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Torsdag 20. oktober 2011

Usikre økonomiske vinde
Vær på vagt næste gang økonomer siger, at
de har styr på det og er i stand til at forudsige fremtiden.
Kronik

Af Niels Lauritzen, lektor og Jan Sørensen, ph.d.-stipendiat ved Institut for
Ledelse og Virksomhedsstrategi på Syddansk Universitet

Føl dig fri som fuglen!
- vi hjælper dig med at få styr på
regnskabet og alle papirerne
Debitorer, Kreditorer, Finans,
Løn, Moms m.v.
Udføres hos os i vores økonomisystem, eller hos dig på dit.
Kontakt os for en uforpligtende
samtale om hvad vi kan gøre for dig.

21 122 122
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Vil du være selvstændig?
Skal du overtage eller starte egen restaurant, café,
pizzeria, kiosk eller slagterbutik?

Kom til gratis informationsmøde
Torsdag den 3. november kl. 09.00 – 13.00
Ishøj Kulturcafe i Ishøj Bycenter
Ishøj Østergade 28
2635 Ishøj
Bliv klogere på kravene til at drive selvstændig
virksomhed indenfor fødevare- og restaurationsbranchen.
  +HUKDUGXFKDQFHQIRUDWP¡GHUHOHYDQWH
myndigheder, som fortæller om indretnings- og
miljøkrav, tilladelser og ansøgningsprocedurer.
  'XRSQnULQGEOLNLGULIWOHGHOVH¡NRQRPLRJKYRU
dan du kan få hjælp til autorisationer.
  7LOP¡GHWYLOGXRJVnP¡GHI¡GHYDUHNRQVXOHQWHU
og rådgivere, der har mange års erfaring med
ovenstående.
'HUYLOY UHPXOLJKHGIRUDWVWLOOHVS¡UJVPnORJIn
hjælp til etablering på selve dagen.
Se mere på www.ishoj.dk/erhverv eller kontakt Anja
Andersen på ava@ishoj.dk eller telefon 43 57 72 08.
Arrangørerne er Iværksætterkontaktpunktet og
kommunernes lokale erhvervsservice.

Blandt økonomer udspiller der sig i disse år en diskussion, som har afgørende
betydning for virksomheders vækstvilkår og for samfundet generelt.
Diskussionen sår bl.a. tvivl om, hvordan virksomheder skal udforme strategier, hvordan man bedst skal investere sine penge og hvilken uddannelse
man skal rådgive sine børn til at tage.

Er jorden rund eller flad?
Det hele kan føres tilbage til år ca. 1500,
hvor Kopernikus revolutionerede den
gængse opfattelse af verdensbilledet
ved at vise, at jorden er rund. Men ud
fra en økonomisk synsvinkel diskuteres det fortsat, hvorvidt jorden er rund
eller flad.
I 2005 udkom bogen »The world is
flat« af Thomas L. Friedman, en indflydelsesrig journalist på New York
Times. Han argumenterer for, at jorden atter er flad i kølvandet på globaliseringen og de frie markeder. Tanken
er, at vi kan se langt uden bakker, så
bl.a. økonomer og virksomheder har
mulighed for at prognosticere langt
ud i fremtiden. Som modsvar har David Smick, en anerkendt amerikansk
finansanalytiker, udgivet bogen »The
world is curved«. Hans argument er, at
jorden er rund, og at man hverken kan
se eller prognosticere langt ud i fremtiden. Verden opfattes derimod som et
sted med betydelige risici, og hvor beslutninger skal tages på baggrund af
meget stor usikkerhed.

To strategier
Før vi besvarer, om jorden er rund el-

ler flad, ser vi på de mulige konsekvenser, som det kan få for virksomheder.
Hvis jorden er flad, har virksomheder
god grund til at forsøge at arbejde med
langtidsprognoser. Her forsøger man
at analysere omgivelserne og beregne
afsætning og andre faktorer ud i fremtiden.
Er jorden derimod rund, er det en
stor hæmsko at udarbejde langtidsplaner - især hvis man klamrer sig til dem
på trods af ændringer i omgivelserne.
I så fald bør man - så at sige - forsøge at
sejle i oprørt hav.
Det er et spørgsmål om at kunne navigere hurtigt, efterhånden som omgivelserne ændrer sig. Der er altså god
grund til at overveje sin virksomhedsstrategi og enten primært fokusere
kort- eller langsigtet.

Påvirker systemet
Det er ikke kun virksomheder, men
også uddannelsessystemet, der påvirkes. Det er f. eks. tvivlsomt, hvor langt
de eksisterende økonomiske modeller
rækker, fordi de er præget af mange
restriktive forudsætninger og tvivlsomme sammenhænge. Når usikkerhed og uvished er en del af hverdagen,
bør man i langt større udstrækning
udforme økonomiske modeller, der er
gearet til forandringer.
Ser man på de studerendes valg af uddannelse, kan det ligeledes gå to veje.
Et af Friedmans argumenter for, at jorden er flad, er liberaliseringen af vareog kapitalbevægelserne.
Denne udvikling har bl.a. skærpet
den internationale konkurrence mellem virksomheder, dereguleret luft- og
søtransporten og fået mange virksomheder til at opsplitte deres værdikæde
på tværs af lande og regioner. Globaliseringen virker altså som en damptromle, der tromler jorden flad. Og det
betyder, at uddannelserne bør internationaliseres.
Når jorden betragtes som rund, stiller det omvendt krav til uddannelsessystemet om at tilrettelægge uddannelser med fokus på forandringsprocesser.
Uddannelserne skal tilgodese, at
det enkelte individ bliver i stand til at
håndtere sådanne forandringsproces-
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ser på egen krop. Det er også problematisk, i hvor stor udstrækning staten er
i stand til at styre de unges valg af uddannelse. I stedet må man i højere grad
fokusere på det frie uddannelsesvalg,
hvor de studerende selv vælger deres
uddannelse. Det giver god mening, da
de studerende ofte er bedre til at opsnappe de nyeste tendenser i samfundet end de fleste andre samfundsgrupper og meningsdannere.

Tilfældigheder
Svaret på, om jorden er rund eller flad,
er både-og. Der er ingen tvivl om, at
Friedman har ret i, at globaliseringen
tromler jorden flad og gør den mere
ensartet. Men på den anden side er
der efter vores vurdering heller ikke
tvivl om, at Smick har ret i, at jorden
er rund. Ny teknologi implementeres
i det økonomiske kredsløb på en så
kompleks facon, at det er umuligt at
forudsige udviklingen. Det betyder, at
der også fremover vil komme mange
kriser som den verdensomspændende
økonomiske krise, vi netop befinder
os i. Man kan faktisk sige, at en krise
per definition må være uforudsigelig, da banker, virksomheder og stat
ellers ville have gjort alt for at undgå
den. Derfor var det ret tilfældigt, at de
amerikanske subprime-lån startede
den nuværende økonomiske krise. Den
kunne lige så godt have opstået af de
store lån på kreditkort i bl.a. USA, det
ophedede ejendomsmarked i Kina eller den svindende magt til centralbankerne.
Konklusionen må derfor være, at det
først for alvor bliver farligt, når økonomer tror, at de er i stand til at prognosticere alt.
Så vær på vagt næste gang økonomer
siger, at de har styr på det og er i stand
til at forudsige fremtiden.
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