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Det er naturlig for en poli-
tiker å ta æren for at det
går bra. For når det går

godt i norsk økonomi, er det
politikken som virker. Når det
går dårlig, ja da er det 
finanskrise eller andre driv-
krefter utenfra som har skylden.

Fullt så enkelt er det selvføl-
gelig ikke. Likevel, siste ukes
søkelys på tilbakeslaget i
Europa og hvordan det kan
dempe veksten i norsk økonomi
i tiden fremover tyder på en noe 
ensidig oppmerksomhet om 
utlandets rolle i kriser, om det
så er journalistene eller politi-
kerne som setter dagsordenen.

Det er imidlertid mye som
tyder på at norsk økonomi
svinger i takt med utlandet,
også i oppgangsperioder, særlig 
de siste 10–15 årene. Norge
hadde ikke vært i nærheten av 
der vi er i dag uten den globale
boomen vi opplevde forut for
finanskrisen. Men da var ikke
Europa driveren, men fremvok-
sende land i Asia.

Hva så om veksten i Asia nå 
flater ut?

Nyere forskning kan under-
bygge bildet som er gitt ovenfor
og hjelpe oss på å svare på slike
spørsmål.

Utenlandske faktorer er en
svært viktig driver av konjunk-
turene i Norge, både i oppgang
og i nedgangstider, finner vi i to
forskjellige studier, den ene av 
Francesco Furlanetto, Francesco
Ravazzolo og Samad Sarferaz
(de to første er forskere fra 
Norges Bank, sistnevnte fra 
ETH Zürich), og den andre av 
forsker Knut A. Aastveit (Norges
Bank), doktorgradsstipendiat
Leif A. Thorsrud (BI) og under-
tegnede.

Mer enn 50 prosent av sving-
ningene i norsk økonomi kan
tilskrives utenlandske faktorer,
viser disse arbeidene, som i
første omgang enten er eller vil
bli publisert som «working
paper» i Norges Bank.

De to studiene bruker 
forskjellige metoder, men gir
altså likartede resultater.
Globale faktorer er svært viktig
for konjunkturforløpet i en 

liten, åpen økonomi som den
norske. Funnene er helt i tråd
med hva Kose, Otrok og
Whiteman publiserte i
American Economic Review i
2003: Globale drivere har ført
til en synkronisering av 
konjunkturene i land på tvers
av regioner.

Men forskerne i de to oven-
nevnte studiene går lenger enn
å se på synkroniseringen av 
konjunkturene. De skiller også 
mellom forskjellige drivere og
hvor de oppstår. Begge studiene
tillegger Asia stor vekt som
driver av konjunkturforløpet,
direkte eller indirekte via dens
virkning på råvareprisen.

Som råvareprodusent skiller 
Norge seg fra andre industriali-
serte land, ved at globalise-
ringen også har økt vårt bytte-
forhold. Boomen i Asia har ført
til økt etterspørsel etter råvarer,
noe som har sendt oljeprisen til
værs, med positiv ringvirk-
ninger til hele fastlandsøkono-
mien i Norge.

Og det er særlig etter at Kina 
ble med i Verdens handelsorga-
nisasjon (WTO) i 2001 at etter-
spørselen etter råvarer har økt
sterkt. Dermed har fremvok-
sende land fra Asia, og særlig
Kina, vært en viktig driver for
oppgangen i norsk økonomi i
årene forut for finanskrisen.

Hva om Kinas etterspørsel 
etter råvarer skulle avta eller i
beste fall flate ut?

På samme måte som økt 
global etterspørsel etter råvarer
har presset oljeprisen opp, kan
fall i etterspørsel senke oljepris

og dermed aktivitet og investe-
ringslyst i oljesektoren i Norge. 
Og fordi oljesektoren har store 
ringvirkninger inn i fastlands-
økonomien, er det grunn til å 
frykte at et globalt tilbakeslag 
drevet av Asia kan føre til en
vanskelig omstillingsperiode i 
norsk økonomi.

I Australia ser man allerede
konturene til at utflatende etter-
spørsel etter råvarer og mine-

raler (særlig kull) fra Asia har 
ført til redusert investeringstakt 
i Australias gruver og raffine-
rier, med dertil økt ledighet og
svekket valutakurs. Men til tross 
for dollarsvekkelsen, denne
gangen kan man ikke vente noe
særlig drahjelp fra tradisjonell 
industri, som allerede har avtatt
kraftig i kjølvannet av råvare-
boomen. En periode med
omstillinger står for tur. 

Avstanden til Australia er

kanskje lang, men lærdommen
er den samme: I en situasjon
med fall i etterspørsel etter olje
og gass vil konsekvensene fo
råvareeksportør kunne bli
alvorlige.

Det er ikke mye vi kan 
gjøre med oljeprisen. Poli-
tikernes fremste oppgave
blir da å gjøre oss mindre
sårbare for svingninger i
oljeprisen ved å styrke den
delen av næringslivet som
ikke avhenger av olje. Det
innebærer blant annet mer
målrettet bruk av oljepenge
som kan styrke vår vekstevne,
så vi blir bedre rustet til et liv 
etter oljen.

Og skal politikerne først 
bekymre seg for globale tilba-
keslag, bør de feste øynene litt
lenger bort enn på Europa. Det
er Kina og dets naboland i
Sørøst-Asia som er de virkelige
globale driverne i disse tider.
Og for Norges del kan Kinas
vekstutsikter i ytterste konse-
kvens innebære ett være eller
ikke være som fremtidig olje-
land.

 Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for samfunnsøko-
nomi, Handelshøyskolen BI
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Et globalt 
tilbakeslag 

drevet av Asia kan
føre til en vanskelig
omstillingsperiode i
norsk økonomi

Asia i førersetet
Skal man først bekymre seg for globale tilbakeslag, bør man ha blikket festet lenger bort

enn på Europa. Asia er den virkelige drivkraften i verdensøkonomien.

VERDENS MOTOR. Det er 
Kina og dets naboland i
Sørøst-Asia som er de virke-
lige globale driverne i disse
tider og dermed også avgjø-
rende for Norges økonomiske  
utvikling. Foto: Carlos Barria, 
Reuters/NTB Scanpix
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OPS og bompenger

sin side til 

sjett, i 

rosjektet er 

Dette binder 

met til dem 

sbudsjetter i 

kjell er effek-

omien. Husøy 

ative måter å 

bokføre veiprosjekter på ikke 

gir oss flere ressurser til disposi-

sjon, og at OPS-prosjekter har 

samme effekt på aktiviteten i 

økonomien som andre veipro-

sjekter. Men bompengepro-

r sam
sjekter har samme virkning, 

skriver hu et er jeg ikke
et er jeg ikke enig

i. Den

nn

veibyggingen er selvsagt den 

samme. Men disse prosjektene 

har samtidig en innstrammende 

effekt på økonomien, ved at 

bilistene betaler inn bompenger.

Det er ikke tilfellet for OPS-

prosjekter.

Regjeringen har lagt opp til å 

styrke satsingen på vei og jern-

bane med omtrent 50 prosent 

over de neste ti årene. De som 

mener det er for lite, bør foreslå 

økte bevilgninger framfor nye 

budsjettsystemer. Politikk 

handler jo nettopp om å evne å 

prioritere det man mener er 

viktigst.
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bør med i debatten om hvordan uføre kan 

inkluderes i arbeidslivet. Her er fem gode råd, skriver Inger Lise Blyverket

i 

Fem råd for inkludering

mest kjent

fra den eneste.

Langt flere arbeidsgivere enn 

den offentlige debatt skulle tilsi 

er på jakt etter arbeidskraft, 

også den som har stått utenfor 

arbeidslivet en stund og den 

som ikke er i stand til å yte 100 

prosent. Og mange arbeids-

givere har gjort noe med det. Vi 

er i stadig kontakt med dem, og 

vi har lært mye om hva som skal 

til. Her er fem viktige erkjen-

nelser.

 Mange av dem som står 

utenfor arbeidslivet, sliter med 

psykiske plager og lav selvtillit. 

Derfor trenger de trygge 

rammer og et oversiktlig 

arbeidsmiljø. Små bedrifter der 

lederen jobber side om side med 

sine medarbeidere er derfor et 

egnet sted for mange, stikk i 

strid med hva man ofte tror.

 Det er flest små bedrifter i 

Norge – omtrent 80 prosent har 

ti ansatte eller færre – og de er 

samtidig mer sårbare for fravær 

og har små marginer for lønn-

somhet og inntjening. Lønnstil-

skudd fra Nav er derfor et svært 

viktig bidrag for at alle bedrifter 

uansett størrelse kan tas i bruk 

som arena for dem som har lav 

eller svært variabel produkti-

vitet.

 Små bedrifter har også 

mindre administrative 

ressurser, og leder har liten eller 

ingen anledning til å delegere 

HR-oppgaver. Det innebærer at 

kontakten med Nav må være 

enkel, rask og ubyråkratisk, og 

at når en først har blitt tilk
jent 

lønnstilskudd, må en få lov å 

beholde det en stund før det blir 

tatt vekk eller en må gjennom 

omfattende søknadsprosesser. 

Arbeidsgivere må ikke forventes 

å ha oversikt over alle Nav-tiltak 

eller forskjellen mellom dem. 

Det de skal konsentrere seg om, 

er å være en inkluderende og 

tilby hel

som arbeidsgiver skal 

legge for alle dem som ønsker, 

har krav på eller trenger 

deltidsarbeid, kan stå i veien 

for et mer inkluderende 

arbeidsliv.

Hovedorganisasjonen Virke 

vil at det skal være enkelt å 

være en inkluderende arbeids-

giver. Derfor har vi lansert 

kampanjen «Gi en mulighet» 

der vi oppfordrer enda flere 

arbeidsgivere til å tenke utradi-

sjonelt om rekruttering.

 Inger Lise Blyverket, leder for

arbeidslivspolitikk i Hoved-

organisasjonen Virke

og et oversik

beidsmiljø – små be-

drifter der lederen 

jobber sammen med 

sine medarbeidere
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Virke vil at det 

skal være 

enkelt å være 

en inklude-

rende arbeids-

giver, skriver 

Inger Lise Bly-

verket. 

Regningen for 

OPS-prosjekter 

sendes på sin side til 

framtidige statsbud-

sjett, i mange år etter 

at prosjektet er ved-

tatt og bygget

Ap på bunn

A
ps parlamentariske leder 

AAMartin Kolberg har nådd 

AAsaklighetens bunnivå. AA
Han påstår, senest i politisk 

kvarter 29. mai, at Høyre og Frp 

vil forandre det norske 

samfunnet så meget at det blir 

svært vanskelig for arbeidsfolk i 

dette landet. Den «norske 

modellen» vil bli knust, og 

utrygghet for folket vil bli daglig-

dags. Tror Kolberg at folk er så 

lite opplyst at de sluker dette 

lige b

latterlige, usaklige budskapet?

Går mGår man 
mere ett
mere etter 

ettoettop

Aps politikk skaper utrygghet og 

urettferdighet. Statsminister Jens 

Stoltenberg skrev en artikkel i 

DNs lørdagsutgave for noen uker 

siden om nettopp dette. Han 

hevder her at Ap er svært opptatt 

av rettferdighet og trygghet for 

folket. Han mener vel da «vanlige 

arbeidsfolk». Men det er faktisk 

dem han og partiet plager med 

urettferdighet.

Ta for eksempel eiendoms-

skatten, en total usosial skatt. 

Den tar ikke hensyn til inntekt 

eller formue hos beboerne. 

Eiendomsskatt er ikke skatt 

etter evne.

Kai EngKai Engedal, gründerr og og 
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Politikk

Frivilligheit

K
jetil B. Alstadheim har i 

KKDN tysdag ein god gjen-

KKnomgang av kva som KK
ventar norske kommunar 

dersom det blir eit skifte til 

hausten: Ei massiv tvangsned-

legging av småkommunar.

Han teiknar derimot eit 

forvrengt bilete av kva som er 

Sp sin politikk på området. Ja: i 

den norske partifloraen er me 

småkommunane sin varmaste 

forsvarar. Men me ønskjer 

samstundes fornuftige 

elko
endringar velkomne.
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ALSTADHEIM

for legene

M
edisinsk kunnskap står 

sterkere i sykehusene 

enn noengang. Det 

meste var ikke bedre før, slik 

blant andre frontfigurene for 

den såkalte Helsetjeneste-

aksjonen synes å mene.

Faglig dyktighet og kvali-

tetsmål gir bedre pasient-

behandling. Makten forskyves 

imidlertid fra enkeltleger til 

samfunnet, som bruker kunn-

skapen i prioritering og styring. 

Helsetjenesten demokratiseres 

og legerollen er under forand-

ring. 

I debatten mener noen at det 

er bare økonomi som teller, 

ingen er opptatt av fag. 

Økonomi er blitt viktigere. Det 

skulle bare mangle, men vi 

kjenner oss ikke igjen i at 

økonomi er altoverskyggende.

I Helse Nord har vi 30 mål, 28 

av dem handler om kvalitet.

En annen måte å analysere 

utviklingen på, som vi synes er 

fruktbar, er å forstå hvordan 

innsyn i den medisinske kunn-

skapen utvikles. Faglig viten, 

som var forbeholdt legene og 

legeforeningen, brukes nå av 

samfunnet, ledelse og pasi-

enter. Kliniske kvalitets-

registre, veiledere, fristbrudd-

data, ventetider, informasjon 

om praksis og befolkningens 

tilgjengelighet til helsetje-

nester gir innsyn i en tidligere 

lukket verden.  

Å lage mål for kvalitet på 

behandling og å sikre 

samfunnsstyring har ikke vært 

lett. Medisinens gullstandard er 

overlevelse eller forbedret funk-

sjonsevne etter x antall år. 

Kvalitetsregistre gir oss slik 

informasjon.

Paradoksalt nok viste en 

undersøkelse at fagmiljøene i 

liten grad bruker resultatene i 

den kliniske hverdag, og alle 

rapporterer heller ikke sine 

data. En av våre store utfor-

dringer er derfor å komme fra 

kunnskap til ny klinisk praksis. 

Her har vi ikke lykkes.

Studier av fastlegers henvis-

ningsrate til sykehus viser store 

forskjeller. Antall skulderopera-

sjoner per tusen innbyggere 

viser svært store geografiske 

variasjoner. Lite tyder på at det 

er forskjellig sykelighet som er 

årsaken.

Hyppigheten av sykehusinfek-

sjoner varierer mellom sykehus. 

Slik variasjon er neppe uttrykk 

for god medisin.

Vi trenger mer kunnskap om 

årsaker for å bedre kvaliteten, gi 

et likeverdig tilbud og drive 

effektivt. Samfunnet kan med 

data på bordet stille spørsmål 

og starte drøftinger av praksis.

«Vi gir et tilbud som er medi-

sinsk forsvarlig», er svaret. Det 

er ofte et godt svar, men i et 

moderne samfunn er det stadig 

mindre aksept for et slik 

«ekspertperspektiv». Hold-

ningen «jeg/vi gjør det på min/

vår måte» må tåle møtet med 

kunnskapen.

Tidligere manglet vi informa-

sjon om resultater av sykehus-

oppholdet. Samfunn, ledelse og 

leger var dårlig utrustet for å 

stille spørsmål. Rapportering 

gir samfunnet kunnskap om 

kunnskapen og behandlings-

resultatene. Sykehus og legers 

prioriteringer kan diskuteres 

åpent.

Fellesskapet stiller krav om å 

styrke kvaliteten. Virkeligheten 

er ikke lenger bare slik den 

enkelte spesialist ser den. Før 

ble oppgaven ofte løst av den 

enkelte. Nå skjer det meste i 

team.

Et trekk som forsterker 

trenden, er at de fleste syke-

husavdelinger ledes av leger. 

Den faglige kunnskap ikles 

lederuniformen og brukes også 

hierarkisk for å løse samfunns-

oppdraget. Legelederne bidrar 

til å redusere enkeltkollegers 

faglige autonomi, og maktba-

lansen endres dermed.

Hva så med veien videre?

Avstanden mellom ledelse og 

fagfolk er for stor og må bygges 

ned. Nye og gode rolleavkla-

ringer må gjøres, og etablerte 

medvirkningssystem må gis 

fornyet kraft. Ledelsen må 

nærmere fagfolkene. Det må 

ryddes tid og ressurser til å 

drive faglig utvikling og faglig 

ledelse i dialog med medarbei-

dere. Ledelse av klinisk virk-

somhet må styrkes. Bare slik 

kan kvalitetsarbeidet tas videre.

Fagfolkene må møtes med et 

språk og et ledelsesinnhold de 

kjenner. Medarbeiderne vil bli 

sett og må ses. Rapporteringen 

må oppfattes som relevant for 

det faglige, og flere mål basert 

på pasientenes vurderinger må 

tas i bruk. Mest mulig må 

rapporteres automatisk.

Legerollen er i endring, og det 
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Sykehus

Hyppigheten av 

sykehusinfek-

sjoner varierer mel-

lom sykehus. Slik  

variasjon er neppe ut-

trykk for god medisin

 UTVIKLING. Legerollen 

er i endring, og det skaper 

spenninger, men det skjer i 

den gode saks tjeneste, skri-

ver artikkelforfatterne.  

Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Alt var ikke bedre før, heller ikke på sykehusene. 

Faglig er sykehusene sterkere enn noensinne, men 

legenes rolle er blitt en annen, skriver Helse Nord-

direktørene Kristian I. Fanghol og Lars H. Vorland.

skaper spenninger, men det 

skjer i den gode saks tjeneste. 

Ingen er tjent med at dette 

gjøres til en konflikt. Autono-

mien reduseres, og på noen 

områder er det bra.

Det er en felles utfordring å 

skape den nye legerollen som 

ser samfunnets nye innsyn i 

egen virksomhet som en styrke. 

Fellesskapets fornyede styring, 

basert på kunnskap om kvalitet, 

og legenes kunnskapsbaserte 

møte med pasienten, gir bedre 

behandling.

 Kristian I. Fanghol, kommu-

nikasjonsdirektør, og Lars H. 

Vorland, administrerende 

direktør, Helse Nord RHF.

Kristian I. Fanghol (til venstre) og 

Lars H. Vorland.
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