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DEBATT 3

Markedsmakt og regulering

Årets nobelpris i økonomiÅÅtil Jean Tirole går til en ÅÅgeneralist. Han harÅÅ
forsket på alt fra spekulasjons-
bobler til konkurranser-
egulering, fra markeder med få 
store bedrifter til det kollektive
ryktet til mange små individer,
fra regulering av finansmar-
keder til delegeringsproblemer i
store organisasjoner, fra det
offentliges byråkrati til de
private storselskapenes finansi-
ering – for å nevne noen av de
mange områdene hans. Sagt
kortere har han studert alt fra 
konkurranse til monopol, fra 
finans til industriorganisering. 
Faktisk har Tirole arbeidet med
noen av de mest sentrale
områdene i moderne
økonomisk  teori inklusiv 
hvordan sosiale og psykologiske
aspekter kan arbeides inn i de
teoretiske modellene – og han
har hatt betydelige bidrag på 
alle områdene.

Normalt fremhever priskomi-
teen imidlertid ett stort bidrag
som vinneren får prisen for.
Problemet med Tirole som pris-
kandidat er at han har så mange
store bidrag som han fortjener
en pris for. Han er generalisten i
økonomisk teori som har hatt
grunnleggende bidrag på 
område etter område, men som
uttrykker seg som en perma-
nent livslang spesialist på alle.

Hans bakgrunn er elite-
skolene i Frankrike (Ecole
Politechnique) og et av de beste
universitetene i USA (Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy). Men han har åpenbart
tålt det. Da han som ung og
lovende kom til ett av fors-
kningsseminarene på Stanford
University i 1982 for å presen-
tere teorien om «Rational 
Bobbles», hadde han med seg
rikelig mengder champagne.
Han skjenket generøst, men
ikke bare til de store på første
benk, noe som ville gjort susen
alene, men like mye til oss
andre som satt helt bak. Slik har
han bare fortsatt som en av de
mest sympatiske personene
blant stjernene, like generøs 
mot høy og lav – enten han
serverer bobler i glass eller bare
gir gode faglige råd.

Hva er så fellesnevneren for

alle bidragene hans? På 1970-
tallet ble spillteori betraktet 
som noe for spesielt interes-
serte. I dag er den standard 
metode. Jean Tiroles bidrag har 
stått helt sentralt i denne 
ny orienteringen gjennom 
grunnleggende teoretiske 
studier med rike institusjonelle 
anvendelsesmuligheter.

Han har vist for all verden
hvordan et spillteoretisk 
grunnlag kan gi ny innsikt i 
markedenes virkemåte. Å forstå 
markedsmakt, krever en annen 
type innsikt enn tradisjonell 
markedsteori. Økonomisk og 
sosial interaksjon mellom 
bevisste markedsdeltagere 
krever dessuten en mulighet for 
å innarbeide institusjonelle 
detaljer om hvem som beslutter 
hva med hvilken informasjon og 
med hvilket mål for virksom-

heten. Her har Jean Tirole vært
en pioner.

Han har vist for all verden 
hvorfor mange markeder 
trenger regulering og hvordan
spillteorien kan forhindre at de
mest naive reguleringsideene
vinner frem. Sammen med
avdøde Jean-Jacques Laffont
utviklet han reguleringsteorien
som etter finanskrisen kanskje
er mer aktuell enn noensinne.
De anvendte den såkalte prinsi-
palagent-teorien til å studere alt
fra offentlige innkjøpsordninger
til regulering av bedrifter med
markedsmakt. Om Laffont
hadde fått leve (han døde i
2004), ville han trolig delt
prisen med Tirole i år.

Å forstå hvordan en best skal 
regulere må en både ha en teori
for hvordan konkurranse
mellom de få virker og hvordan
regulering virker gitt denne
markedskunnskapen. Mange
reguleringsfantaster hopper
bukk over det første. Dessuten
innebærer regulering delege-
ring av makt. Normativt sett er
prinsipalen i mange sammen-
henger vanlige folk som skal
styre gjennom stemmeseddelen.
Tirole og Laffont har politiske
økonomiske modeller som
innarbeider noe av dette. 
Modellene gir ikke fiks ferdige
svar, men de er en nødvendig
ramme for konkrete analyser.

Alt dette er basert på en spill-
teoretisk tilnærming som viser
at konkurranse mellom de få gir

helt andre resultater enn 
konkurranse mellom de mange. 
Ingenting i teorien tilsier at 
deltagerne må ha full informa
sjon. Tvert om, spillteori er 
velegnet for å studere 
konkurranse og konfliktsi-
tuasjoner med gjensidig 
avhengighet mellom delta-
gerne der hver enkelt ikke 
helt vet hva de andre kommer
til å gjøre.

Mye inspirert av Tirole
benytter økonomer nå modelle
med begrenset konkurranse, 
begrenset egeninteresse og 
begrenset informasjon, såvel som 
begrenset rasjonalitet og 
begrenset selvkontroll – et 
område som Tirole har videre-
utviklet sammen med Roland 
Benabou. De to har drøftet proso-
sial adferd, normer og ideologi.

Tirole har uten å slå på stor-
trommen bidratt til at grensene 
for økonomisk forskning er 
kraftig utvidet. Han har ikke 
bare skrevet en rekke banebry-
tende artikler om markedsmakt 
og regulering. Han har også 
bidratt med grunnleggende 
avanserte lærebøker på så å si 
alle sine mange spesialområder. 
Hans arbeider kan kanskje 
vurderes som abstrakte. Men 
etter min mening har det 
bidratt til større realisme i 
tilnærmingen til viktige 
spørsmål både i mikroøkonomi 
og i en videre samfunnssam-
menheng. En kan trygt si at 
årets prisvinner har bidrag som 

kan utnyttes til en bedre
 regulering av kapitalismen.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo

ALLSIDIG. Jean Tirole, 
årets nobelprisvinner i
økonomi. Foto: Remy Gabalda,
AFP/NTB Scanpix

KRONIKK
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Årets nobelprisvinner i økonomi, Jean Tirole, har analyseopplegget for en bedre
 regulering av kapitalismen.

NOBELS MINNEPRIS 
I ØKONOMI
 Sveriges Riksbanks pris i

 økonomisk vitenskap til minne om
Alfred Nobel.

 Deles ut årlig for fremragende
bidrag  til økonomifaget.

 Opprettet i 1969 av Sveriges
 Riksbank.

 Ifjor gikk prisen til Eugene Fama,
Lars Peter Hansen og Robert J.
 Shiller.

 Tre norske økonomer er tildelt
 økonomiprisen: Ragnar Frisch (1969),
Trygve Haavelmo (1989) og Finn E.
Kydland (2004).
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R
egjeringen har nylig 

publisert strategien 

Lærerløftet, hvor man 

blant annet går inn for å kreve 

fire i matematikk fra videregå-

ende skole for å bli lærer.

Kravet viser at regjeringen 

ikke har oversikt over begavel-

sesressursene. Omtrent halve 

årskullet, 30.000, tar før eller 

senere høyere utdannelse, men 

gjennomsnittskarakteren i 

matte er så lav at det er fare for 

at under 10.000 tilfredsstiller 

kravet (dessverre kan ikke 

Samordnet opptak beregne det 

nøyaktige antallet). 

Disse 10.000 må man forvalte 

med omhu. Hvis Norge skal 

være eller bli en teknologi-

nasjon, slik statsministeren har 

hevdet, kreves det kompetanse i 

it, realfag, ingeniørfag, og 

økonomi. På disse områdene 

utlyses det over 15.000 studie-

plasser i året. Da blir det 

meningsløst å kreve fire i matte 

for de mange søkere til lærer-

utdanning for trinn fem til ti, 

som ikke har til hensikt å velge 

matte. Vi har heller ikke bega-

velsesressurser nok til å kreve 

fire på lærerutdanningen for 

trinn én til syv, hvor faget er 

obligatorisk.

Regjeringen vet at det skjer-

pede kravet vil innebære dras-

tisk nedgang i antall kvalifiserte 

søkere, det antydes 70 prosent. 

Verre er det at man gjengir et 

anslag for lærermangel som det 

neppe er dekning for – 4000 i 

2020, økende til 7000 i 2035. 

Dette er tall jeg ikke har kunnet 

finne i den rapporten man viser 

til, der er tallene 9000 i 2020 og 

13.700 i 2035 (SSB rapport 

2012/18, s. 26). Det innebærer at 

nesten hver sjette lærerstillin
g i 

grunnskolen blir stående uten 

kvalifisert lærer i 2020. Det vil 

gå ut over elevene i Utkant-

Norge.  

 Karl Øyvind Jordell, 

professor ved Institutt for peda-

gogikk, Universitetet i Oslo

Rammer distriktene

R
egjeringen er tydeligvis 

oppsatt på å vise handle-

kraft og hever dagens 

grense fra 200 til 500 kroner for 

momsfri handel fra utlandet. 

Mantraet er at «nå leverer vi på 

det mange har stemt på oss 

for».

Regjeringen er ikke bare 

historieløs, men immun ovenfor 

advarsler og motforestillinger 

fra en samlet norsk handels-

næring. 

Ifølge Finansdepartementet 

vil endringen, riktignok «på 

svært usikkert grunnlag», inne-

bære 180 millioner kroner i tapte 

momsprovenyer. Dette er ikke 

riktig – og det vet departementet 

som sikrer seg ved å tilføye at 

«endringen vil gi et større prove-

nytap på lengre sikt» 

Allerede i dag, med 

200-kronersgrensen, er moms-

tapet ifølge Menon Business 

Economics anslått til 1,
3 milli-

arder kroner. Med 

500-kronersgrense vil tapet 

høyst sannsynlig dobles. Regje-

ringen mener tydeligvis at 

samfunnet Norge har råd til å 

ofre over 2,5 milliarder i tapte 

statsinntekter ved å subsidiere 

utenlandske nettbutikker 

fremfor å sikre norske arbeids-

plasser.

Ordningen med toll- og 

avgiftsfrie
 kjøp fra utlandet ble 

innført i 1970 (for avgifter opp 

til 20 kroner), for at Tollvesenet 

skulle slippe å bruke ressurser 

på å fortolle postordresendinger 

av mindre verdi.

Den gang representerte den 

samlede postordreomsetningen 

i Norge under fire promille av 

den totale varehandelen. 

Ordningen ble altså ikke innført 

for å favorisere utenlandske 

postordreselskaper.

Er dagens regjering så opptatt 

av «å levere» at den er villig til 

å gamble med norske arbeids-

plasser gjennom å subsidiere 

utenlandske nettbutikker med 

over tre milliarder kroner?

Selv i dag har ikke noe land i 

Europa så høy beløpsgrense 

som Norge. Mens dagens regje-

ring altså vil mer enn doble 

denne grensen, går EU motsatt 

vei og vil innføre moms på 

første krone på varer kjøpt fra 

et annet land.

 Gerhard Anthun, Distanse-

handel Norge, organisasjon for 

norske nettbutikker

Gambling med 

 arbeidsplasser

MOT 

KARAKTER-

KRAV.  

Karl Øyvind 

Jordell.  

KRITISK TIL 

GRENSE-

HEVING.  

Regjeringen er 

historieløs, 

skriver Gerhard 

Anthun.

INNLEGG

Utdannelse

INNLEGG

Handel

Så var det ikke en naturlov at oljeprisen skulle 

være over 100 dollar for evig.

Supersyklusens slutt

O
ktober har ikke rykte på 

seg for å være en inves-

torvennlig måned. Halv-

veis gjennom, har høstmåneden 

levd opp til sitt
 noe slitte rykte.

Hvordan har kredittmarke-

dene klart seg? Og er det noen 

forskjeller mellom utlandet og 

hva vi holder på med her?

I en verden der konkurser er 

mangelvare og statspapirer gir 

den laveste rente på noen 

hundre år, har jakten på ekstra 

avkastning bidratt til fr
istende, 

og ikke minst lønnsomme, 

kredittmarkeder mer eller 

mindre kontinuerlig siden 

stemningen snudde vinteren 

2009. En lang og utmerket 

periode med positiv avkastning 

der selv eurokrisen ikke stoppet 

kupongutbetalingene. Selv på 

det europeiske kontinentet har 

man knapt hatt konkurser de 

siste årene. Det er det som er så 

fint med lave renter. Også store 

lån lar seg betjene bare renten 

er lav nok.

Men noe er annerledes nå. 

Rentemarkedene er blitt mer 

nervøse. Høstrentene er her, og 

vi blir truffet hardest her på 

berget. 

Starter vi i USA har det vært 

en kraftig reprising av kreditt-

risiko siden sommeren. Hvis 

konjunkturene holder seg, vil 

dette være en utmerket kjøps-

mulighet. Men dersom aksje-

markedet i USA skal følge med 

stemningsskiftet skal det foren-

klet sagt ned ti prosent for å 

komme i synk igjen med 

kredittmarkedet. Det er ingen 

naturlov at kreditt leder an som 

jeg senere skal beskrive, bare 

noe som er greit å være klar 

over.

Forflytter vi oss til d
et euro-

peiske kontinent er det alt 

annet enn panikk å spore. Det 

kan det jo ikke være når land 

som vel knapt aldri har levert et 

overskudd sist 25 år, som Frank-

rike, handler på 1,25 prosent for 

en obligasjon med ti års løpetid. 

Selskapskreditter i Europa har 

på sin side vært overraskende 

stabile. Det er ingen påtagelig 

frykt å spore i prisingen for 

hverken konkurser eller enda en 

europeisk resesjon. 

I sum altså blandede interna-

sjonale signaler avhengig av 

hvem man spør. Den mest 

fornuftige konklusjonen er 

kanskje at usikkerheten om den 

nære fremtid har økt gjennom 

høsten dersom vi ser verden 

under ett. Risikoen for en 

nedtur i den globale økonomien 

er større nå enn tidligere i år, 

som også IMF påpekte sist uke.

Så til Norge. Det som påvirker 

oss her, er at verden plutselig 

ikke er like begeistret for det vi 

er flinkest på. Først, de grove 

tall for det norske høyrentemar-

kedet er at rundt 60 prosent av 

markedet, et totalmarked som 

er på omtrent 190 milliarder 

norske kroner dersom vi rydder 

opp i databasen, er avhengig av 

én råvare. Du gjettet riktig – 

olje. Oljebransjen er altså sterkt 

rådende. I lys av både en 

forventet svakere utnyttelse av 

kapasiteten innenfor oljeser-

vice, og den nå fallende olje-

prisen, er situasjonen at det vi 

er flinke på er ikke verden fullt 

så interessert i lenger. I alle fall 

denne måneden. Klage kan vi 

ikke. Maken til lang oppgangs-

periode for vår til enhver tids 

viktigste bransje i vår unge 

nasjons historie skal man lete 

lenge etter.

Dette får nå selvsagt effekter 

for vårt nasjonale kreditt-

marked. Selskaper med tynn 

ordrebok for 2015 blir hardt 

straffet i markedet. Reprisingen 

er ikke over og det er flere 

driver samtidig som går imot 

oss. For det første handler nå 

utenlandske høyrenteobliga-

sjoner innen energiområdet 

med betydelig høyere risikopå-

slag enn det vi er vant til. Dette 

s o
smitter gradvis over til vårt 

nasjonale marked. Så, som en 

del av denne historien, er det 

enkeltselskaper som Seadrill 

som har papirer utestående i 

dollarmarkedet. Det blir derfor 

letter å sammenligne prisingen 

med det vi kjenner godt i det 

norske markedet. Men mest av 

alt er det selvsagt det som skjer 

i de underliggende industrielle 

markedene som krever en repri-

sing. Mens kredittmarkedene i 

USA har forstått dette raskt, er 

det omvendt her i Norge. Her 

leder aksjemarkedet an med sin 

kraftig reprising av oljeservice. 

Kredittmarkedet kommer nå 

etter. Sårende selvsagt for selv-

bildet til oss i rentemarkedet at 

vi ikke så det først. Aksjemar-

kedet var smartest denne 

gangen.

Jeg startet oktober med å 

anbefale undervekt innen 

norske høyrentepapirer. Midt-

veis i måneden er det ingen 

grunn til å angre på det.

Pål Ringholm, analysesjef for 

kredittobligasjoner i Swedbank

Det vi er flinke 

på er ikke verden 

fullt så interessert i

RAMMES. Norge påvirkes av at verden ikke er så interessert i olje som 

den har vært. I alle fall ikke denne måneden,  skriver artikkelforfatteren.   

Foto: Harald Pettersen/Statoil
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Fallende oljepris

Brent Blend, 1. pos. Dollar per fat.
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Et ansvarlig budsjett

I helgen skrev jeg på Twitter at 

IIjeg registrerte at fagøkono-

IImene som uttaler seg mener 

det er ansvarlig pengebruk i 

statsbudsjettet som regjeringen 

la frem i forrige uke. Det var 

ikke DNs Kjetil Alstadheim enig 

i, og mente å ha funnet en 

fag økonom som hadde sagt at 

budsjettet var uansvarlig. 

Problemet var bare at Hilde 

Bjørnland ikke hadde kalt 

budsjettet uansvarlig, og hun 

presiserer i mandagens DN at 

«det er ikke et uansvarlig 

budsjett». Jeg tror vi dermed 

kan slå fast at regjeringens 

forslag til statsbudsjett for 2015 

ikke er et uansvarlig budsjett, i 

tråd med hva vi har lovet våre 

velgere.

Norge har noen utfordringer 

på lang sikt: Vi blir stadig flere. 

Og vi blir stadig flere eldre. 

Oljeaktiviteten vil ikke lenger 

være motoren for vår økono-

miske vekst. Og vi må tilpasse 

oss det jordkloden tåler av 

karbonutslipp.

Norsk økonomi trenger flere 

ben å stå på, og vi trenger en 

omstilling til andre næringer. 

Med de omstillingene Norge 

står foran er det viktigere å vri 

pengebruken til å skape større 

vekst både i økonomien samlet 

og i næringer vi skal leve av i 

fremtiden, enn å redusere 

offentlige utgifter.

Regjeringen er opptatt av å 

gjøre norsk økonomi mindre 

oljeavhengig. Å måle oljeavhen-

gigheten som hvor mye som 

brukes av avkastningen fra 

Statens pensjonsfond utland 

(SPU) blir imidlertid for snevert 

og vil kunne føre til gale beslut-

ninger. Oljeavhengigheten må 

snarere måles som hvor stor del 

av økonomien som er knyttet til 

oljevirksomhet. Nasjonalbud-

sjettet viser at etterspørsel fra 

petroleumssektoren står for 

nesten 15 prosent av fastlands-

BNP. Til sammenligning utgjør 

bruken av penger fra SPU 6,4 

prosent av fastlands-bnp.

Handlingsregelen for bruk av 

oljepenger ble vedtatt i Stor-

tinget i 2001, med to hoved-

formål: Vi skulle unngå for stort 

press i økonomien gjennom en 

for rask innfasing av oljepenger, 

og vi skulle sikre at oljeformuen 

kan tjene Norge i et genera-

sjonsperspektiv og ikke brukes 

opp i løpet av kort tid.

Gjennom de 13 årene hand-

lingsregelen har eksistert har 

den offentlige debatten fokusert 

mest på «fireprosenten». I 

statsbudsjettet for 2015 har 

regjeringen foreslått å bruke 

oljepenger tilsvarende 3,0 

INNLEGG 

Økonomi

 TVITRER. Statsminister 

Erna Solberg har sluttet med 

spillet «Candy Crush», men 

er fortsatt aktiv på mobilen. 

Nå har hun vært i politisk 

debatt med DNs kommen-

tator Kjetil B. Alstadheim på 

Twitter.  Her fra Trontalede-

batten på Stortinget i forrige 

uke. Foto: : Ida von Hanno Bast

Diskusjonen om oljepengebruk, oljeavhengighet og 

hvordan vi kan få til økonomisk vekst krever en mer 

nyansert debatt enn det DN har tatt til orde for de siste 

dagene, skriver statsminister Erna Solberg.

prosent av SPU. Men like viktig 

som nivået på oljepengebruken, 

er hva vi faktisk bruker pengene 

til. Regjeringen har prioritert 

investeringer i infrastruktur, 

kunnskap og vekstfremmende 

skattelettelser, som var de 

områdene Stortinget identifi-

serte som viktige for å skape 

varig vekst da handlingsregelen 

ble vedtatt. I till
egg satser regje-

ringen på miljøteknologi for å 

stimulere til det grønne skiftet 

som er nødvendig for en bære-

kraftig økonomisk vekst.

Når verdien av SPU nå 

nærmer seg 6000 milliarder 

kroner, kan vi ikke utelukke 

svingninger på mer enn 1000 

milliarder kroner på ett år. Et 

prosentmål som tidligere var 

ment å stabilisere kan føre til 

store forstyrrelser i fastlands-

økonomien om det i dag følges 

slavisk. Derfor setter regje-

ringen ned et utvalg som skal 

vurdere praktiseringen av 

retningslinjene for bruken av 

oljeinntekter i lys av blant 

annet den kraftige veksten i 

SPU.

Regjeringen gjør det vi lovet 

før valget. Vi gjennomfører 

vekstfremmende skattelettelser, 

blant annet har vi senket 

skatten på alminnelig inntekt 

fra 28 til 27 prosent for bedrifter 

og privatpersoner, vi har senket 

marginalskatten for alle skatt-

ytere og vi har startet nedtrap-

pingen av den særnorske 

skatten på arbeidsplasser. Vi 

gjennomfører vekstfremmende 

samferdselsinvesteringer på vei 

og jernbane, og vi har lagt frem 

et budsjettforslag som for først 

gang på lang tid reduserer 

vedlikeholdsetterslepet på 

norske veier. Vi gjennomfører et 

lærerløft for å gjøre norske 

elever bedre istand til å møte 

den internasjonale konkur-

ransen. Vi legger til rette for økt 

forskning og innovasjon i 

næringslivet for å styrke bedrif-

tenes konkurransekraft.

Jeg ser at enkelte hevder at 

regjeringen bare øker oljepen-

gebruken for å unngå tøffe prio-

riteringer. Disse kan umulig ha 

fått med seg de mange nødven-

dige og mye diskuterte struktu-

relle endringene som regje-

ringen har foreslått i 

statsbudsjettet og som vi står i 

stormen for hver eneste dag.

 Erna Solberg, statsminister


