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Du tror kanskje «Økono-
menes jul» handler om
størrelsen på julehan-

delen: Blir det ny rekordhandel
i år? Kan julehandelen fortelle
oss noe om stemningen til
forbrukerne eller den generelle
tilstanden i økonomien?

Og du vil helt sikkert finne
noen ivrige økonomer der ute
som kan gi deg svar på dette.
Men «Økonomenes jul»
handler hverken om konjunk-
turer eller makroøkonomiske
indikatorer. I den grad akade-
mias økonomer er opptatt av jul
er det snarere Gaver og Gud
som står på programmet.

For å ta gavene først:
Nestoren Agnar Sandmo slo

an tonen i sin skarpe og
fornøye lige klassiker «Pareto
som julenisse» i Sosialøko-
nomen, julen 1979. Problemet
med julegavene er selvsagt at de
gis in natura, i stedet for som
kontanter. Siden giveren ikke
kjenner mottagerens prefe-
ranser hundre prosent, vil det
alltid være et effektivitetstap
knyttet til julegavene (du ønsket
deg hekksaks, men skulle gjerne
hatt en med 90 graders dreibart
håndtak). Ja, det anslås et tap
på opp mot 800 millioner 1979-
kroner. Sandmo foreslår derfor
en effektivisering av julegave-
systemet, en statlig clearing-
sentral for julegaver.

I artikkelen «The deadweight
loss of Christmas», publisert i
prestisjetunge American Econ-
omic Review i 1993, gjør Joel
Waldfogel en lignende analyse
for USA. Waldfogel gjør først en
teoretisk analyse med bakgrunn
i standard mikroøkonomi, før
han presenterer en spørre-
undersøkelse på hvor høyt folk 
verdsetter noen hypotetiske
gaver de kunne tenkes å få. De
blir verdsatt til 87 prosent av 
innkjøpspris, og Waldfogel
anslår at julegavene genererer
et årlig effektivitetstap i USA på 
en plass mellom 4 og 13 milli-
arder dollar, avhengig av esti-
meringsmetode.

Mens Sandmos analyse (i
hovedsak) var ment som en
spøk, ble Waldfogel tatt på 

alvor. Økonomer kom i hvert
fall raskt på banen for å vise at
Yale-professoren tok feil. De
sentimentale verdiene knyttet
til en gave viser seg nemlig å 
være så store at mottagerens
verdsettelse langt overgår give-
rens kostnader. I en undersø-
kelse av virkelige gaver (ikke
hypotetiske) fant forskere at
folk i gjennomsnitt verdsetter
gavene til mer enn det dobbelte
av innkjøpspris. Dette noe opti-
mistiske anslaget ble moderert
av de anerkjente økonomene
John List og Jason Shogren,
som likevel kunne slå fast, ved
hjelp av kontrollerte eksperi-
menter, at julen gir klare
velferdsgevinster.

Julegavenes subjektive verdi 
blir estimert til å være mellom
21 og 35 prosent høyere enn
julegavenes kostnad.

Kan økonomer forklare dette?
Selvsagt. Pretensiøse som vi 

er, klarer vi nesten ikke le
lenger av Sandmo og Waldfogels
analyser. Nå som vi snart
skriver 2014 mangler det ikke
på økonomisk teori som kan
forklare julens velsignelser. Vi
tilskriver nytte til gledene ved å 
gi og få, vi har avanserte mate-
matiske modeller for gaveut-
veksling (resiprositet), og vi
studerer spillet mellom naive
konsumenter og sofistikerte
markedsførere. Vi stjeler som
ravner fra psykologer, antropo-
loger og sosiologer. 

Julen kan derfor ikke stå 
uimotsagt. Hverken gavene eller
kirkebesøket skal vippe oss av 
pinnen.

For kirkebesøket har også fått 
en økonomisk renessanse.
Økonomifagets far, Adam Smith,
hadde et leseverdig kapittel om
religion i sin berømte Wealth of 
Nations, hvor han viste hvordan
også religion og religionsut-
øvelse kan underlegges økono-

misk analyse. «The economics of 
religion» lå så brakk i 200 år, 
men nå har økonomer igjen tatt 
opp hansken. Med en verktøy-
kasse full av spillteori og like-
vekts-begreper, går vi løs på 
kirkenes gjøren og laden: Nytte-
maksimerende individer etter-
spør religiøse tjenester for å 
tilfredsstille religiøse behov, og
kirkene tilpasser seg det reli-
giøse markedet på samme vis
som andre bedrifter. 

Interessant nok kan denne
litteraturen belyse den skandi-
naviske religionsutøvelsen både
i julen og ellers i året.

Vi har høy grad av markeds-
konsentrasjon.

Statskirkene (om enn ikke 
statskirker i navnet lenger)
dominerer.

Markedskonsentrasjon 
fører, som i andre sammen-

henger, til svakere tilbud, lavere 
kvalitet og dermed også lavere 
etterspørsel.

Dette innebærer høy grad av 
sekularisering, men også ma
religiøse gratispassasjerer so
kun går i kirken på 
julaften. I et marked med 
én stor, dominerende aktør 
velges folkekirkestrategien, 
hvor evigheten tilbys også til
dem som ikke forsaker så 
mye, hverken i julen eller 
resten av året.  

Hvorvidt Gud eksisterer
eller ikke, har økonomer fore
løpig ikke et svar på. Men de
kommer. I mellomtiden får vi 
glede oss over julegavene. 

Ola Kvaløy, professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
Universitetet i Stavanger og 
NHH

Alt stoff som le ve res til Da gens  
Næ rings liv, må pro du se res i  
hen hold   til Vær varsom-plakaten.

Da gens Næ rings liv be tin ger 
seg ret ten til å lag re og utgi alt  

stoff i avi sen i elek tro nisk form,  
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg 
ret ten  til å for kor te inn send te 
ma nu skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk:
Maks 1500 tegn (ca. 250 ord)
Legg ved por trett fo to

DEBATT 3

Julegavenes
subjektive verdi

for mottagerne blir
estimert til å være
mellom 21 og 35 pro-
sent høyere enn jule-
gavenes kostnad

Økonomenes jul
Nå er det jul igjen. Men hverken gavene eller kirkebesøket skal vippe økonomene av 

pinnen.

BLIR SATT PRIS PÅ. I en 
undersøkelse av virkelige 
gaver (ikke hypotetiske) fant
forskere at folk i gjennomsnitt 
verdsetter gavene til mer enn
det dobbelte av innkjøpspris.
Foto: Ida von Hanno Bast
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ANCs kursskifte i den vanskelige overgangsperioden mellom 1990 og 1994 hindret borgerkrig og 

erget demokratiet. Men det la også kimen til mange av problemene Sør-Afrika sliter med i dag.

A
v forståelige grunner har 

AAde første dagene etter 

AANelson Mandelas død AA
vært preget av minneord og en 

unison hyllest til et moralsk 

forbilde og respektert stats-

mann som var respektert over 

hele verden.

Et annet gjennomgangstema 

er at de folkegruppene som 

kjempet mot undertrykking og 

ufrihet har lite å glede seg over, i 

alle fall ikke i forhold til rettmes-

sige håp om radikale forbe-

dringer. Apartheid var jo langt på 

vei et økonomisk system, der afri-

kanere ble drevet vekk fra egen 

jord for å bli slavearbeidere på 

der
hvite gårder eller i gullgruvene.  

Når voksende ulikhet og sosial 

håpløshet preger dagens Sør-

Afrika, knytter mange kommen-

tatorer dette til korrupsjon, 

grådighet, maktmisbruk og 

vanstyre. Det er selvsagt mye i 

dette, selv om Sør-Afrika ikke er 

Zimbabwe. Men i internasjonal 

historie- og samfunnsforskning 

har det blitt sta
dig viktigere å 

lete etter forklaringer i den 

vanskelige overgangsperioden 

mellom 1990 og 1994.

I de siste dagens mediedek-

ning gis det ofte inntrykk av at 

apartheid nærmest var avskaffet 

ved Nelson Mandelas løslatelse i 

februar 1990, og at ANC nå 

kunne ta fatt på planleggingen 

av det nye samfunnet. Et 

utgangspunkt kunne ha vært 

Frihetsbrevet fra 1955, som talte 

om radikale jordreformer og om 

gruver og naturressurser i folkes 

eie. Et slikt program ville da 

også ha medført et grunnleg-

gende oppgjør med den økono-

miske og sosiale arven etter 

apartheid.

Men virkeligheten ble brått 

en annen. Det var frykt for at 

hvite makthavere, ikke minst 

høyere offiserer, ville kaste 

landet ut i et blodbad om det

ble gjort for store forandringer. 

President de Klerk førte en 

aktiv politikk for å svekke ANC, 

spille afrikanere opp mot hver-

andre og kreve garantier for 

hvites storbønders eiendomsrett 

og fritt sp
illerom for gruvesel-

skapene.

Under internasjonalt press 

ble det utformet en kompro-

missfylt grunnlov som bevarte 

mange av de gamle privilegiene 

som hvite undertrykkere, 

embedsmenn, offiserer, jord-

eiere og gruvemagnater levde så 

godt med. 

Så mye som mulig av konsti-

tusjonelle garantier ble banket 

på plass før et fritt v
alg ble 

avholdt, slik at et demokratisk 

flertall vanskelig kunne omfor-

dele makt og ressurser. Omver-

denen fulgte opp, ikke minst 

gjennom Verdensbanken og 

IMF, som advarte mot kapital-

flukt, investeringstørke og 

dårlig kredittrating om ikke 

deres oppskrifter ble fulgt.

Etter valget i 1994 måtte 

Mandelas regjering til og med 

betale renter og avdrag på lån 

parapartheidstyret hadde tatt opp 

for å forlenge et system som av 

FN var erklært som en forbry-

telse mot menneskeheten. 

Økonomer med sympati for 

frigjøringskampens idealer ble 

skjøvet til sid
e, og inn toget 

utenlandske rådgivere som 

forkynte «business as usual». 

Det kan lett argumenteres for 

at dette var nødvendige 

kompromisser fra ANC og 

Mandela i den kaotiske over-

gangsperioden, der motkreftene 

var sterke, godt bevæpnede og 

utstyrt med mektige uten-

landske venner. Demokratiet

ble reddet, det varslede 

sammenbruddet og borger-

krigen uteble. 

Langt fra alle sørafrikanske 

samfunnsforskere er overbevist 

om at selv et begrenset hand-

lingsrom ble utnyttet godt nok i 

flertallets tjeneste. Det går blant 

frem av boka South Africa´s 

suspended revolution. Hopes 

and prospects (Ohio University 

Press, 2013), skrevet av rektor 

Adam Habib, som nå er rektor 

ved Witwatersrand – universi-

tetet.

Kanskje var skiftet i ANCs 

kurs en nødvendig pris å betale 

for å unngå kaos og borgerkrig, 

for ikke alle i Sør-Afrika var 

besjelet av den samme vilje til 

forsoning som det Nelson 

Mandela var. Men det var like

fullt en svært høy pris.

 Når jordreformer ikke gjen-

nomføres raskt, får flere afrika-

nere i den nye eliten mulighet 

til å kjøpe seg storgods og 

motsette seg rettferdig forde-

ling.

 Hvis ikke mektige storsel-

skaper beskattes etter evne, blir 

det mindre til å bygge ut 

offentlig helse og utdanning.

 Både den gamle overklassen 

og de nyrike kan kjøpe seg 

private tjenester, og forsømmer 

deretter fellesskapets løsninger 

for vanlige folk.

Slik ser den onde sirkelen ut.

Det er altså ikke bare den

tunge arven fra apartheidpe-

rioden, men også fra over-

gangen i 1990–1994 og 

Mandelas regjeringsperiode 

frem til 1998 som Sør-Afrika må 

slite med.

 Tore Linné Eriksen, professor 

i internasjonale studier ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus
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 TØFF START. Nelson 

Mandela og ANC ble presset 

til mange kompromisser 

under den kaotiske over-

gangsperioden i 1990–94. 

Motkreftene var sterke, men 

borgerkrig og sammenbrudd 

ble unngått. Foto: Walter 

Dhladhla,AFP/NTB Scanpix

Berge Furre har aldri hatt noe med Stasi å gjøre, 

skriver Stein Ørnhøi (SV).

Å konfrontere det politiske 

ÅÅhøyre med deres fortid 

ÅÅskal en være forsiktig Å 
med. Ikke fordi det mangler 

eksempler på stygg fortid, men 

fordi det alltid ender opp i en 

debatt om hvem av venstresi-

dens folk som reiste hvor og 

hilste på hvem under den kalde 

krigen.

Derfor krever det god tid hvis 

en minner om at frigjørings-

kampene i vår moderne historie 

alltid har vært en kamp fra 

venstre mot høyre. Forsvar av 

folkesuverenitet, kamp mot 

kolonivelde, kamp for almin-

nelig stemmerett, organisa-

sjonsfrihet og likestilling 

uavhengig av rase, kjønn eller 

seksuell legning – alt dette har 

historisk vært en kamp fra 

venstre mot høyre. Slik også 

med kampen mot apartheid og 

for Nelson Mandela.

Når dette blir påpekt, sist a
v 

SVs Solhjell på Stortinget, så 

svartner det for den som skriver 

lederen i DN på onsdag. Å 

skrive at Berge Furre «kurti-

serte bødlene i østtyske Stasi», 

er løgnaktig, ondsinnet og 

uetisk.   

Men først min årlige politiske 

botsgang: SF/SV har aldri hatt 

noen form for organisert parti-

kontakt med kommunistpar-

tiene innenfor Warszawapakten. 

Men ja, jeg har besøkt Romania, 

og ja, jeg har hilst på Nicolae 

Ceausescu. Det gjorde jeg året 

etter at USAs president hadde 

vært på besøk i Romania, men 

før Ceausescu besøkte Norge og 

ble dekorert med Storkors av St. 

Olav med stjerne, sverd og 

sløyfe. 

Og ja. Jeg har vært på parti-

besøk i Nord-Korea, og jeg 

møtte Kim IL Sung. Det var uka 

etter at Arbeiderpartiet var der 

med en delegasjon ledet av 

gnaRagnar Christiansen og flere år 

etter at Jan P. Syse besøkte 

Kinas kommunistparti som 

medlem av en studentdelega-

sjon.

Den geopolitiske konteksten 

var følgende: Under den kalde 

krigen var Romania og Nord-

Korea uavhengige av stormak-

tene USA, Sovjet og Kina. Begge 

protesterte kraftig da Sovjet 

marsjerte inn i Tsjekkoslovakia. 

Romania var strengt tatt trak-

tatforpliktet til å delta, men 

nektet likevel. Denne uavhen-

gigheten støttet SV.

I ettertid ser jeg lettere at 

dette også kan ha gitt legiti-

mitet til et regime som overfor 

egne innbyggere både var løgn-

aktig, ondsinnet og uetisk. Men 

med all selvrespekt for SVs 

innflytelse på den internasjo-

nale arena; det betydde nok 

mer for Ceausescu og hans poli-

tiske bødler at han ble mottatt 

som statsmann i Norge, og at 

han ble behengt med St. Olav. 

Så til DNs ondsinnede slarv 

om samfunnsbautaen Berge 

Furre. Han har naturligvis aldri 

hatt noe med Stasi å gjøre. At 

det norske hemmelige politiet i 

sin tid trodde at det var slik, er 

en annen sak. De satte i gang 

undersøkelser av Berge Furre 

etter at han av et enstemmig 

storting ble oppnevnt som 

medlem av Lundkommisjonen. 

DN kan derfor ha kommet i 

skade for fortsatt å tro på noe 

som selv det norske overvåk-

ningspolitiet har vært nødt til å 

bite i seg.

At en avis som DN ikke har 

fått med seg det som skjedde i 

forbindelse m
odet som ble 

kalt Furre-saken, kan bare 

skyldes at ideologi og 

fordommer av og til blinder. 

Anstendige folk kan en be om 

en unnskyldning. Det får være 

DNs utfordring.

Mandelas liv handlet om 

kamp for rettferdighet og om 

forsoning når seieren var 

vunnet. Men forsoning under 

forutsetning av at sannheten 

om hva som skjedde, først kom 

på bordet. Derfor sannhetskom-

misjonen som Desmond Tutu 

ledet. Og derfor var det ekkelt 

med alle ANCs og Mandelas 

tidligere fiender som nøt seg 

selv i forbindelse med begra-

velsen. Og nettopp i Mandelas 

ånd ble blant andre Fremskritts-

partiet konfrontert med sine 

tidligere holdninger.

Og nettopp derfor bør også 

DN gå i seg selv og se hva avisen 

bidro med i sin tid. Som norsk 

rederinærings hofforgan ble det 

skrevet forferdelige ting om 

ANC og Sør-Afrika. Avisen kan 

ikke skjule sin egen historie ved 

å ha byttet navn fra NHST til 

DN. Desmond Tutu kalte det 

«blodpenger» det som norske 

redere og Norge tjente på å seile 

olje til Apartheidregimet.

Den politiske venstresiden 

sammen med store deler av 

kristenfolket krevde oljeboikott. 

Når ANC bad om boikott, var 

det for oss en sikker vurdering 

av hva som var riktig. I vår 

naivitet trodde vi mer på Nelson 

Mandela og ANC enn på DN, 

norske redere og norske regje-

ringer.

Ellers slutter jeg aldri å 

forundre meg over den aggre-

sjon som utløses når den poli-

tiske borgerlighet konfronteres 

med sin egen historie. De tåler 

ikke skraper i lakken. Fasaden 

må være i orden. Mens de åpen-

bart lever godt med noen lik i 

lasten.      

   

 Stein Ørnhøi, tidligere stor-

tingsrepresentant og tillitsvalgt 

i Sosialistisk Venstrep
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LØGN. Å skrive at Berge Furre (foran) «kurtiserte bødlene i østtyske Stasi», er løgnaktig, ondsinnet og uetisk, 

skriver Stein Ørnhøi (bak til høyre). Her er de to avbildet under en samling før kommune- og fylkestingvalget i 

1979. Foto: Erik Thorberg/NTB Scanpix

DN kan ha kom-

met i skade for 

fortsatt å tro på noe 

som selv overvåk-

ningspolitiet har vært 

nødt til å bite i seg.
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