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Arne Jon Isachsen bruker en hel kronikk i søn-
dagsutgaven av Aftenposten 31. mai 2015 til å 
kritisere forskningsrapporten «Den norske 
finansnæringen – en vekstnæring». Kritikken 
mangler ikke bare empirisk substans, den 
synes å være basert på en sosialøkonomisk 
dogmatisme hvor noen næringer driver ver-
diskaping, mens andre næringer driver penge-
flytting. Ut fra et slikt syn bør finansnæringen 
være liten og tjene lite penger. Vi er uenige i 
begge konklusjonene. Derimot er vi enige i at 
finansnæringen bør reguleres slik at vi har en 
solid finansnæring med høy konkurranse.

En av de største eksportnæringene
Arne Jon Isachsen skriver at det er urealistisk at 
Oslo kan bli en finansby i europeisk toppklas-
se og viser til USA. «USA har null i nettoeksport 
av finansielle tjenester. Det til tross for den 
posisjonen New York har som internasjonalt 
finanssentrum.» Videre skriver han «finansnæ-
ringen som eksportnæring er svært begren-
set».

Alt dette er feil. Finansielle tjenester en av de 
største eksportnæringene i verden og utgjør 
omtrent 350 milliarder dollar, mer enn det 
dobbelte av eksempelvis verdens sjømatek-
sport. Finansielle tjenester var USAs femte stør-
ste eksportnæring i 2010 og den næringen som 
bidro med mest overskudd i den amerikanske 
økonomien, mer enn informasjonsteknologi. 
Det vil si eksport minus import. Tilsvarende ek-
sporttall finnes også for mindre nasjoner.

Nye muligheter åpner seg
Det vi omtaler i rapporten, er at finansnærin-
gen er en av våre fremste kompetansenærin-
ger, med en sterk teknologisk posisjon. Den 
bør kunne vokse seg sterkere nord i Europa. 
Norsk finansnæring har en sterk internasjonal 
markedsposisjon på områder hvor norsk næ-
ringsliv står sterkt internasjonalt. I takt med at 
Norge er blitt en stadig sterkere kapitalnasjon, 
åpner det seg nye muligheter innen kapitalfor-
valtning og pensjonssparing. 

Finansnæringen er ikke bare infrastruktur, 
men må ses som en selvstendig næring som 
også trenger en klar næringspolitikk. Heldig-
vis har Stortinget en slik næringspolitikk for 
finansnæringen til behandling. Ikke noe sted 
i rapporten anbefaler vi en type høyrisiko fi-
nanseksportvekst, slik vi så i Irland og Island. 
Finansnæringen trenger reguleringer som gir 
den høy soliditet og høy tillit. Først da vil fi-
nansnæringen lykkes. 

Trenger sterke finansinstitusjoner
Finansnæringen har også en viktig rolle i den 
pågående omstillingen i norsk næringsliv. Fi-
nansnæringen skal allokere kapital fra bedrif-
ter og prosjekter med lav produktivitet til be-
drifter og prosjekter med høy produktivitet. 
Svake finansinstitusjoner vil opptre kortsiktig 
i slike omstillingsprosesser. Sterke finansinsti-
tusjoner vil opptre langsiktig og bidra til at vi 
får frem det nye innovasjonsbaserte nærings-
livet. Da trenger vi en stor og solid finansnæ-
ring, med hele spekteret av finansielle aktører, 
og med både norske og utenlandske aktører.

Debatt
Marius Nordkvelde
prosjektleder, Norsk kapitalforvaltning
Torger Reve
professor, Handelshøyskolen BI

Næringsliv. Vi trenger en 
stor og solid  
finansnæring med både 
norske og utenlandske 
aktører.
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STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB) har sett inn i glass-
kulen. Hva venter Norge etter at oljeprisen har falt 
med 40 prosent og den lange oppgangen i oljein-
vesteringene nå blir avløst av et kraftig fall?

Lett omskrevet er Statistisk sentralbyrås konklu-
sjon slik: «Det kommer til å gå ganske greit – nes-
ten av seg selv.»

Langt på vei utfordrer økonomene i SSB det vir-
kelighetsbildet som preger mye av debatten om 
den økonomiske politikken.  

Statsminister Erna Solberg har gjort det til sitt 
prosjekt å forberede Norge for en tid da oljevirk-
somheten betyr langt mindre for norsk økonomi 
enn tidligere. Hun har brukt uttrykket «kunnskap 
er den nye oljen». For å bevare levestandarden og 
sikre velferdsstatens bærekraft må den økonomis-
ke politikken gis en ny innretning for skape nye 
arbeidsplasser i nye virksomheter – som tåler det 
høye, norske lønnsnivået.

STADIG NYE MELDINGER om oppsigelser og permit-
teringer i oljeindustrien det siste halve året har for-
sterket inntrykket av hvor krevende omstillinger 
Norge står overfor.  

Men her kommer SSB med en gladmelding: 
Sjokket fra lavere oljeinvesteringer og lavere olje-
pris vil langt på vei være over i løpet av to-tre år. 

Det skyldes tre ting: Vi har en svært fleksibel 
markedsøkonomi, en stat som vil fortsette å øke 
sin pengebruk – og kan etter hvert også vente en 
ny oppgang i oljenæringen. 

– Oljen vil fortsatt være en bærebjelke i norsk 
økonomi, sa fungerende SSB-sjef Torbjørn Hæge-
land i går.

STATISTISK SENTRALBYRÅ venter en nedtur i norsk 
økonomi i år, særlig i Rogaland, Hordaland og Vest-
Agder. Arbeidsledigheten, landet sett under ett, vil 
øke fra 3,5 prosent i fjor til 4,25 prosent i år.

Bak slike tall skjuler det seg tusenvis av mennes-
keskjebner. Enda flere vil være engstelige for ar-
beidsplassene sine.  

Da kan det være trøst å finne i at SSB snakker om 
«konjunkturnedgang» – altså forbigående dårli-
gere tider. SSB karakteriser konjunkturnedgangen 
som «markert, men kortvarig». 

Alt mot slutten av dette året vil den økonomiske 
veksten i Fastlands-Norge være tilbake til normalt 
tempo. I 2017 og 2018 faller ledigheten igjen under 
fire prosent.  

SPØRSMÅLET ER er om vi kan tro på prognosene.  
SSBs historie er om en markedsøkonomi som 

raskt svarer på de utfordringene Norge står over-
for. Viktigst er at fallet i kronekursen gjør deler av 
norsk økonomi mer lønnsomme – og skaper nye 
muligheter som bedrifter og investorer griper. 

Omstillingen til en «ny normal», som statsmi-
nister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen 
har snakket om, ser i SSBs modellverden ut til å gå 
forbløffende greit. 

Men det er ikke sikkert at modeller basert på 
tidligere erfaringer, er en pålitelig veiviser til hva 
som vil skje i den situasjonen Norge nå er i. For-
utsetningen om at kronekursen vil holde seg lav, 
kan også fort svikte. 

Det vil dessuten være delte meninger om arbei-
det for å redusere kostnadene i oljenæringen vil 
være nok til å gi et nytt oppsving i investeringene. 
SSB tipper at et omslag oppover kommer i 2018. 

Det er grunn til å ta Statistisk sentralbyrås frem-
tidsoptimisme med en klype salt. Men prognose-
ne illustrerer at det kan være lett å overdrive beho-
vet for statlige inngrep for å få økonomien på et 
nytt spor. 

Den nye normalen kan bli forbløffende like den 
gamle. 

Norsk økonomi må 
ikke snus på hodet 
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