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Økonomisk teori er preget
av en antikvert egoisme,
en grunnleggende

historieløshet, en mangel på 
alternativer og en uforståelig
begeistring for effektivitet som
livets mål og mening. Teorien er
for statisk, perspektivet for
snevert, den individuelle
nøysomheten for systematisk. I
modellene klarerer prisene
markedene. Markedene løser
konfliktene. Det er balanse,
harmoni og lykke.

Slik prøvde noen av oss å 
kritisere økonomisk teori og
metode da vi var studenter på 
1970-tallet. Vi hadde fått den
abstrakte småborgerligheten i
deler av økonomisk teori i
vrangstrupen. I den virkelige
verden raste Vietnamkrigen.
Det var hungersnød i Biafra,

Wollo og Bangladesh. Det var 
frigjøringskamper på flere
kontinenter, militærkupp i
Chile, en bølge av ville streiker i
Skandinavia – og norske skips-
redere fraktet olje til apartheid-
regimet i Sør-Afrika.

Kontrasten til den utopiske
kapitalismen på pensumlistene
var slående. Der var det ingen
blodig imperialisme, bare
 gjensidige frihandelsgevinster.
Ingen gikk sultne til sengs.
Renprofitten var konkurrert
bort og verdien av samlet
produksjon var maksimert. Det
var ingen eksplisitte institu-
sjoner i modellene, ingen lover,
ingen fagforeninger. Staten var
der bare som en usynlig
velgjører. Den utopiske kapita-
lismen var kort sagt ingen teori 
for de store begivenhetene og
de alvorlige katastrofene.

Nå dukker 70-tallskritikken
opp på ny. Under overskriften 
«Økonomifag i krise» gir
Jostein Løhr Hauge (PhD-
stipendiat ved University of 
Cambridge) i DN 31. januar en 
velformulert rapport om
kritikken som han er med å 
reise ved engelske læresteder.
Stilen til de nye kritikerne er
åpenbart mer dannet, men nå 
som før representerer kravene 
tidsånden. På 1970-tallet var
parolen opprør – nå krever 
studentene «pluralisme». Men
er alt som før i det faget som
kritiseres?

Jostein Løhr Hauge påstår at
verken Adam Smith, Karl
arx eller John M. Keynes ville
enne seg igjen i den ensidige
gebraiske fremstillingen av 
irkeligheten». Jeg ville vært

mer bekymret dersom det 
hadde skjedd så lite i faget at
de faktisk kjente seg igjen i
ett og alt. Kanskje de tre i
stedet ville glede seg over
t nye som tross alt har
dd, også i perioden fra 1970

til i dag, og over hvordan det

nye henger sammen med det de
selv tok opp?

Adam Smith ville bli
 begeistret over at økonomene
igjen diskuterer hvorfor noen
land er rike og andre så fattige, 
et tema som lenge lå urørt. Nå 
gjennomsyrer det store deler av 
undervisningen i utviklings-
økonomi, en del av samfunns-
økonomi som har fått en mye
mer sentral plass.

Adam Smith ville også la seg
begeistre av det økte innslaget
av institusjoner i nyere økono-
misk teori og empiri. Han ville 
heie på deler av «behavioral
economics» som videreutvikler
så mange av problemstillingene
han selv skrev om i boken
«Moral Sentiments» fra 1759,
om hvordan rettferdighet-
snormer påvirker folks adferd.
Han ville gjenkjent den upar-
tiske observatør i konflikten 
mellom den impulsive konsu-
menten og den tålmodige
planleggeren i sinnene til folk.
Som regel vinner planleggeren
(homo economicus), men ikke 
alltid. Når han taper, blir det 
kjøpefest, store lån og dagen
derpå.

Karl Marx ville trolig la seg
begeistre over de matematiske
modellene, siden han, ifølge
svigersønnen Paul Lafargue,
insisterte på at ikke noe fag er
fullt utviklet før det har tatt i
bruk matematikken. Han ville 
også glede seg over at flere
økonomer nå tar historie på 
alvor og ser sammenhengene
mellom politikk og økonomi, og
mellom sosiale og økonomiske
forhold.

Hva John M. Keynes ville la 

seg begeistre over, vet jeg ikke.
Kanskje han ville like at hans
teorier fortsatt diskuteres i
opphetede debatter? Eller
kanskje han ville blitt lei for at
det er så mange konkurrerende
tolkninger av det han skrev? De
mange tolkningene kan jo tyde
på at han ikke har vært 100
prosent klar i alle sammen-
henger – kanskje fordi han ikke
brukte så mye matematikk?

De tre ville kort sagt stille seg 
uforstående til det ensidige
skremmebildet som mange av 
kritikerne gir av dagens økono-
miske teori og metode. De ville
pekt på hvordan empirisk fors-
kning nå står så mye mer
sentralt i faget enn på 1970-
tallet. De ville kanskje ha sagt at
kritikken av manglende plura-
lisme i undervisningen ville stå 
sterkere dersom den også tok 
opp mangfoldet i økonomisk 
forskning og i faget generelt.

Endelig ville de tre pekt på at 
ikke alt er bra. Så ville de rette
pekefingeren mot den
manglende sammenhengen
mellom kritikk og ny innsikt.
Mange av de mest bombastiske
70-tallskritikerne har nesten
ikke bidratt til de nye retnin-
gene i faget, dels fordi de trodde
så sterkt på en fasit – gjerne i
form av Marx-sitater, til Karl
Marx’ store irritasjon. På den
bakgrunn hviler det et stort
ansvar på skuldrene til dagens
kritikere. Nå må dere vise at
dette ikke er et generelt
mønster, ville de tre si.

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt,
 Universitetet i Oslo
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Skjeggvekst behøver ikke bety 
noe. Det er farlig å  generalisere.
Det er summen som skaper
bekymring.
Leder Øyvind Nilsen i PST i
Østfold forteller Aften-
posten at selv om «Anlegger 
skjegg» står på listen over 
tegn på radikalisering av 
unge muslimer, kan det også 
være et tegn på at de blir 
hipstere.

Driftsvansketilskott
Førstesideoppslaget i bladet 
Bonde og Småbruker.

Det skal være gratis å bli
 gravlagt, uansett hvor og
hvordan det skjer, mener et
offentlig utvalg.
NTB melder at vi alle kan få 
noe å se frem til.

For hundreds of years the role
of royal families was to raise
and cultivate personalities who
would take charge and
 transform their kingdoms.
What was my role in all this, I
wondered?
Prinsesse Märtha Louise
blogger hos Huffington Post 
om hvor lett kongelige som
ikke har et land å styre, kan
havne på englekjøret.

Nettopp det å leve sin egen
historie kjennetegner mange av 
de beste selskapene i verden.
De dyrker en vinnerkultur der
de ikke bare forteller en god
historie, men samtidig
 inspirerer andre til handling
ved å være historien. De deltar,
lever og blir til selve historien.
De er storydoere. Jeg er stolt av 
å kunne si at GK har blitt et
 storydoing-selskap.
Administrerende direktør 
Andreas Wabø i
Geelmuyden,Kiese Norge
forteller story på egen blogg.

Jeg prøver meg med et  ja/nei-
spørsmål: Mener statsråden at
resultatet av folkeavstemning
og kommunestyrevedtak skal
respekteres eller skal det
 overkjøres?
I Stortingets spørretime
prøver Senterpartiets Heidi
Greni seg med et ja/nei-
spørsmål – og mislykkes.

I og med at vi lever av å selge
mat og det gjerne er kvinnene
som står for innkjøpene, er det
også ønskelig med kvinner i
ledende stillinger.
Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy 
snakker kvinnesak og like-
stilling med bransjebladet 
Dagligvarehandelen.

KRAGERØ: At det ikke alltid er
størrelsen det kommer an på,
er Drangedal sparebank et
lysende eksempel på.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

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 .
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De batt an svar lig:
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70-tallets kritikk av økonomisk teori har dukket opp på ny.
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Tilsynet med  

fondsbransjen

IDagens Næringsliv 5. mars 

omtaler Trym Riksen aktivt 

forvaltede fond som i reali-I I 
teten forvaltes som indeksfond. 

Fordi problemstillingen er av 

stor betydning for privatper-

soner og institusjoner som 

sparer i verdipapirfond, følger 

Finanstilsynet utviklingen på 

dette området nøye. At norske 

myndigheter ikke følger opp 

problemstillingen, i motsetning 

til danske og svenske, er ikke 

riktig. 

Tilsynet med fondsbransjen 

er en prioritert oppgave for 

Finanstilsynet. Det er viktig å 

sikre at verdipapirfond forblir 

et sikkert og godt investerings- 

og sparealternativ for forbru-

kere. 

Som ledd i tilsynet med fonds-

bransjen startet Finanstilsynet i 

desember 2013 en større under-

søkelse av om norske fond som 

markedsføres som aktivt forval-

tede fond, faktisk forvaltes i 

samsvar med forutsetningene. 

Arbeidet avsluttes i løpet av 2014.

Aktivt forvaltede fond har 

generelt høyere fast forvalt-

ningsgodtgjørelse enn indeks-

fond. De høyere forvaltnings-

honorarene for aktivt forvaltede 

fond kan forsvares med at 

kundene gis mulighet til å få en 

høyere avkastning enn de kan 

oppnå ved å plassere sine 

midler i indeksfond. Fondets 

investeringer skal velges ut fra 

forvalters egne vurderinger og 

analyser, og ikke utelukkende 

gjenspeile en indeks. 

Finanstilsynet forutsetter at 

forvaltningsselskapene faktisk 

forvalter fondene i tråd med 

vedtekter og prospekt, som 

utgjør avtalen de har inngått 

med sine kunder.

 Anne Merethe Bellamy, 

direktør i Finanstilsynet
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Politikk påvirker  

produktivitet

A
p-leder Jens Stoltenberg 

AAavviser i DN 6. mars 

AAutfordringene som ligger AA
i gapet mellom reallønnsutvik-

ling og produktivitet. Han 

avfeier de store problemene 

som ligger i en svak produktivi-

tetsutvikling, og ser ut til å 

mene at gapet nærmest er 

naturgitt som følge av byttefor-

holdet mellom eksport- og 

importpriser og av lønns-

andelen, og ikke påvirkes av 

politiske prioriteringer. Det er 

en svært defensiv tilnærming 

for en politiker. 

Norsk eksportrettet 

næringsliv opplever i dag en 

stor konkurranseutfordring 

med høyere kostnader enn 

landene vi konkurrerer med. 

Timelønnskostnadene i indus-

trien var ifjor 55 prosent høyere 

enn handelspartnerne i EU, og 

det er etter at svakere krone har 

visst p
gitt oss et visst pusterom. 

Lønnsandelen er også høyere 

enn gjennomsnittet siste ti år. 

Det er klart at vi kan oppnå 

høyere produktivitet og dermed 

øke konkurransekraften hvis vi 

satser på de tiltakene som øker 

produktiviteten. Det er vekst-

fremmende investeringer i forsk-

ning, utdannelse, samferdsel og 

skattelettelser. Nettopp slik Stor-

tinget har vedtatt gjennom 

handlingsregelen. 

Dessverre satset ikke Stolten-

berg-regjeringen selv tilstre
k-

kelig på vekstfremmende inves-

teringer i sin regjeringstid. 

Under 20 prosent av oljepen-

gene gikk til disse områdene. 

Nå kan en ny regjering vri 

pengebruken fra offentlig 

forbruk og over til de tiltakene 

som virkelig øker produktivi-

teten og konkurransekraften 

vår. Det er fullt mulig hvis man 

vil. Som en annen kjent sosial-

demokrat, Olof Palme, så tref-

fende sa: Politikk er å ville. 

Kristin Skogen Lund, NHO-

sjef
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I kampen mot organisert kriminalitet trengs  

mer, ikke mindre, regulering, skriver Magnus Marsdal, 

styreleder i Manifest Analyse. 

Lov og orden med Frp?

I kjølvannet av EUs østutvi-

IIdelse importerer Norge nå 

store mengder organisert 

kriminalitet. Lovlydige aktører 

inne bransjer som bygg, uteliv, 

renhold og bilpleie presses nå 

knallhardt av konkurranse fra 

kriminelle. 

Dette snakker toppolitikerne 

nødig høyt om. Men politiet slår 

alarm. «Trusselbildet er blitt 

veldig tydelig for oss de siste 

årene,» uttalte politidirektør 

Odd Reidar Humlegård i januar 

(NTB 28. januar 2014). Han 

beskriver «en utvikling der 

seriøse bedrifter presses ut av 

aktører som er kriminelle. De 

kan tilby tjenester til langt 

lavere pris fordi de ikke betaler 

skatt- og trygdeavgifter, de 

betaler særdeles lave lønninger 

til mennesker som oppholder 

seg ulovlig i landet.»

Enda mer urovekkende er 

hvordan en del av disse bedrif-

tene, ifølge politidirektør 

Humlegård, også organiserer 

«annen kriminalitet som narko-

tika, menneskesmugling, 

utpressing og vold. » Med andre 

ord: Firma innen renhold og 

håndverk etableres som 

brohode til Norge for de mest 

alvorlige former av organisert 

kriminalitet. 

Hvor alvorlig er dette? En 

ledende Kripos-etterforsker 

kaller den nye bølgen av 

arbeidslivsbasert «en av de 

største truslene mot det 

norske samfunnet» (db.no, 22. 

desember 2013) Det er selve 

samfunnssikkerheten som 

trues, når kriminelle nettverk 

får fotfeste gjennom offentlige 

anbud. Neste steg er korrum-

pering av offentlige myndig-

heter. Slik opererer mafiaen. 

Store verdier trues når krimi-

nelle nettverk gjennom 

renholds- og håndverksfirma 

får adgang til både offentlige 

bygninger og private virksom-

heter. 

Gjenspeiler det offentlige 

ordskiftet alvoret i situasjonen? 

Hvor mye hørte vi om dette 

temaet gjennom valgkampen 

sist høst? 

Norge er Europas mest naive 

land. De store partiene har i en 

årrekke stått sammen om å 

svekke Norges vern mot organi-

sert kriminalitet. 

 Like før EU åpnet Norges 

sluser til Øst-Europa, deregu-

lerte Stortinget markedet for 

utleie og innleie av arbeidskraft. 

En stor andel av problemene 

med sosial dumping og krimi-

nalitet er i dag knyttet til 

bemanningsforetak. 

 Norge avskaffet med iverkset-

telsen av Schengen-avtalen i 

2001 politiets mulighet til å 

drive grensekontroll mot 

overfor tilreisende fra EUs 

Schen gen-område.

 Mens skattemyndighetene 

advarer mot hvordan selskaps-

formen NUF brukes flittig
 av 

multikriminelle nettverk, 

tviholder politikerne på fritaket 

for revisjonsplikten for NUF 

under fem millioner i årlig 

driftsinntekt. 

 I stedet opphevet Trond 

Giske i 2011 revisjonsplikten 

også for aksjeselskap under fem 

millioner. Han senket også 

kravet til egenkapital fra 

100.000 til 30.000 kroner. Begge 

deler underletter ifølge skatte-

INNLEGG

Kriminalitet

myndighetene organisert krimi-

nalitet. 

Når kriminelle nettverk nå 

fester grepet om hele bransjer 

og Næringslivets sikkerhetsråd 

må slå alarm, fremstår den 

forutgående epoken med 

bekymringsløs deregulering 

som håpløst naiv. Nå blir det 

statsråder fra Frp som må hånd-

tere det nye trusselbildet. De 

har departementene for justis 

og arbeidsliv. 

Det er lett å være «tough on 

crime» i opposisjon. Men hva 

gjør Frp når det viser seg at den 

deregulering og det prispres-

sende konkurransejaget 

gjennom anbud som partiet i 

alle år har kjempet for, viser seg 

å fungere som drivkraft og 

tilrettelegger for organisert 

kriminalitet? Hva har Frp å 

tilby lovlydige medlemsbe-

drifter i Virke og NHO som 

utkonkurreres av kriminelle?

Når lov og orden-partiet Frp 

møter det naive deregulerings-

partiet Frp i døra, må ett av 

dem vike. Mitt råd er å legge til 

side teorier som tar seg godt ut 

på liberalistisk studiesirkel og 

heller søke en effektiv politikk 

for virkelighetens verden. Her 

er to tiltak: 

 Gjeninnfør minstekrav til 

kompetanse for å starte 

næringsdrift i utsatte bransjer 

(håndverksbrev og handels-

brev).

 Avskaff fritakene for revi-

sjonsplikt for AS og NUF. 

Videre bør det innføres krav til 

vandelsattest i utsatte næringer 

og Arbeidstilsynet må få 

myndighet til å avkreve legiti-

masjon ute på arbeidsplassene. 

Vogntog fra utlandet må få plikt 

til å registrere seg med norsk 

elektronisk brikke, de uregle-

menterte avskiltes på stedet. 

Politiet og Arbeidstilsynet kan 

kun rekke over en brøkdel av 

virksomhetene i vårt lange land. 

I virkelighetens Norge er derfor 

fagbevegelsen en uvurderlig 

kraft for lov og orden. De 

rødgrønnes forsiktige søksmåls-

rett for fagforeninger må ikke 

fjernes, slik Frp vil av rent ideo-

logiske grunner. Adgangen til 

søksmål bør tvert imot utvides 

til flere lovbrudd og kombineres 

med en hurtigvirkende domstol 

for arbeidslivet. 

 Magnus Marsdal, styreleder i 

Manifest Analyse

ALVORLIG 

SITUASJON.

Magnus Mars-

dal, Manifest 

Analyse.

 SKVISES AV KRIMI-

NELLE. Lovlydige aktører 

inne bransjer som bygg, 

uteliv, renhold og bilpleie 

presses nå knallhardt av 

konkurranse fra kriminelle. 

Politidirektør Odd Reidar 

Humlegård har slått alarm 

om utviklingen overfor politi-

kerne. Foto: Silje Eide

En stor del av det norske markedet for kosttil-

skudd er antioksidanter. Men store tilskudd av antiok-

sidanter kan føre til diabetes 2 og demens, ifølge nobel-

prisvinner.   

Farlige antioksidanter

N
obelprisvinner James D. 

Watson (85) går rett i 

NNstrupen på de mange 

tilhengerne av store antiok-

sidanttilskudd med sin hypotese 

om at antioksidanter kan 

forstyrre prosesser i cellene, 

redusere den positive trenings-

effekten og gi større sjanse for å 

utvikle alvorlige sykdommer. 

Motsatsen til antioksidanter, 

oksidanter, er nødvendige for 

riktig prosessering av en del 

proteiner inne i cellenes prote-

infabrikk, skriver Watson i siste 

nummer av det medisinske tids-

skriftet Lancet, og insulinresis-

tens (diabetes 2) oppstår på 

grunn av mangel på reaktive 

oksygenforbindelser.

Det norske markedet for kost-

tilskudd er på noen milliarder 

kroner per år. En stor del av 

dette er antioksidanter; stoffer 

som reduserer reaktive oksygen-

forbindelser til ikke-reaktive 

forbindelser. 

Oksidering er antatt å ha en 

negativ effekt og er assosiert 

med harsk tran, rust, oksidert 

lakk, solskader, celledød og 

aldring. Mange innen biome-

disin har derfor brukt beteg-

nelsen oksidativt stress som noe 

negativt. Det har skapt et 

marked for stoffer som skal 

bidra til å fjerne oksidativt 

stress – underforstått eliminere 

et overskudd av oksidative 

forbindelser i kroppen vår. 

Mye tyder på at dette er en 

altfor enkel modell og at en 

velfungerende balanse mellom 

reaktive oksygenforbindelser og 

antioksidanter er nødvendig for å 

kontrollere biokjemiske prosesser 

i cellene, betennelsesresponser, 

celledød og sykdomsutvikling.

Watson tar utgangspunkt i de 

mange rapportene om at 

trening er viktig for vår helse. 

Trening produserer store 

mengder med reaktive oksygen-

forbindelser som gir oksidativt 

stress i skjelettmuskulaturen og 

en treningseffekt. 

Overbevisende data viser at 

trening er gunstig og bidrar til å 

hindre eller forsinke utvikling av 

livsstilsykdommer som diabetes 

2, kardiovaskulære sykdommer, 

demens (Alzheimers) og en del 

kreftformer. Oksidativt stress 

utløser med andre ord prosesser 

i kroppen med gunstige effekter 

på kroppsfunksjoner og 

sykdomsutvikling. 

Watson peker også på at 

metformin, det mest brukte 

medikament til behandling av 

diabetes 2, gir mange av de 

samme effektene på slike 

sykdommer som trening. Mens 

trening ifølge teorien virker fore-

byggende og hindrer betennelses-

prosessene og drap av bukspytt-

kjertelceller, virker metformin 

ved å stoppe betennelsespro-

sesser som allerede er satt i gang. 

Foreløpig er for lite kjent om 

hvor mye og hvor hard trening 

som skal til for optimal kontroll 

av diabetes 2. Watson henter 

støtte til sin teori fra forsøk der 

trening og tilskudd av antiok-

sidanter er kombinert for å øke 

treningseffekten. 

Konklusjonene her er at anti-

oksidanttilskudd (vit C og E) 

hindrer den positive effekten av 

trening. Risikoen er derfor at 

store tilskudd av antioksidanter 

forstyrrer den naturlige 

mel
balansen mellom oksidanter og 

antioksidanter og dermed krop-

pens likevekt.

Pasienter med diabetes 2 har 

en økt sannsynlighet for å 

utvikle Alzheimers sykdom. 

Watson peker også på at syste-

matisk trening synes å kunne 

reversere tidlige stadier av 

Alzheimer. 

Vi må kanskje slutte å snakke 

om oksidativt stress som noe 

negativt. Alle organismer 

danner både antioksidanter og 

oksidanter og disse er en 

nødvendig for at kroppens 

celler skal fungere optimalt. 

Om hypotesen er riktig, har 

overdreven bruk av antiok-

sidanter negativ helseeffekt – og 

trening en forebyggende effekt 

mot blant annet diabetes 2. 

Antioksidantene kan hindre at 

nødvendige proteiner i kroppen 

vår får riktig form. Disse protei-

nene er nødvendige for å akti-

vere forsvarsresponser og 

hindre skade på cellene. 

Watson går her motstrøms fra 

dem som er overbevist om at 

antioksidanter bare har positive 

effekter og gjør oss yngre, mer 

fleksible og mindre syke.

 Atle M. Bones, professor, Celle, 

Molekylær biologi og Genomikk 

Gruppen, Norges Teknisk 

Naturvitenskapelige Univer-

sitet (NTNU)

IKKE BARE SUNT. James D. Watsons konkluderer med at antioksidant-

tilskudd (vit C og E) hindrer den positive effekten av trening, skriver 

artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Mikaela Berg

Store tilskudd av 

antioksidanter 

forstyrrer den natur-

lige balansen mellom 

oksidanter og antiok-

sidanter
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FORSKJELLER. Adam Smith ville bli begeistret
over at økonomene igjen diskuterer hvorfor
noen land er rike og andre så fattige. Foto: NTB 
Scanpix

SAMMENHENGER. Karl Marx ville glede seg
over at flere økonomer nå tar historie på alvor
og ser sammenhengene mellom politikk og 
økonomi. Foto: NTB Scanpix

AKTUELLE TEORIER. Kanskje John M. Keynes 
ville like at hans teorier fortsatt diskuteres i 
opphetede debatter? Foto: AKG-images, NTB
Scanpix


