbance may have 
a nonzero…participation in ruining 
my day!». Jeg gir lesingen et nytt forsøk, 
men den åpenbare flørtingen mellom 
han og frøken perfekt distraherer meg. 
Parfymen hennes gir meg hodepine. «…
mean because of systematically positive 
or…». Etter å ha lest samme avsnitt tre 
ganger, uten å ha fått med meg noen ting, 
sukker jeg påtatt høyt. Sender et forarget 
blikk i hennes retning. Hun tar hintet 
og går. Klikkingen fra de høye hælene 
hennes ljomer bortover gangen. «The 
disturbance may have a…». Brått rister 
pulten min av en intens vibrering og det 
er like før jeg slipper boken i gulvet. Det 
er nesten så jeg kan høre han smile mens 
han leser meldingen på mobilen. Det er 
sikkert henne som skriver at hun savner 
han allerede. 

Han er tydeligvis sulten etter besøket 
fra sin kjære og lirker frem et eple. «…

nonzero mean because…». Jeg hører et 
svakt knekk idet de kritthvite tennene 
bryter skallet. Sakte og forsiktig tygger 
han i seg bit etter bit, som om det liksom 
bidro til at han unngikk å lage lyd. Hvem 
har sagt at denne fortæringsmåten gjør 
det greit å spise på lesesalen? Det er ikke 
greit! Og skulle man likevel ende opp i 
en situasjon der det er umulig å vente 
til lunsj – eventuelt, der det er umulig å 
bruke fem minutter på å gå de ti meterne 
bort til døren og ut på pauserommet – 
ikke trekk spisingen ut i det vide og det 
brede! Tygg fort og BLI FERDIG! Jeg 
dytter noen propper i ørene og demper 
lyden av intens tastaturhamring fra 
personen på min venstre side, slik at jeg 
klarer å fullføre kapittelet før forelesning. 
Jeg blir nesten overrasket over å se at 
tastaturet på nabopulten er like helt i 
det jeg reiser meg og går mot utgangen.
   
  *
 
To dager er gått. Like lenge som plassen 
ved siden av meg har stått tom. Hvor 
er han? Kanskje han er syk? Dette 
ligner virkelig ikke han. Ved tidligere 
anledninger, om han har vært syk, har 
han satt opp et provisorisk apotek med 
halstabletter, smertestillende, urtete og 
lommetørklær på hyllen over pulten. Er 
det noen som ikke er redd for å snyte seg 

med voldsom kraft og å spre bakterier på 
en tettpakket lesesal, så er det han. Nei, 
det må være en annen årsak til at han 
ikke har vært her.

Så slår det meg at frøken Perfekt heller 
ikke har vært å se i det siste. Jeg merker 
at jeg jobber hardt for å komme på en 
annen grunn, men må til slutt innse 
at den eneste forklaringen må være 
at de har reist bort. Sammen. Tanken 
opprører meg så mye at jeg ikke legger 
merke til den fremmede som har stilt 
seg bak stolen hans. De to på romantisk 
langhelg. Paris.

Mens jeg ser for meg kjæresteparet 
vandrende nedover Champs Elysees 
og på romantisk middag i Montmartre, 
rydder den fremmede plassen ved 
siden av. Erstatter hans bøker med 
sine. Forholdet mellom meg og han, 
som jeg bare kjenner navnet på fra 
forsidearket på utskriftene som alltid 
lå der, som lesesalnaboer, er slutt. Aldri 
mer vil jeg se det søte, bustete hodet 
med de lyseblåøynene og gensermerke 
i pannen, titte forfjamset rundt seg etter 
en powernap under den varmende 
lampen. Det er slutt. Den fremmede 
setter seg fornøyd ned på stolen, tar opp 
et knekkebrød og åpner en boks med 
makrell i tomat. 

FORENING SØKER MEDLEM

Passer dette for deg?

Vi venter i spenning.

Tørk støvet av pennen og skriv! 
Bill. merk.: “Livet er et kunstverk”.

Send en mail til tidsskrift.observator@gmail.com.

Vi er en utadvendt og munter forening som liker lange turer i skog og mark, et 
glass vin foran peisen, men savner flere å dele det med.

Du er glad i å skrive, sosial, initiativrik, samfunnsengasjert, men liker også å ta 
bilder eller drive med layout.
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Hentet fra Observator nr. 2 1984

- Javisst har fagkritikken gitt resultat! 
Tenk på alle dei som i dag sit i sine 
stillingar rundt omkring, og er prega av 
han. Utan fagkritikken kunne ikkje mykje 
vore annleis. Tor Vidvei er ikkje i tvil. 
 
– Ja, skyt Anders Ekland inn, det er 
udiskutabelt at debatten og læringa i 
samband med fagkritikken gir positive 
utslag. Om det kanskje ikkje blir den 
store revolusjonen på fakultetet...?

Det er grytidlig. Klokka er 9 i SV-
kantina. Det er ikkje mange å sjå 
frå ikkje-røykar sida. Men her sit vi. 
2 Observatorutsendte. 2 meir eller 
mindre vise menn og ein kassettspelar. 
Tor Vidvei er 28 år og vit.ass. her på 
instituttet. Forutan embedseksamen i 
sos. øk. Har han 30 vekttal informatikk. 
Og litt filosofi. Men det får vi la være å 
skrive. Han vil helst ikkje ryktet skal 
spreie seg. Tor er sos. frontar – men har 
greidd å halde seg unna studentpolitiske 
verv.

- Og det er godt gjort, bryt vårt andre 
intervjuobjekt inn. For Anders Ekland 
har ikkje gått klar av noko som helst! 
Han har vore studentingsleiar og 
internasjonal sekretær i NSU. Noko 
meir? spør vi. Nei. Ikkje noko å snakke 
om. På studenttinget har vel alle vore…. 
Også Anders er sos. frontar. Før det var 
han m-l ar. Ekskludert i -77. Men det er 
ei anna historie. Av faglege resultat kan 
han vise til tsjekkisk, historie og nesten 
(merk uttrykket!) russisk grunnfag. Og 
øk.avsn., gml. ordn.  sos. øk.

Vi har invitert desse til ein prat over 
ein kaffikopp (dei sjølve må betale). 

Bakgrunnen er fagkritikken som er i 
ferd med å skyte fart mellom sos.øk. 
studentane. Vi mistenkte dei for å ha ein 
del tankar og meiningar om tema. Og 
mistanken skulle vise seg å være riktig.

Korfor skal vi drive med fagkritikk? 
Det er to hovedgrunnar, seier Anders. 
For det første har alle fag innebygd i 
seg teoretiske og praktiske spenningar. 
Arbeid med desse spenningane gir eit 
utgangspunkt for fagkritikk. Dernest 
kan ein være utilfreds med den rådande 
læra. T.d. at makro og mikroteorien 
vi lærer ikkje er logisk konsistent. 
Ofte er det politiske grunnar. Den 
økonomiske teorien er ikkje interessefri. 
Rådande teoriar vil gjerne verne om 
den eksisterande samfunnsorden. 
 
– Noja. Det er ingen enkel samanheng 
mellom interesse og teori, meiner Tor. 

Interessemotsetningane i samfunnet 
finst også innebygde i faget. Svært 
mykje av teorien er utan noko 
klart forhold til særskilde grupper. 
 
– Men det er ein samanheng mellom 
ulike teoriar og praktisk interessekamp, 
og samanhengen ikkje er eintydig. 
Anders blir ivrig. Tenk på kampen 
mellom keynisianarar og monetaristar. 
No kan ein sjølvsagt ikkje vite kor 
vidt økonomisk teori er rett utfra kva 
interesser dei tener. Men la oss t.d. sjå 
på ein vanleg lønstakar. Han må ha rett 
til å være skeptisk til ein økonomisk 
teori som alltid gir høge løner skulda. 
Det er eitt anna, politisk, utgangspunkt 
for kritikk.

Så instituttet tener spesielle interesser?
- Ja, men ikkje slik at dei bevisst går 
ut og gjer det. Det er ikkje poenget. 

Kritisk søkelys:
Kaffipause med Tor Vidvei og Anders Ekland
Tekst: Ole Torvanger
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Ein kan være overtydd om at for å 
få sving på økonomien må lønene 
halverast. Sjølv om utgangspunktet 
kan ha vore eit radikalt standpunkt. 

Er studiet blitt for matematisk?
Tor: Vi må ha eit samspel mellom 
anvending og modellar. Ofte lever 
modellane sitt eige liv på sida av den 
verkelege verda. Gudmund Hernes 
har samanlikna modellbygginga 
med å bygge ein katedral. Det er 
ikkje eit spørsmål om «for eller mot 
modellar», men å halde fast ved at 
modellbruken alltid må motiverast i det 
vi vil undersøke, dvs. det verkelege livet.  
 
Anders:  Ingen vulgærkritikk av 
matematikken! Vi har alltid bruk for 
eit presist språk. Også i fagkritikken. 
Poenget er at sos.øk.-en her på bruket 
lett kokar ned til modellgymnastikk 
i staden for drøfting av premissane 
for modellane. Når føresetnadane til 
modellen er bestemt, har ein også lagt 
inn resultatet. Til eksamen bør ein i langt 
større grad drøfte føresetnader og ikkje 
konkurrere i å varte opp med matematikk. 
 
Tor: Modellspråket som ein forutset er 
kjent blir lett eit rituale. Vi smell opp 
keynesmodellar i alle slags samanhenger. 
Og gløymer at for grunnfagsstudentar er 
språket slett ikkje kjent. 

Kva tema kan fagkritikken ta opp?
Dei gir oss denne oppsummeringa. Vi 
kan dele kritikken in i tre hovedtema:

1. Strukturkritikk. Kva skal vi lære. Kva 
skal vi ikkje lære. Kva kjem først og sist. 
Eksamen.

2. Problemstillingskritikk. T.d. for lite 
om kvinner eller internasjonal økonomi. 
For mykje statsøkonomi med triksing av 
skattar og avgifter.
3. Teorikritikk
a. Kritikk av den rådande teorien sitt 
grunnland, t.d. nytteteorien.
b. Alternative teorier.

Tor: Alternativ teori er kanskje det 
minst ambisiøse av teorikritikken. 
Søk i litteraturen! Ofte presenterer 
litteraturen seg sjølv som alternativ 
tilnærming til problem. Det vert lettare 
enn å skulle kritisere heile den etablerte 
teoritradisjonen slik Rune Skarstein 
gjorde det i  «Sosialøkonomiens 
elendighet»- Sjølv om det er viktig nok.  
 
Anders: Teori er reiskap. Bruk og leit! 
Tor blir ivrig. – La meg få komme 
med eit konkret framlegg. Ei bok 
eg sjølv har hatt stort utbytte av er 
Johnny Cornwall: «conditions for 
economic recovery». Denne har eit 
fint samspel mellom teori og empiri. 
Boka er to-delt. I første delen finn vi 
oversikt over og samanlikning av ulike 
teoriar for inflasjon: Monetaristiske, 
post-keynisianske o.s.b. I andre delen 
ser forfattaren på dei ulike strategiane 
for å komme ut av krisa, med bakgrunn 
i første delen.

Kordan verkar dagens 
eksamensordning?
Tor: Eksamensordninga favoriserer 
teoristoffet framfor anvendt. For kva 
anna kan du få gjort på 6 timar? Ei 
anvendt oppgåve krev informasjon og 
gjennomtenking. Slik det no er, blir 
anvendt-oppgåvene påheng til teorien. I 

staden for X og Y skriv ein om kjøt og fisk! 
Anders: Eksamen er enormt viktig. 
Viktigare enn pensum. For det er 
eksamen som styrer kva folk les, og kva 
det blir undervist i. Derfor vil eg gå inn 
for følgende eksamensreform:

1. 8-timars eksamen. Då blir det betre 
tid til å gå i djupna av problema. Utover 
den reine modellgymnastikken.
2. Fri bruk av hjelpemiddel. Det er 
ikkje den faktiske kunnskapen som skal 
testast. Men handsaminga av verkelege 
problemstillingar.
3. Skift ut anvendt eksamen med 
semesteroppgåver. Då først kan vi 
få ei verkeleg drøfting av problema. 
Dessutan, kvifor ikkje legge om heile 
anvendt pensumet. Plukk ut fire-fem 
utvalgte tema til fordjupning. Desse kan 
kandidatane få i oppgåve å legge fram 
som ein slags essays.

Tor: Ja. Dessutan må det være ein 
viss praktisk nytte. Tenk på ein viss 
type marxistisk kritikk som går ut 
på at alt-går-til-helvete-uansett. Då 
er det ikkje mykje å bygge vidare på. 
 
Anders: Men ikkje bli for praktisk heller. 
Då blir det lett overflatisk.

Konkrete døme på fagkritikk?
Tor: Foreningen for Marxistisk økonomi 
har stadig hatt oppe interessante emner. 
Elles har det alltid grodd i krokane…

Og no gror det friskt att, har de gode 
råd?
Tor: Sjå til at det faglege utbytte er 
til stades. Elles er det dødfødt. Prøv 
alternative teoretiske utgangspunkt 
framfor slakt av noværande teoriar.  
 
Anders: Vel og bra. Men utan endring 
i eksamen hjelper det lite. Drøfting av 
modellpremissar MÅ få meir sentral 
plass enn modellgymnastikken. Slik 
det no er, finst det ikkje sikrare måtar å 
gå god eksamen på enn å studere gamle 
eksamensoppgåver i Observator. Lær 10 
eksamensoppgaver i Observator – og du 
blir ein god sosialøkonom!

Så fortel han ei skrekkhistorie, vippar på 
stolen og ler skadefro. Dermed er vårt 
møte med dei fredelege opprørarane 
over. Vi takkar for praten. Og bærer 
bort kaffikoppane våre. Dagen gryr, og 
det er fleire her i kantina no. Det skjønar 
vi så godt.
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ECON4260 – BEHAVIORAL ECONOMICS

theory where you can be risk averse to games but riskloving in gambles with losses.

Problem 3 (a) No, I would not expect a risk averse exp[ected] utility max[imizer] to take

this bet, becaus[e] a risk averse exp[ected] util[ity] max[imizer] will never take a bet where

the expected value of the bet is lower than when not taking the bet (the safe alternative).

Here the expected value of taking the bet is −5 while the value of not taking it is 0, and the

exp[ected] utility max[imizer] would not participate in the lottery.

b) In prospect theory, probabilities are changed with decision weights and the utility

by a value function, dependent upon the reference point before taking the bet (unlike exp.

utility theory where the decision on taking the bet depends on your wealth level). In prospect

theory the person deciding will go through an editing phase before deciding, and the decision

weights will depend on this. According to prospect theory people tend to overestimate small

probabilities, In a national lottery the probability of winning might be 0.00002% but to the

person playing, this is seen as sufficiently larger than 0, and he might view 0.00002% ≈

0.0005%. This editing might make a bet like the national lottery seem like a good bet.

Problem 4 a) (β, δ)-preferences are also called present-bias preferences, because it place a

higher preference for the present than for future periods. In exponential discounting theory

the utility will look like this:

Ut = U(xt) +
T∑
t+1

δT−tu(xt+1)

so we have a constant discount factor δ and no time inconsistency. If you are indifferent to

70 today and 100 in one month, the δ = 0.7 and by this theory you would require 49 today

to be indifferent to 100 in two months, because δ2 = 0.72 = 0.49.
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Prob 1 a) To cho[o]se nb. 2 violates st[atistical] probability theory because it violates the
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probable, and also use how easy it is for them to make a mental image of the outcome as a
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that we might have to use another theory of behaviour in situations with risk, ex. prospect
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With β, δ preference utility will look like this

Ut = U(xt) + β

T∑
t+1

δT−tu(xt+1)

where β < 1. You place a higher value to today than to all other periods by a factor β. This

will lead to time inconsistency. If you view a choice from period 0, all periods look the same

(future) and you decide from this when to perform a task. But as period 1 comes along,

preferences change, because you weight today higher, and you might change your mind on

when to perform the task. This leads to time inconsistency.

b) Preferences are time inconsistent: A naive person will always believe that the plan he

has chosen will be followed, and do[es]n’t recognize that as he gets to the next period the

preferences will change and he will change his mind.

A sophisticated person realize that he has self[-]control problems and that the plan he has

chosen will be hard to follow. A sophisticated person will have a demand for commitment-

devices (like leaving the credid card back home when going out) or he will after their set of

choices, exclude the choices that he knows he will not follow.

c) A sophisticated decision-maker tends to do the activity earlier than a naive deci[sion]

maker, because the naive will always view the future in a more positive light than the

sophisticated. He is not aware of his self-control problems and in the case of future costs he

will always think that it is better to delay doing the task.

d) Assuming the cost and reward are equal for the two persons, the person living in the

city will see the cost of going this weekend as too big compared to the future gain because the

future gain is downsized according to his present bias preferences (the β < 1 will downsize

the reward of visiting the museum because this gain lies in the future). Because he is naive,

he will think that he will do it next weekend, because from this weeks point of view, next

weekend’s costs and rewards are downsized by β because they are both in the future. He

3

does not realize that he will always change his preferences as the next weekend comes along,

and he will end up never visiting the museum. The tourist is also naive, but has only this

one opportunity to visit the museum. He will realize this and visit the museum, because

procrastination is not an option for him.

e) β = 1/2, δ = 1, (5, 12, 9, 14, 13, 20).

i) U0 = β
∑6

t=0 u(xt+1). All costs will be viewed equally (downsized by 1/2) and the day

1 is the best day to do the task, where the costs (seen form period 0) = 2.5.

ii) In period 1 the cost of doing it today is 5, while doing it tomorrow, c = 6, day 3

c = 4.5, day 4 c = 7, day 5 c = 6.5, day 6 [c] = 10. He will postpone it, thinking he will do

it in period 3. But when period 3 comes along c = 9 while doing it in day 4 seems to have

costs=7, day 5 c = 6.5, day 6 c = 10. He will postpone it to day 5. When day 5 comes along

the immediate cost of doing it today is 13 while waiting gives c = 10. He will postpone it

again and end up doing it in period 6!

iii) Sophisticates use backward induction to try to cope with this self-control problems,

by eliminating the options he knows he will not follow.

Cday5 = 13,
6

Cday5= 10 so day 5 is eliminated.

Cday4 = 14,
6

Cday4= 10 so day 4 is also eliminated.

Cday3 = 9,
6

Cday3= 10 so day 6 is eliminated.

Cday2 = 12,
3

Cday2= 4.5. So he will do it on day 3 where the costs are 9.

f) i) The best day to do the activity when evaluated at day 0: Day 5, where reward is 7

(viewed from period 0).

ii) In period 1: U1 = 2, U2
1 = 2.5, U3

1 = 4, U4
1 = 1.5, U5

1 = 7, U6
1 = 6. He will postpone

it, expecting to do it in period 5. In period 2: U2 = 5, U3
2 = 4, U4

2 = 1.5, U5
2 = 7, U6

2 = 6.

He will still postpone it, expecting to do it in day 5.

In period 3: U3 = 8, U4
3 = 1.5, U5

3 = 7, U6
3 = 6. Where he sees the utility from doing it

today as better than doing it tomorrow or another day and he will do it now, in day 3!

4
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iii) Using backwards induction he will eliminate period 6. Comparing U4 = 3 and U5
4 = 7

he will also eliminate day 4. He will compare U3 = 8 to U5
3 = 7 and eliminate day 5, then

compare U2 = 5 to U3
2 = 4 and eliminate day 3. U1 = 2 while U2

1 = 2.5 so he will do it on

day 2.

Problem 5 a) In an ultimatum game with two players player A receives an amount of

money. He must then decide whether to share with B or not, and how much he would share.

The respondent B must then decide whether to accept the share or reject it. If he accept[s],

both get their share of the money (decided by A), but if he rejects the offer, neither of them

get any money.

Proposer endowment: 100 NOK.

Share offered: s (s1 or s2)

s1 = 0.2 s2 = 0.5

A offers s1 = 0.2, B rejects.

b) This is not consistent with them both having purely self[-]interested preferences. A

”‘homo oeconomicus”’ with purely self[-]interested preferences will only care about own ma-

terial payoff and would have accepted any offer marginally above s = 0, because any payoff

is better than 0. As long as A knows this and he is also self-interested only, he will try to

maximize his own payout by offering as little as possible (in this case s1 = 0.2) with the

knowledge that B will never reject a positive offer. In this case, A should offer s1 = 0.2 and

B should have accepted. This is according to standard economic theory. Yet in real world

experiments one see that small offers are often rejected. People are willing to give up money

to punish what they see as an unfairness.

c) B is inequality averse (spec[ified] by Fehr and Schmidt).

UB = xB − αB max{xA − xB, 0} − βB max{xB − xA, 0}

5
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iii) Using backwards induction he will eliminate period 6. Comparing U4 = 3 and U5
4 = 7

he will also eliminate day 4. He will compare U3 = 8 to U5
3 = 7 and eliminate day 5, then

compare U2 = 5 to U3
2 = 4 and eliminate day 3. U1 = 2 while U2

1 = 2.5 so he will do it on

day 2.

Problem 5 a) In an ultimatum game with two players player A receives an amount of

money. He must then decide whether to share with B or not, and how much he would share.

The respondent B must then decide whether to accept the share or reject it. If he accept[s],

both get their share of the money (decided by A), but if he rejects the offer, neither of them

get any money.

Proposer endowment: 100 NOK.

Share offered: s (s1 or s2)

s1 = 0.2 s2 = 0.5

A offers s1 = 0.2, B rejects.

b) This is not consistent with them both having purely self[-]interested preferences. A

”‘homo oeconomicus”’ with purely self[-]interested preferences will only care about own ma-

terial payoff and would have accepted any offer marginally above s = 0, because any payoff

is better than 0. As long as A knows this and he is also self-interested only, he will try to

maximize his own payout by offering as little as possible (in this case s1 = 0.2) with the

knowledge that B will never reject a positive offer. In this case, A should offer s1 = 0.2 and

B should have accepted. This is according to standard economic theory. Yet in real world

experiments one see that small offers are often rejected. People are willing to give up money

to punish what they see as an unfairness.

c) B is inequality averse (spec[ified] by Fehr and Schmidt).

UB = xB − αB max{xA − xB, 0} − βB max{xB − xA, 0}

5
He has preferences over his own endowments xb, but dislikes inequality, if A has more than

B, and if he, B, has more than A. He dislikes the disadvantageous ineq[uality] more than

advant[ageous] , i.e. αB > βB, and 0 < βB < 1.

α = 2, β = 0.3: Uaccept
B = 20−2(80−20) = −100. U reject

B = 0. So U reject
B > Uaccept

B and B

will reject. Person A is self-interested and will cho[o]se the smallest s possible to max[imize]

own utility, and he also believes that B is self-interested so he does not expect B to reject

any s > 0. He will propose s1 = 0.2 and B will reject, so this is consistent with this theory.

d) As explained in b) when both A and B is [are] purely self-interested util[ity] maxi-

mizers, A will propose the smallest amount possible and B will accept any offer marginally

above 0, so even if the initial endowments is 1000, the results are the same, and the rejection

from person B is not consistent with this theory.

The answers in c) will not be affected either, because B cares only about inequality, not

about the process, and the inequality is of the same proportions when the endowments are

raised to 1000 as the endowments = 100. B will still reject the offer because he sees it as

unfair, and A will not change his behaviour either, as explained above.

Repeated game. s1 = 0.2 s2 = 0.1. A offers s1 = 0.2, B accepts.

e) This is not consistent with A having purely self-interested preferences, if he did have

so he would have chosen to offer the smallest possible amount s2 = 0.1 as long as we assume

that he still expects the proposer to be a self-interested utility maximizer. If B is inequality

averse as before he would still reject the offer, because he still only care about the inequality

between them and not the process (i.e. what choices the player A had). B will have higher

utility from rejecting than from accepting.

f) An explanation for B’s behaviour could be that he has reciprocal preferences, he

responds to kindness with kindness and meanness with meanness. In this case he will see

A’s offer in the first game as mean because he could have proposed s = 0.5 but chose s1 = 0.2.

He will respond to this ”meanness” with rejecting (being mean back). But in game two, the

6
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choice of s1 = 0.2 is seen as kind by B because A could have offered s2 = 0.1 but chose not

to. He will respond to this kindness with kindness and accept A’s offer in the second game.

A structure of preferences that has been proposed for this kind of utility max[imizer] is

Ui = xi + αiκijκ̃ji

where xi is person i’s endowment (payoff), αi is a kindness parameter, measures how impor-

tant kindness is to person i. κij is person i’s kindness towards j and κ̃ji is person i’s beliefs

about person j’s kindness towards i.

κij = xj(si, bij) + 1/2(xmax
j (si, bij)− xmin

j (si, bij))

xj is j’s payoff (endowment)as a function of the strategy of i and the believed strategy of j,

and xmax
j is the max payoff to j that i could have assured, while xmin

j is the minimum payoff

i could have assured to j.

κ̃ji = xi(ciji) + 1/2(xmax
i (ciji)− xmax

i (ciji))

i’s payoff as a function of what i believes that js strategy will be and xmax
i (ciji) is the

max payoff j could have secured i as a function of i’s beliefs about what j believes that i

will do.
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choice of s1 = 0.2 is seen as kind by B because A could have offered s2 = 0.1 but chose not

to. He will respond to this kindness with kindness and accept A’s offer in the second game.

A structure of preferences that has been proposed for this kind of utility max[imizer] is

Ui = xi + αiκijκ̃ji

where xi is person i’s endowment (payoff), αi is a kindness parameter, measures how impor-

tant kindness is to person i. κij is person i’s kindness towards j and κ̃ji is person i’s beliefs

about person j’s kindness towards i.

κij = xj(si, bij) + 1/2(xmax
j (si, bij)− xmin

j (si, bij))

xj is j’s payoff (endowment)as a function of the strategy of i and the believed strategy of j,

and xmax
j is the max payoff to j that i could have assured, while xmin

j is the minimum payoff

i could have assured to j.

κ̃ji = xi(ciji) + 1/2(xmax
i (ciji)− xmax

i (ciji))

i’s payoff as a function of what i believes that js strategy will be and xmax
i (ciji) is the

max payoff j could have secured i as a function of i’s beliefs about what j believes that i

will do.

7The comment on this A-graded student solution will be found in 
the next edition of Observator, that is Observator number 1 2012.
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Vi loddet stemningen blant seks samfunnsøkonomistudenter utenfor heisen på SV og ba dem 
besvare spørsmålet:

Hva gjør deg urolig?

Seks i heisen

Axel H. Nerdrum 
Glemme studentkortet hjemme og twitringen 

til Sveinung Rotevatn.

Sigmund Ellingsrud 
Når Michael Madsen spør om jeg vil være 
med på seks i heisen.

Martin Eckhoff-Andresen

Eksamen og å ha mye å gjøre.

Øystein Sivertsen Sørvig
Den økende fremmedgjøringen av mennesket som følge av kapitalismens fremvekst.

Edda Torsdatter Solbakken
Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, det er så 

mye at det kommer til å ende med grining.

Torbjørn Bull Jenssen Mamma gjør meg urolig.


