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Prediksjonsmarkeder gir
både treffsikre og nyttige
spådommer:

President Obama vinner det
amerikanske valget 6. november
med en sannsynlighet på 62,5
prosent.

Demokratene får flertall i
senatet med 68,4 prosent
sjanse.

Visste du dessuten at sann-
synligheten for at Bashar
al-Assad er president i Syria ved
årets slutt er 74,7 prosent, mens
sjansen er kun 40 prosent for at
han fortsatt sitter ved utløpet av 
2013?

Og at USA innen den tid har
innført et nasjonalt system for
utslippskvoter – med en sann-
synlighet 5,1 prosent?

Den som mener noe annet
kan vedde og tjene penger på 
nettbaserte prediksjonsmar-
keder, som intrade.com. Slike
informasjonsmarkeder er mer
treffsikre enn tradisjonelle
meningsmålinger og de har vist
seg som effektive ved aggrege-
ring av spredt fordelt informa-
sjon.

Et prediksjonsmarked 
fungerer typisk på følgende
måte:

Kjøper du en kontrakt som
spår at president Obama vinner
valget neste uke, får du 100
(dollar) dersom dette skulle slå 
til. I motsatt fall får du ingen-
ting.

Hvis prisen på denne
kontrakten er 50, betaler du
altså 50 i dag, men får det
dobbelte tilbake hvis, og bare
hvis, Obama skulle vinne.

Prisen blir derfor gjerne
tolket som sannsynligheten for
at Obama skal vinne.

De som mener sannsynlig-
heten er større, vil tjene på å 
kjøpe denne kontrakten. De
som tror Mitt Romney vil vinne,
vil kjøpe den motsatte
kontrakten, som altså gir
avkastning kun dersom Obama 
taper.

Markedsprisen bestemmes av 
tilbud og etterspørsel og på 
ethvert tidspunkt er prisen slik 
at markedet er i balanse.

Hvorfor virker så dette?
Prøv følgende neste gang du

skal gjette grisens vekt på din 
lokale basar: La hver av dine

venner notere sin gjetning før
dere går sammen om gjennom-
snittet av disse tallene. Typisk 
vil gjennomsnittet være
nærmere sannheten enn det
selv din mest treffsikre venn 
ville klart alene.

Folk flest bommer litt feil på 
begge sider av sannheten, og
ved å ta gjennomsnittet, vasker
en bort de individuelle feilene.

Når en satser penger, vil i
tillegg hver enkelt gjerne satse
mer dersom en er sikker i sin
sak. Slik vil de treffsikre påvirke
oddsen og markedsprisen mest.

En vil også ha incentiv til å 
søke opp informasjon som kan
si noe om oddsen, så markeds-
prisen vil hurtig reflektere all
tilgjengelig informasjon.

Merk den opplagte analogien
til hvordan en aksjekurs gjen-
speiler bedriftens fremtidige
avkastning. 

Min tidligere kollega ved
Northwestern University,
Charles Manski, var skeptisk til
hvorvidt prisene kan tolkes som
sannsynligheter. Blant svakhe-
tene er muligheten til å mani-
pulere prisene dersom en for
eksempel ønsker at Romney 
skal lede an i prediksjonsmarke-
dene. Men nyere forskning har
vist at manipulering blir både
dyrt og kortvarig.

Tradisjonelle meningsmå-
linger har uansett enda flere,
lignende svakheter.

Har så prediksjonsmarkedene
en nyttig samfunnsrolle?

Det er nyttig å kunne forutsi 
fremtidige hendelser, enten en
er politiker eller næringsdri-
vende. Mange bedrifter, for
eksempel Google og Yahoo, har
benyttet seg av prediksjonsmar-

keder internt for å kunne esti-
mere hvor suksessfulle nyutvi-
klede produkt vil bli, eller
hvordan bedriften vil gjøre det
fremover.

Hewlett-Packard oppdaget for 
eksempel at det interne prediks-
jonsmarkedet forutså fremtidig
salg av printere bedre enn
bedriftens offisielle prognoser.

Amerikanske leger har vist
hvordan informasjonsmarkeder
kan spå sannsynligheten for en
influensaepidemi. På samme
måte vil en også kunne få 
nyttige estimat på jordbrukets
avlinger eller effekten av 
høyspentmaster på turisme.

Så lenge informasjonen er
spredt og vidt tilgjengelig, vil
ofte prediksjonsmarkeder gi

treffsikre spådommer. 
Hvis prediksjonsmarkeder er

så nyttige, hvorfor har de ikke 
allerede hatt et større gjenno
brudd?

Hovedårsaken er kanskje
streng regulering. Nettba-
serte veddemål er generelt
ikke tillatt, heller ikke i USA,
og flere av de mest kjente
prediksjonsmarkedene er
basert utenlands (intrade.com
er basert i Irland).

I en artikkel i Science i 200
skrev 22 anerkjente økonom
(inkludert tre nobelprisvinnere)
at informasjonsmarkeder burde 
tillates. De kan spille en viktig
rolle i samfunnet, mente økono-
mene, og myndighetene burde
regulere og deretter benytte 
dem. Det ble foreslått at predik-
sjonsmarkeder burde kunne
åpnes av visse profitt-nøytrale
institusjoner som universiteter
og myndigheter.

I tillegg kan en sette en øvre
grense for hvor mye hver 
budgiver kan satse.

Et enestående eksempel er
Iowa Electronic Markets (IEM), 
som blir administrert av fors-
kningsmiljøet rundt Universi-
tetet i Iowa. Hver deltager kan 
by maksimalt 500 dollar. Tross
reguleringen har IEM forutsett 
både vinner og stemmeforde-
ling ved amerikanske valg med 
skremmende presisjon siden
1988.

I skrivende stund vinner
Obama med drøyt 62 prosent

sjanse, mens han spås 51,3 
prosent av stemmene.

Spennende er det uansett.

Bård Harstad, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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Hewlett-Pac-
kard oppdaget 

at prediksjonsmarke-
det forutså fremtidig 
salg av printere bedre 
enn bedriftens offisi-
elle prognoser

62,5 prosent sjanse for seier

Nyttig informasjon om den uvisse fremtiden finnes i de såkalte prediksjonsmarkedene.
Det hittil så treffsikre Iowa-markedet (IEM) indikerer for eksempel Obama-seier i president-
valget i USA, skriver professor Bård Harstad.

BEHOLDER JOBBEN. I
skrivende stund vinner Obama 
med drøyt 62 prosent sann-
synlighet, mens han spås 51,3
prosent av stemmene i de
såkalte predikasjonsmarke-
dene. Foto: Afp/Scanpix
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rofessor Hilde C. Bjørn-

land ved Handelshøy-

skolen BI hevder i et 

innlegg i DN 25. oktober at 

norsk skole er gjennomsnittlig. 

verrasket ov

Hun er overrasket over at Norge 

Det er godt dokumentert  

at økte ressurser ikke auto-

matisk fører til økte elev-

prestasjoner. Derfor kanaliserer 

denne regjeringen ressursene 

mot den viktigste enkeltfak-

toren for elevenes læring: 

Læreren. 

Etter flere tiår med svak 

rekruttering, har vi gjennom 

målrettet kampakam
t å 

en målrettet kampanje klart å 

økøk

til grtil gru

kanskje det viktigste vi kan 

gjgjøre.
llegg ha
llegg ha

større faglig fordypning, mer 

pedagogikk og bedre praksis-

opplæring.

Ferdig utdannede lærere får 

veiledning når de går ut i 

arbeid, og vi har innført en 

permanent ordning med videre-

utdanning for lærere. 

Hvis elevene skal lære mer, 

må vi også sikre at vi har mange 

nok lærere til å kunne følge opp 

elevene tett. Regjeringen 

innfører et statlig tilskudd til 

t læøkt lærertetthet som vil bety 

6060 flere lærere i ungdoms-

flere lærere i ungdoms-

allerede ne
allerede ne

Ikjølvatnet av 22. juli kommi-

sjonens innstilling har det 

rasa ein debatt i media om 

ov for ein ny forvalt-

kar på

søppelt

vegvedlikehald. 

Ein type oppgåver der NPM-

reformer har hatt lite å tilføre er 

a «wicked problems». 

omplekse og vanske-

gåver som det ikkje 

on enkel løysing på.

ed problems» går på 

organisasjonsgrenser, 

ningsnivå og departe-

område, og årsaksmøn-

verknader er usikre og 

ige.

fleste store samfunnspro-

a som offentlege organ skal 

dtere – som for eksempel  

al utstøyting, fattigdom, 

eidsløyse, kriminalitet, 

kotikamisbruk, samfunssik-

rhet og klimaspørsmål – har 

e slike kjenneteikn. 

NPM-reformer kan fungere 

odt så lenge problema følgjer 

rganisasjonsgrensene, men 

har lite å tilby når dei går på 

tvers av dei. Dei har tilført lite 

for å løyse dei problem som 

krev horisontal samordning og 

samordning på tvers av 

forvaltningsnivå. Vi treng ein 

forvaltningspolitikk som 

motverkar silotenking og 

revirforsvar. 

NPM-reformer som inneber 

fristilli
ng, oppsplitting og mål- 

og resultatstyring har også ført 

til utilsikta negative effektar 

som auka fragmentering, 

svekka politisk kontroll, kapasi-

tets- og samordningsproblem. 

Tiltak av denne typen har truleg 

ført til st
ørre mistillit 

mellom 

styringsnivå og mellom leiarar 

og tilsette og stimulert til 

maksimering av eigeninteresser 

i statlege organisasjonar.

I eit mål- og resultatstyrings-

system blir det venta at ein kan 

avlese resultat i forhold til spesi-

fiserte resultatindikatorar frå 

kvar såkalla resultateining i 

staten. Basert på ei mistillit 
til 

underordna organ skal det 

rapporterast oppover om det 

meste.

Ein ny forvaltningspolitikk 

må ta høgde for tverrgåande 

mål. Den må stille krav til 

samarbeid på tvers av organisa-

sjonar, der ein kan vente posi-

tive resultat først etter at tillits
-

forhold og samarbeidsrelasjonar 

har utvikla seg over ein lengre 

tidsperiode. 

Ein ny forvaltningspolitikk 

for å handtere grenseove-

skridande problem bør gå i 

følgjande retning:

 Samordningskapasitet: 

Styrke det sentrale nivået 

gjennom større sentral samord-

ningskapasitet.  

 Struktur: Betre tillitsf
ullt 

samarbeid mellom stat, fylke og 

kommunar og betre samord-

ning mellom ulike politikkom-

råde.

 Organisasjon: Utvikle innova-

tive grenseoverskridande 

samordningstiltak som for 

eksempel  partnarskap, styrings-

nettverk og dialogbaserte 

system. Betre utnyttin

 Administrativ sty

mering av mål og re

ring slik at det blir 

og resultatfokusert

fremjar læring, mo

innovasjon.  Avvik

vande og skeivvri

regime.

 Demokratisk s

king av politisk l

nivå, betre borg

Meir vekt på fle

 Leiarskap: B

mellom politis

leiarar. Styrke

sjonell leiarsk

meir lydhør o

 Lønssyste

bonusodnin

pfatta

31. oktober kan vere ein god dag for å 

diskutere våre «wicked problems» – 

dei store samfunnsproblema. 

Spørsmålet er om New Public 

Management – «svartedauden»   – er 

rett forvaltningspolitikk til å hand-

tere slike problem, skriv professor 

Per Lægreid ved Universitetet i 

Bergen.
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Skatt på utbytte,  

ikke formue

F
ormuesskatten belønner 

forbruk og straffer sparing 

og investering i norske 

arbeidsplasser, og den stimu-

lerer investeringer i eiendom 

fremfor andre verdiskapende 

arbeidsplasser. I Dagens 

Næringsliv 26. oktober forsøker 

professor Schjelderup å isolere 

debatten om den særnorske 

formuesskatten til en diskusjon 

om de 100 rikeste.

Han velger å se bort fra at 

blant de mer enn 600.000 andre 

som betaler formuesskatt er det 

mange eiere av små og mellom-

store bedrifter som hvert år må 

ta ut store utbytter fra bedrif-

tene for å betale formues-

skatten. Formuesskatten betales 

ikke av overskuddet, men av 

verdien på bygninger, maskiner 

og lagervare. Den må derfor 

betales uavhengig av om 

bedriften går med overskudd 

eller underskudd.

Finansdepartementet har 

beregnet at den effektive beskat-

ning av avkastningen på bank-

innskudd og eierskap i bedrifter 

er på 113 prosent for personer 

som er i formuesskatteposisjon, 

gitt en avkastning på fire prosent 

og inflasjon på to prosent.

Formuesskatten er med på å 

drive boligprisene opp og inves-

teringene i arbeidsplasser og 

sparing ned. Denne effekten 

burde få plass i Schjelderups 

analyse.
formen av 2005 
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plass
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form

slå

sik

be

si
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fjerne

med andre tiltak. De

sikre at alle bidrar, og at de 

rikeste blant oss bidrar mest.

 Jan Tore Sanner, nestleder i 

Høyre, finanspolitisk talsmann
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 FORMUES-

SKATT.Jan Tore 

Sanner, nest-

leder i Høyre.

Fakta  
om el- 
fusjoner

D
agens Næringsliv hevder i 

lederartikkelen 27. 

oktober at større 

selskaper gir lavere strømreg-

ning. Kommentaren kommer i 

forbindelse med rapporten 

«Samfunnsmessige virkninger 

av lokale og regionale energisel-

skaper», som ser på langt mer 

enn nettleien. 

Det er viktig å ha fokus på 

effektiv drift. Mange av de 

mindre og mellomstore selska-

pene driver i dag svært effektiv 

innenfor de geografiske rammer 

e har Rapporten sier at 

driftsøkono-

negative ring

langt større for lokalsamfun

enn bare tap av energiarbeids-

plasser. 

Vi ser at det i noen tilfeller 

kan være hensiktsmessig å 

fusjonere energiselskaper, og en 

slik beslutning bør tas med så 

mye fakta som mulig på bordet. 

Rapporten fra TFoU er et bidrag 

i denne sammenheng. 

Vi mener det er viktig å presi-

sere at utjevningsordningen er 

til for de selskapene som har 

vanskelige geografiske og demo-

grafiske rammevilkår. Slike 

nettselskap er dyre å drifte, 

uavhengig av størrelse. 

For mange kommuner kan 

salg av eierandeler få negative 

konsekvenser. Eierne fortjener å 

få belyst disse konsekvensene 

før de tar viktige avgjø

før de tar viktige avgjørelser for 

kalsamfun
kalsamfun

INNLEGG

Energi

om HR i Posten

29. 

r for 

ten skal 

sentant 

gerer på 

m Posten 

at de 

undt 

er i Posten 

Dette 

darbeider-

gjennom-

oen god indi-

dshetdshet. Det har 

tt

indikatorer på 

at virkelig-

heten er slik 

som Stugu og 

Nordrik påstår. 

Men hvert år 

finner vi selv-

følgelig flere 

forbedringsom-

råder i en stor 

virksomhet 

som Posten.

Vi krever av 

alle våre ledere at de aktivt skal 

jobbe med forbedringer 

sammen med medarbeiderne. 

Jeg ser at dette gir resultater 

over tid. 

Jeg hadde vært glad om Stugu 

og Nordrik hadde satt seg inn i 

hvordan Posten jobber med 

HR i videste fors nd 

HMS og HR i videste forstand 

før defør de
e oss som ekse
e oss som ekse

Konsernsjef i 

Posten Norge 

Dag Mejdell.

Skole på sporet
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SATSET PÅ 

FLERE  FAKTO-

RER FOR STYR-

KET LÆRING. 

Kunnskapsmi-

nister Kristin 

Halvorsen.

nordiske landene.

Regjeringen har også økt 

antallet realfagstimer. Men det 

viktigste er likevel at timene 

blir fylt med god læring. Derfor 

satser vi stort på å styrke 

lærernes kompetanse i matema-

tikk. Hvert år får flere hundre 

lærere omfattende videreutdan-

ning i faget, og vi har nå gitt 

1800 lærere på samtlige 

ungdomsskoler og videregående 

skoler kurs i praktisk matema-

tikkundervisning.

I løpet av de næ
feeste fem 

Evaluer

løftet vise

oppmerk

skolen: V

planer m

enes læ

vente-o

tidlig i

Resu

intern

kelsen

ferdig

også

fram

regnregn
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Samfunn

New Public  

Management 

har tilført lite for å 

løyse dei problem 

som krev horisontal 

samordning og sam-

ordning på tvers av 

forvaltningsnivå

 INGEN ENKLE LØYSIN-

GAR. Ein type oppgåver der 

NPM-reformer har hatt lite å 

tilføre er store samfunnspro-

blem som narkotikabruk og 

kriminalitet. Dette er kom-

plekse og vanskelege oppgå-

ver som det ikkje finst nokon 

enkel løysing på, skriv artik-

kelforfattaren. Foto: Stein J. 

Bjørge, NTB Scanpix

VIL UNNGÅ 

FOR MYKJE 

SVART-KVIT- 

TENKING.  

Professor Per 

Lægreid.
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I mediedebatten i etterkant av 

at skattelistene for 2011 kom 

det frem at Kjell Inge Røkke 

ville få 99,5 prosent i skattelette 

hvis formuesskatten ble fjernet. 

Konfrontert med dette uttalte 

Høyres Jan Tore Sanner til 

media at en fjerning av formu-

esskatten måtte kobles mot 

andre finanspolitiske tiltak.

Spørsmålet velgerne burde 

være opptatt av, er hva slags 

«andre» tiltak det er.

 Skal arveavgiften fjernes? 

Hva er i så fall fordelings-

effekten av det?

 Skal man øke eiendoms-

skatten for å finansiere bort-

fallet av formuesskatten? Kan 

det i så fall være de superrike 

som tjener mest på det?

Sanner uttalte også at Høyres 

motstand mot formuesskatt er 

basert på at Høyre ser på 

skatten som en særskatt på 

norske arbeidsplasser. Dersom 

det er ønsket om høyere syssel-

setting som er målet, kan det 

tenkes at en lettelse i andre 

mpel arbeid

skatter (for eksempel arbeidsgi-

veravgiften) 
veravgiften) kan ha en større 

tebetaling, selv om den skj

bedriftens hånd.

 De betaler skatt på utby

som overstiger den delen

utbyttet som er skjermet

utbytteskatt.

rike betaler relativ

Høyre og de superrikeHøyre ønsker å fjerne formuesskatten. Partiet må klargjøre hvordan det samtidig har 

tenkt å forhindre at de superrike blir nullskattytere, skriver professor Guttorm Schjelderup

ved Senter for skatteforskning, NHH.

 SÆRSKATT. Høyres 

motstand mot formuesskatt 

er basert på at Høyre ser på 

skatten som en særskatt på 

norske arbeidsplasser, 

uttalte finanspolitisk tals-

mann for Høyre Jan Tore 

Sanner. Foto: Per Thrana
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