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ha investert 15 milliarder kro-
ner i selskapet.

Pengene Vimpelcom tjener 
i Usbekistan har imidlertid i 
liten grad gått til Telenor-ut-
bytte. Teleanalytikere Klasse-
kampen har snakket med, pe-
ker på at Vimpelcom, på sam-
me måte som TeliaSonera, 
har problemer med å få pen-
gene de tjener i Usbekistan ut 
av landet.

 – Det er verdt å merke seg 
at både Vimpelcom og Telia-

Sonera har opplevd utfordrin-
ger med å betale utbytter fra 
sine usbekiske døtre, sier Jon 
Gjertsen i Pareto Securities.

I tillegg har Vimpelcom 
satt av 900 millioner dollar til 
et forlik som følge av korrup-
sjonssaken. 

Telenor ønsker ikke å kom-
mentere Vimpelcoms inn-
rømmelser, eller selskapets 
fortjeneste fra Usbekistan.
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konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, nåværende Telenor-sjef Sigve Brekke og 
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Advokat Cato Schiøtz for-
svarer den korrupsjons-
siktede Jo Lunder, som 
var konsernsjef i Vimpel-
com fra 2011 til 2015. Schi-
øtz mener de siste inn-
rømmelsene fra Vimpel-
com ikke har noen betyd-
ning for Lunders sak.

– Dette får ingen konse-
kvenser for Lunder. Jeg 
har hele tida lagt til grunn 
at det har foregått korrup-
sjon i Usbekistan. De 
bruddene som har skjedd, 
har skjedd mye lenger 
ned i systemet enn der Jo 
Lunder var, sier Schiøtz.

I no-
vember i 
fjor ble 
Lunder 
pågrepet 
av Øko-
krim på 
Garder-
moen. 

Han ble løslatt etter én 
uke, og Økokrim fikk ikke 
medhold i retten for sitt 
ønske om to ukers vare-
tektsfengsling.

– Hva er status i saken 
nå?

– Det har ikke kommet 
noe nytt fra Økokrim, 
men jeg har fått tilgang til 
en del dokumenter fra 
USA som underbygger og 
støtter Lunders forkla-
ring, sier Schiøtz.

– Hvor har du fått disse 
dokumentene fra?

– Dokumentene kom-
mer fra den amerikanske 
etterforskningen, og jeg 
har fått dem fra en advo-
katkontakt.

– På hvilken måte styr-
ker disse dokumentene 
Lunders sak?

– De bekrefter forkla-
ringen han har gitt, og vi-
ser at andre personer har 
gitt en tilsvarende forkla-
ring.

Har fått 
lekkasjer

Cato Schiøtz

Skissen som regjeringspartiene la fram i forhandlingene om 
et bredt skatteforlik på Stortinget, teller ikke mer enn fem 
setninger. Ap og SV konstaterer at veien til enighet er lang. 
– Dette er ganske langt ifra en helhetlig skisse til en 
skattereform, men vi er fortsatt innstilt på å bidra til å få et 
forlik i havn, sier Aps Marianne Marthinsen. SVs Snorre 
Valen er heller ikke imponert over de fire avsnittene som ble 
lagt fram under onsdagens møte i finanskomiteen. ©NTB

Ikke fornøyd med skatteskisse

Lurer du på noe om samfunnsøkonomi, så skal våre økonomer gjøre sitt 
beste for å svare. Send inn ditt spørsmål til okonomi@klassekampen.no 
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KRITIKER: Roman Eliassen går hardt ut mot økonomifaget i 
sin nye bok «Hysj, vi regner!». I dag får han tilsvar fra 
Katinka Holtsmark.  FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
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Er det for mange 

modeller og for mye 

matematikk i økono-

mifaget?
Min medspaltist Roman 
Eliassen beskriver 
økonomifaget som 
fullstendig avsondret fra 
virkeligheten her i avisa 
den 9. februar. Hans 
hovedpoeng går på bruken 
av matematiske modeller. 
Noen ganger er det nok 
slik han hevder, at meto-
den blir satt foran virkelig-
heten og matematikken i 
seg selv blir det viktigste. 
Likevel tror jeg bruk av 
matematiske modeller 
kan være verdifullt for å 
forstå verden, kanskje 
særlig når den er vanske-
lig å forstå.

En modell er en forenk-
ling der mye av virkelighe-
ten er skrellet bort, og 
man sitter igjen med de 
delene man mener er 
viktigst for problemet. 
Grunnen til at modellbruk 
kan være nyttig, er at slike 
forenklinger gjør oss i 
stand til å forstå sider ved 
virkeligheten som ellers 
kan være vanskelig å få 
øye på eller tenke klart 
rundt. Vi gjør alle forenk-
linger når vi resonnerer 
rundt vanskelige ting. 

En matematisk modell er 
bare en støtte til slike 
resonnementer. At man 
må forenkle for å kunne 
resonnere, illustreres av 
Eliassens fortelling om 
hvordan finanskriser 
oppstår. 

Hans utgangspunkt er 

at framtiden er usikker. 
Han avstår fra å beskrive 
denne usikkerheten i 
detalj, men antar at «vekst 
fører til optimisme og gir 
et signal (til låntakere) om 
at det er greit å låne mer».

En slik antakelse kunne 
han også ha gjort innenfor 
en matematisk modell, og 
formaliseringen ville 
verken gjort antakelsen 
mer eller mindre god. 
Formalisering ville ha 
gjort det tydeligere 
akkurat hvilke antakelser 
som gjøres. Hvor stort 
låneopptak fører økning i 
veksten til? Og hvorfor er 
det slik at folk ikke vil 
være i stand til å betjene 
gjelden hvis bankene 
slutter å låne ut? Gjelder 
det alle? Slike spørsmål vil 
være viktige hvis vi skal 
kunne bruke Eliassens 
fortelling til å si noe om 
framtidige finanskriser. 
Slike spørsmål må besva-
res i en formell modell.

I en matematisk modell vil 
det være klart hvilke 
antakelser som er gjort. 
Om de er gode eller ikke 
er et annet spørsmål, men 
det gjelder også verbale 
resonnementer. Når 
antakelsene er klart 
formulert, er de imidlertid 
enklere å oppdage, forstå, 
og diskutere.

Jeg tror Eliassen har 
rett i at økonomers metode 
kan begrense undersøkel-
sesområdet og gjøre at 
noen temaer blir overlatt i 
for stor grad til andre 
fagfelt. Det er krevende å 
utvikle gode analyser av 
nye samfunnsområder. 
Samtidig jeg tror at den 
stringente og presise 
tankegangen en tvinges til 
når en må understøtte et 
resonnement med en 
matematisk modell, 
nettopp kan bidra til økt 
forståelse for slike spørs-
mål.

Katinka Holtsmark,
postdoktor ved Økonomisk 

institutt, Universitetet i Oslo
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