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Vinnerens forbannelse
Det koster å vinne, så vinn med stil.

Fyll opp sparebøssen din
med kronestykker, og 
auksjoner den bort. Det vil

med all sannsynlighet gi deg en
pen gevinst. Den som byr mest, 
vil typisk overvurdere hvor mye
penger du har puttet oppi.

Fenomenet er kjent som
«vinnerens forbannelse». Den
med de mest optimistiske
inntektsanslagene, eller laveste
kostnadsanslagene, vinner
anbudskonkurransen – og
ender opp med å tape penger.

Fotball-VM i Brasil er sist ut i
rekken av famøse vinnerforban-
nelser. Mesterskapet kan
komme til å koste opp mot 100
milliarder kroner, langt mer
enn først anslått. Og selv om
Brasil-børsen de siste månedene
har opplevd et oppsving – som
hjemlige børser ofte gjør i
forbindelse med mega-arrange-
menter som dette – vil effekten
etter alt å dømme være kort-
varig. Historien viser at fotball-
VM og OL-arrangementer stort
sett koster arrangørene langt 
mer enn det smaker (selv om
Oslo2022-tilhengerne forsøker å 
overbevise oss om det motsatte).

I sportsverdenen er det ikke 
bare arrangørene som lider av 
overoptimistiske satsinger og
økonomisk bakrus. Deltagerne
opplever det samme. De mest
nærliggende eksemplene finner
vi i den hjemlige eliteserien i
fotball. Det samlede under-
skuddet for norske toppklubber
økte med 57 millioner til 143
millioner kroner ifjor. Ja, det er
nesten blitt en årlig øvelse å 
riste på hodet over norske 
fotballklubbers manglende
økonomistyring. 

Og muligens er det også 
grunn til å riste på hodet, av 
inkompetanse, overoptimisme
og hårete mål blant ledere som
tenker mer med hjertet enn
med hodet.

Samtidig vil denne type 
underskudd nesten være som 
en økonomisk jernlov å regne i
konkurranser der mange ønsker
å vinne, men få kan. 

Det er to grunner til dette.
Vinnerens forbannelse er én av 
dem, og skyldes en feilslutning
som de aller fleste av oss gjør. 
Ta eksempelet med spare-

bøssen. Hvis du byr på spare-
bøssen og vinner, så tyder det
på at konkurrentene anslår
gevinsten av å vinne til å være
lavere enn det du gjør. Du bør
derfor, betinget at du vinner,
nedjustere anslaget ditt for hvor
mye penger som er i spare-
bøssen. 

Det er på samme måte mange 
fotball-ledere som overvurderer
hvor mye tilskuere og sponsor-
penger som skal komme strøm-

mende inn den dagen de vinner
serien, og kanskje endatil kvali-
fiserer seg til Mesterligaen.

Sammenhengen mellom 
sportslig og økonomisk suksess
er derfor rimelig uklar. Flere
studier viser sågar en negativ 
sammenheng. Fotball er en
sport hvor middelmådighet
lønner seg.

Den andre årsaken til de 
mange underskuddene er den

overdrevne risikoen aktører i 
beinhard konkurranse er villige 
til å ta. Vi ser det ikke bare i 
fotballen, i form av dyre og risi-
kable spillerkjøp. Vi ser det i 
finans, hvor kampen om de 
feteste bonusene gir høy risiko-
vilje. Og vi ser det i politikken, 
hvor dalende meningsmålinger 
gir dristigere utspill (en klas-
siker er da John McCain hentet 
inn Sarah Palin som visepresi-
dentkandidat i USA). 

Noe av den risiko som tas i
konkurransesituasjoner er fullt 
ut rasjonell, om den virker aldri 
så halsbrekkende. Hvis premien 
er stor nok, og vinnersjansene i 
utgangspunktet små, må det tas 
risiko. 

Det er imidlertid mye som
tyder på at risikoviljen ikke bare 
er rasjonell. 

I et eksperiment utført ved
Universitetet i Stavanger finner 
Kristoffer W. Eriksen og jeg at 
folk i konkurransesituasjoner er 
villige til å ta risiko selv når det 
ikke lønner seg. Vi setter opp et 
spill hvor sannsynligheten for å 
vinne konkurransen er størst 
hvis en lar være å satse penger i 
et lotteri. Likevel satses det. Og 
jo flere som konkurrerer, desto 

større er risikoviljen. Vi finner
også at risikoviljen er smittsom.
Jo mer risiko du ser konkurren-
tene dine tar, desto mer tar d
selv – dette også i situasjoner
hvor risiko ikke lønner seg.

En mulig forklaring er at
folk – i stedet for å tenke god
nok gjennom spillet – bruker
tommelfingerregler: Den som
intet våger intet vinner. No
guts, no glory. Og så videre. D
ligger i oss at vi skal ta sjanse
konkurranser.

Ikke bare øker det gevinstm
lighetene (tror vi), det er ogs
mer ærefullt. «To win withou
risk is to triumph without
glory», sa den franske tragedie-
dramatikeren Pierre Corneille.

Derfor liker vi månelan-
dinger, om de er aldri så dyre. 

Og derfor heier vi på de offen-
sive lagene i VM.

Og så gleder vi oss over at
Brasil, fotball-landet, er villige
til å arrangere dette flotte
mesterskapet, uten at vi nord-
menn trenger å betale så mye
mer enn noen timer i sofaen.

Ola Kvaløy, professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
Universitet i Stavanger og NHH

DYRT. VM i Brasil kan
komme til å koste opp mot
100 milliarder kroner, langt
mer enn først anslått. Her fra
byggingen av Arena da 
Amazônia i Manaus. 
Foto: Reuters/NTB Scanpix 
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E
rik Stavseth kommer i DN 

23. juni til orde med et 

underlig regnestykke. Ved 

å anta at en elbil kjører 64.000 

kilometer i løpet av sin levetid 

og bruker strøm fra 

 varmekraftverk, kommer han til 

at livsløpsutslippet per kilo-

meter er høyere enn for en 

bensinbil.

Produksjonsutslippet for en 

typisk elbil kan anslås til ti t
onn 

CO², det dobbelte av det som 

gjelder for en bensinbil. 

 Elbilenes kjørelengde viser seg å 

være omtrent som for vanlige 

biler, kanskje litt lengre, det vil 

si cirka 14.000 kilometer per år, 

ikke 8000, som Stavseth skriver. 

En norsk bil lever i 

 gjennomsnitt i 17 år, ikke åtte, 

som Stavseth tror, og det er 

 ingenting som tyder på at 

moderne elbiler vil ha kortere 

levetid enn dette.

Dermed skal produksjons-

utslippet fordeles, ikke over 

64.000 kilometer, men over 

238.000 kilometer. Det gir 42 

gram CO² per kilometer. Men 

Stavseth kommer til 200 gram.

Med hensyn til driftsutslippet 

påstår Stavseth at det relevante 

indirekte utslippet via strøm-

produksjonen er 900 gram CO²

per kWh og 180 gram per 

 vognkilometer, fordi den 

 marginale kraften kommer fra 

et kullkraftverk. Anvendt på 

Norge blir dette lite treffsikkert. 

Det er riktignok slik at varme-

kraftverk i Danmark og på 

kontinentet gir reservekraft til 

Norge når vannmagasinene har 

særlig lav fyllingsgrad, og 

 krafteksporten fra Norge kan, 

begrenset av kapasiteten i 

 overføringsnettet, i noen grad 

erstatte varmekraft i Europa.

Det blir likevel feil å anta at 1 

TWh økt strømforbruk i Norge 

gir 1 TWh økt produksjon fra 

kullkraftverk på kontinentet.

For å beregne hvordan dette 

slår ut i klimaregnskapet, måtte 

en i to alternativ regne sammen 

timeimport og -eksport av kraft 

over et langt tidsrom, eksem-

pelvis over de 17 år som utgjør 

en bils levetid, og ta hensyn til 

de prisendringene som 

 foranlediges av økt norsk 

forbruk. Ikke bare genererer 

dette økt tilbud av varmekraft 

på kontinentet. Det gir også 

redusert etterspørsel og mer 

vind- og solkraft.

Om vi antar at denne 

 gjennomsnittsberegningen gir 

resultat et sted mellom det vi 

kaller «nordisk energimiks», 

med cirka 170 gram CO² per 

kWh, og såkalt «europeisk 

energi miks», på 510 g/kWh, 

svarer det til mellom 34 og 102 

gram CO² per vognkilometer.

Produksjon og bruk av elbil 

gir dermed et utslipp på mellom 

76 og 144 gram CO² per 

 kilometer.

Bensin- og dieselbilene hadde 

i 2013 et gjennomsnittlig 

CO²-utslipp på 195 gram per 

kilometer, ikke 130 gram som 

Stavseth skriver. De har 

 dessuten i produksjonsfasen et 

utslipp på anslagsvis 5 tonn 

CO², noe Stavseth unngår å 

nevne. Legger vi dette til, får vi 

et livsløpsutslipp på 216 gram 

CO² per kilometer for biler med 

forbrenningsmotor. Det er 

halvannen til tre ganger så høyt 

som beregnet for elbilen.

Da har vi sett bort fra at 

 europeiske varmekraftverk er 

kvoteregulert, slik
 at utslipp 

derfra i noen grad fortrenger 

andre utslipp. Om vi diskuterer 

en halvering av drivstoffor-

bruket gjennom elektrifisering, 

er dette en situasjon som ligger 

minst 20 år frem i tid. På dette 

tidspunkt vil kvotehandels-

systemet med stor 

 sannsynlighet  innebære et de 

facto tak på  utslippene i 

Europa. For  elbilenes del vil det 

relevante driftsutslippet da 

være null.

Livsløpsutslippet vil være 

rundt fire–fem ganger så høyt 

for biler med forbrennings-

motor som for elbiler.

 Lasse Fridstrøm, Transport-

økonomisk institutt (TØI)

LEVER LIKE LENGE. En norsk bil lever i gjennomsnitt i 17 år. Det er ingenting som tyder på at moderne elbiler 

vil ha kortere levetid enn dette, mener Lasse Fridstrøm i Transport økonomisk institutt. Her elbilen Tesla S. 

Foto: Tesla motors

Elbilen er mye renereCO²-utslippet over bilens levetid vil være fire–fem 

ganger så høyt for biler med forbrenningsmotor som for 

elbiler.
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halvannen til tre 
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Bravo, Jensen!

S
tatsminister Erna Solberg og hennes regjerings-

kolleger har snakket mye om effektivisering. Det 

er deilig å se at de også gjør noe. 

inansminister Siv Jensen varslet igår at Skattee-

ar for å kreve inn skatt som i dag 

innkrevere. I frem-

ve Lundgren
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ved UiT påpeker, viser forskning 

både risiko for bivirkninger og 

feiltolkning av sykdomsforløp.

Når vi vet at nordmenn årlig 

bruker 3,8 milliarder kroner på 

alternativ behandling, vil 

 innføring av helsefaglige krav 

og tilsyn gjøre situasjonen 

 tryggere for sårbare forbrukere. 

Vi kan ikke stikke hodet i 

sanden og ignorere omfanget av 

og de mulige risikoene ved 

behandlingstilbudene.

Forslaget om bedre kontroll 

g
sere faren for fe

Jeg har ikke fasiten på 

hvordan bedre kontroll skal 

gjennomføres. Men jeg 

 anbefaler helsemyndighetene å 

nedsette et utvalg for å finne de 

beste løsningene. Vi kan ikke 

overse fraværet av forbruker-

trygghet i et så omfattende 

marked.

 Gry Nergård, forbruker-

ombud
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ny kolonialisme

onale 

r større 

ng enn de 

uttonasjonal-

selskapene 
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isk, 

g og rettslig. 

tene i kraft av 

gjennom årene 

muligheter til å 

ed hvordan 

stet til misbruk. 

Vi har nok informasjon til å vite 

hvordan misbruket foregår, og 

at misbruket har et enormt 

omfang. (Se for eksempel: USAs 

Stop Tax Haven Abuse Act av 

2013, det franske senatets 

rapport ved Eric Bocquet av 

2012, Tax Justice Networks 

rapport: ’The Price of Offshore, 

revisited’ av 2012, som anslår at 

mellom 21 og 32 trillioner dollar 

er investert skattefritt.)

Gjennom et nettverk av 

selskaper i skatteparadisene og 

intensiv bruk av advokater med 

streng taushetsplikt, er det 

 utviklet subkulturer hvor målet 

er å tilrettelegge sofistikerte 

teknikker ved bruk av kunstige 

arrangementer («wholly 

 artificial arrangements»), for å 

unngå beskatning. Formålet er 

å flytte skattbart overskudd fra 

statene hvor verdiskapingen 

skjer, til sk
atteparadiser hvor 

det hverken er aktivitet, verdi-

skaping eller skatteplikt. Ikke 

bare skattefundamentet er 

skadelidende, men all relevant 

lovgivning undergraves ved slik 

adferd.

På grunn av sin størrelse og 

samfunnsmessige betydning 

burde flernasjonale selskaper 

være særlig åpne for innsyn, 

mens det er det motsatte som er 

tilfelle – få om noen er større 

brukere av skatteparadiser og 

advokater enn flernasjonale 

selskaper. Skatteparadisenes 

skadelige sekretesse er vel kjent 

fra store skandalesaker. Og 

advokatene har ikke taushets-

plikt for å skjule forhold som 

ikke tåler dagens lys. Det er 

ingen grunn til at advokatenes 

meget strenge taushetsplikt skal 

omfatte internasjonal skatte-

planlegging, når sterke hensyn 

taler imot.

Lærdommen fra finans-

krisene, krav om å finansiere 

viktige samfunnsfunksjoner, 

rettferdig fordeling av skatte-

byrdene, samt ønsket om å 

hindre uakseptable 

konkurranse forhold i nærings-

livet fordi noen unndrar seg 

skattekostnadene, krever raske 

og nødvendige mottiltak.

G-20 landene, EU, og OECD-

landene har på kort tid og med 

Næringsliv

ikke lenger tillate at flernasjonale 

per fattige land for verdiskapingen som 

naturressursene, skriver Eva Joly.yy

Dette er ingen-

ting annet enn 

en nyere form for 

 kolonialisme

stor tyngde satt skattesvik i 

form av kunstige arrange-

menter, manipulasjon av intern-

priser og «treaty shopping» på 

dagsorden. Det er ikke 

 akseptabelt at noen stater 

innfører lover som grovt under-

graver rettsforholdene i andre 

stater. Våren 2014 vedtok de 

siste EU-landene krav om 

 automatisk utveksling av konto-

opplysninger. Sveits kommer 

etter i 2015. Europaparlamentet 

vedtok våren 2014 krav om 

offentlige selskapsregistre for 

alle selskaper og strukturer, 

også truster med mer. Flere 

tiltak vil komme i fortsettelsen 

– helt til m
an ser at det gir 

ønskede resultater.

Det er ingen menneskerett 

som tilsier at flernasjonale 

selskaper med utvinnings-

lisenser eller servicevirksomhet 

i stater som har naturressurser, 

skal kunne bruke skatte-

paradiser eller advokaters taus-

hetsplikt til å skjule vesentlige 

opplysninger for samarbeids-

partene og myndighetene som 

eier ressursene. Det er heller 

ingen menneskerett for 

 selskapene å manipulere intern-

priser, skjule kunstige arrange-

ment eller beslutningsstruk-

turer for å villede kreditorer 

eller myndighetene. Det 

medfører bare at beskatning 

unngås i statene der verdiska-

pingen skjer. Selskaper som ber 

om vår tillit k
an ikke opptre på 

den måten.

Derimot bør det være en 

menneskerettslig plikt for 

myndighetene i stater som eier 

ressursene å sikre at borgerne 

får sin selvfølgelige andel av 

deres felles verdier. Spesielt 

gjelder dette i fattige land. 

Fattigdom er et grunnleggende 

menneskerettslig problem. Vi 

kan ikke lenger tillate at flerna-

sjonale selskaper tapper fattige 

land for verdiskapingen som 

kommer fra naturressursene – 

ofte den viktigste muligheten de 

har til vekst. Dette er ingenting 

annet enn en nyere form for 

kolonialisme.

Kampen for økologien, mot 

ecocide og ulovlig internprising 

ved hjelp av sekretesse er det 21. 

århundrets veikart for bekjem-

pelse av kriminalitet. Disse 

kampene er like viktige som 

kampen mot korrupsjonen var 

på slutten av det 20. århundre.

 Eva Joly, politiker, jurist og 

tidligere forhørsdommer og 

fransk representant i Europa-

parlamentet

 ÅPENHET. På grunn av sin 

størrelse og samfunns-

messige betydning burde 

flernasjonale selskaper 

være særlig åpne for innsyn, 

skriver Eva Joly.  

Foto: Fartein Rudjord
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