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MENINGER

DEBATT
Folk må velge arbeid fremfor fritid, og da må vi sørge for at de kommer seg raskere på
jobb. Bane og vei må utbygges der arbeidsreisene foregår – i pressområdene, skriver administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

EN FRI DAGSAVIS
Sjefredaktør og administrerende direktør: AMUND DJUVE

Mindre reise – mer jobb

Katastrofeeffekt

B

ygningskollapsen i Bangladesh der 1127
mennesker omkom, den verste i tekstilindustriens historie, gir ettervirkninger.
Tekstilindustriens sterke vekst i landet de siste
tiårene har på et nivå vært en velsignelse. Det har gitt
rask økonomisk oppgang, økende levestandard, bedre
skoler, økt levealder og større uavhengighet for
kvinner i det muslimske landet.
Samtidig er tekstilarbeiderne – åtte av ti er kvinner
– verdens dårligst betalte i bransjen, med minimumslønn på 220 kroner måneden. Arbeidsforholdene er
elendige, sikkerheten er under enhver kritikk i
tusenvis av fabrikker.
Katastrofen i april har allerede gitt effekter. Myndighetene i Bangladesh har lovet å innskjerpe et håpløst
svakt kontrollregime, heve
minimumslønnen og gi større
Bransjen
melder om frihet til å etablere fagforeninger. I forrige uke underﬂere kleskjeder tegnet en rekke vestlige klessom forsøker å produsenter en avtale med den
få ﬂyttet prointernasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og lokale organiduksjon til ansasjoner for å sikre bedre
dre land.
arbeidsforhold.
Å innføre god kontroll vil ta tid. Korrupsjonen er
omfattende. Den nå arresterte eieren av katastrofebygningen var leder av den lokale ungdomsavdelingen
av regjeringspartiet. Landet er rammet av omfattende
voldelige protester etter katastrofen. «Made in
Bangladesh» er for øyeblikket dårlig markedsføring
for ethvert klesmerke.
Bransjen melder om flere kleskjeder som forsøker å
få flyttet produksjon til andre land i regionen som
stadig tilbyr lave lønninger, men har bedre omdømme.
Ifølge New York Times er det for tiden er nesten
håpløst å få et hotellrom på kort varsel i Indonesias
hovedstad Jakarta, rommene er fylt opp av oppkjøpere
fra den internasjonale klesindustrien som vil tegne
nye kontrakter. Andre populære land er Vietnam og
Kambodsja – skjønt Kambodsja opplevde sin egen
fabrikkollaps med tre drepte i forrige uke. For ressursfattige og overbefolkede Bangladesh vil en masseflukt
være en katastrofe. Tekstilindustrien står for åtti
prosent av eksporten og sysselsetter 3,6 millioner
innbyggere.
Vestlig forbrukerpress mot kleskjedene for å sikre
arbeidere i fattige land levelige kår er viktig. Det er
også en fare for å ramme dem man mest ønsker å
hjelpe.

Turbulens

S

tatens landbruksforvaltning skriver at «Etter en
periode med stor turbulens i agurkmarkedet
meldes det nå om god balanse og en oversiktlig
situasjon».
Politiet har forlatt åstedet.
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INNLEGG
Samferdsel
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TIL Å LEVE MED. At inﬂasjonen er lavere enn det foreskrevne målet på 2,5 prosent, er uansett blant de mindre
problemer for sentralbanksjef Øystein Olsen og norsk økonomi for tiden. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB/Scanpix

Bom på mål
Øystein Olsen bommer på mål hele tiden.
Heldigvis er han sentralbanksjef. Da kan man bare bytte
ut målet.

PÅ INNSIDEN
BÅRD
BJERKHOLT

B

om, bom, bom. Sentralbanksjef Øystein Olsen er
ikke i nærheten av å treffe
det målet politikerne har gitt
ham i oppdrag å sikte på. Inflasjonen er ikke 2,5 prosent, den
er 1,5 prosent. Det er heller ikke
tegn til at den vil ligge rundt 2,5
prosent neste år. Eller i 2015
eller 2016.
Også hans forgjenger Svein
Gjedrem hadde trøbbel. Siden
Norges Bank fikk et inflasjonsmål i 2001, har den årlige
prisstigningen ligget under 1,8
prosent i snitt. Hadde Olsen
vært en fotballspiller, ville han
forlengst blitt byttet ut. Isteden
snakker økonomer nå om at det
muligens kunne være en god idé
å bytte ut målet.
Hvis 2,5 prosent er for
vanskelig å treffe, hvorfor ikke
be Olsen sikte litt lavere, for
eksempel på to prosent?
Argumentet for å ha et høyere
inflasjonsmål i Norge enn i
andre land, hviler på at innfasing av oljeinntektene ville
gjøre det nødvendig med en
svekkelse av norsk konkurranseevne. Man så for seg at de
ekstra oljekronene ville skape

«press i økonomien» og gi høy
lønns- og prisvekst.
Hvilket jo er det som skjedde,
med ett viktig unntak: Selv om
oljeinntektene ble langt større
enn ventet, uteble presset i
økonomien, hovedsakelig på
grunn av økt arbeidsinnvandring. Prisene holdt seg også lave
som følge av billig import fra
Kina.
I et intervju i DN nylig anbefalte sjeføkonom Harald
Magnus Andreassen i meglerhuset Swedbank First Securities
at politikerne like godt kan gi
Olsen et inflasjonsmål på to
prosent. Det har blant andre
Den europeiske sentralbanken
(ECB) og Sveriges Riksbank. Det
samme forslaget har tidligere

Hadde Olsen
vært en fotballspiller, ville han forlengst blitt byttet ut
kommet fra Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea Norge.
Tilhengere av et nytt mål for
Olsen argumenterer blant annet
med at det ikke er noe poeng i å
legge til rette for ytterligere
svekkelse av norsk konkurranseevne og at et nytt og lavere
inflasjonsmål – all den stund
Norges Bank ikke anstrenger
seg synderlig for å få inflasjonen
opp – vil styrke troverdigheten
til sentralbanken.
Det er ikke vanskelig å være
enig i at norsk konkurranseevne
trenger all hjelp den kan få.
Men det er langt fra sikkert at et
lavere inflasjonsmål vil hjelpe
noe særlig.

Paradoksalt nok kan det gjøre
situasjonen vanskeligere.
Det kan jo vise seg at heller
ikke et mål på to prosent blir
enkelt å treffe. Siden endringen
i seg selv kan skape forventninger om at det er blitt viktigere for myndighetene at målet
nås, kan det redusere sentralbankens handlefrihet.
Steinar Holden, professor ved
Universitetet i Oslo, mener
derfor det er en bedre idé å gi
Norges Bank et klarere mandat
til å avvike fra det tallfestede
målet – med andre ord en slags
lisens til å bomme på mål i
lange perioder.
Foreløpig er det lite som tyder
på at regjeringen har planer om
å foreta seg noe.
Så kan man naturligvis ikke
utelukke at inflasjonen tar seg
opp og at Norges Bank til
endelig vil greie å treffe målet.
Ifølge visesentralbanksjef Jan F.
Qvigstad er litt tålmodighet alt
som skal til for å se sentralbanksjefen trille ballen i mål.
«Hadde vi forlenget tidshorisonten for prognosene, ville vi
sett at vi hadde nådd inflasjonsmålet» sa han til DN etter
forrige rentemøte.
Den som lever, får se. At inflasjonen er lavere enn det
mandatet til sentralbanken
foreskriver er uansett blant de
mindre problemer i norsk
økonomi for tiden.
Dermed bør det heller ikke
være en påtrengende oppgave
for politikerne å gi Olsen et nytt
mål.
Bård Bjerkholt er kommentator
i Dagens Næringsliv
bard.bjerkholt@dn.no

verbudspolitikken har
gode kår i det offentlige
ordskiftet etter regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP). Dessverre fokuserer altfor få på planens
avgjørende betydning for
arbeidslivet og norsk verdiskapning.
Det er til å forstå at det
kjempes for lokale skipstunneler, veistumper, småflyplasser
og holdeplasser, men slike fragmentariske diskusjoner må vike
plassen for den store gjennomgripende debatten om hvordan

Q MÅ FÅ SLIPPE KØ. Det viktigere enn noengang at vi sikrer
et samferdselstilbud som gjør
at den yrkesaktive delen av
befolkningen kommer seg
raskt og effektivt til og fra jobb.
Foto: Erlend Aas, NTB Scanpix

STORT BEHOV
FOR ARBEIDSKRAFT. Kollektivtraﬁkkens
bidrag er
avgjørende,
skriver AnneKari Bratten.

infrastrukturen og kollektivtilbudet skal bidra til å gjøre
Norge klar for de helt massive
arbeidskraftsutfordringene vi
står overfor.
Det viktigste målet i næringsog arbeidslivspolitikken er å
sikre nok arbeidskraft til både
privat og offentlig sektor, slik at
vi også i fremtiden legger til
rette for høy økonomisk verdiskapning og velferdstjenester i
verdensklasse. Da er det avgjørende at samferdselspolitikken
målrettes, slik at arbeidsreisene
foregår så raskt og effektivt som
mulig.
Reisetiden har økt år for år.
Q I 1980 brukte vi 52 minutter
pr dag på å komme oss til og fra
jobb.
Q I 2010 brukte vi 61 minutter
på arbeidsveien, altså over en
time.
En viktig forklaring på
økningen er at man ikke har
bygd ut infrastrukturen slik at
den holder tritt med økningen i
antall sysselsatte. Det blir køer
når mange flere folk skal på
jobb uten at veiene, jernbanen
og kollektivtransporten får
større kapasitet.
Dette bildet forsterkes ytterligere i pressområdene der
arbeidsplassene skapes og mye
av den nye innovasjonen skjer. I
tillegg har utviklingen i arbeidsmarkedet ført til at arbeidsplassene sentraliseres uten at folk
flytter etter – blant annet på
grunn av boligprisene i storbyene.
Hver eneste dag ifjor økte

befolkningen i Oslo og Akershus
med 57 innbyggere. Det tilsvarer
omtrent to skoleklasser per dag.
Nord-Jæren og Bergen fikk
henholdsvis 13 og 11 nye innbyggere daglig. Befolkningen i Oslo
økte med 10.681 personer ifjor.
I InterCity-området på
Østlandet økte befolkningen
med 2713 per måned. I 2060
vil nesten halvparten av
Norges befolkning bo innenfor
InterCity-området. Politikeren
må få opp øynene for betydningen dette har for effektive
transportløsninger i dette
området.
Forslaget til NTP viser en
markant satsing på kollektive
transportløsninger i regionene
rundt de store byene. Det er
bra at det indre InterCity-trianglet skal stå ferdig i 2024. Men
vi må huske at det er nå og i de
nærmeste årene de store
endringene kommer. På kort
sikt vil det være viktig at
kollektivtransporten holder
rutetiden og at vi sikrer mest
mulig forutsigbarhet for de
reisende.
Å vedlikeholde den infrastrukturen vi allerede har, er
dermed av avgjørende betyd-

Epost: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk:
Maks 1500 tegn (ca. 250 ord)
Legg ved portrettfoto

Q Alt

ning for punktligheten. Det er
derfor positivt at det foreslås at
penger til vedlikehold økes,
men det er bekymringsfullt at
dette først får full effekt etter
fire år av planperioden.
Over halvparten av de spurte i
en Norstat-undersøkelse
Spekter fikk utført ifjor, sier de
ville jobbet mer om reisetiden

Over halvparten
av de spurte sier
de ville jobbet mer
dersom reisetiden
hadde vært kortere
hadde vært kortere. Nå arbeider
over 40 prosent av kvinnene
deltid. Å få kvinnene til å
arbeide like mye som menn,
representerer en verdi som er
større enn oljefondet. Dessuten
er det helt nødvendig for å få
nok arbeidskraft til velferdsstaten.
To tredjedeler sier i tillegg at
reisetiden er avgjørende for om
de vil skifte jobb. Næringslivet
krever stadig større omstillingsdyktighet for hvert år som går.

stoff som leveres til Dagens
Næringsliv, må produseres i
henhold til Vær varsom-plakaten.
Q Dagens Næringsliv betinger
seg retten til å lagre og utgi alt

Norge trenger all den arbeidskraften som kan mobiliseres, og
kollektivtrafikkens bidrag er
avgjørende.
Snart blir den lykkelige
stegn
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