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Kan ka pi ta lis men over le ve?KKNei, jeg tror ikke den kan KKdet. Kan so sia lis menKK
fun ge re? Selv sagt kan den det.
Det er den kon ser va ti ve
øko no men Jo seph Schumpeter
som både spør og sva rer i ’Capi-
talism, socialism and democracy’
fra 1942. Pro blem stil lin ge ne
hans er igjen ak tu el le.

Si den han skrev, har eu ro pe-
is ke land, sær lig de nord eu ro pe-
is ke, gjen nom ført en rek ke
so sia le re for mer som blant an net
har le det til små lønns for skjel ler
og sto re vel ferds sta ter. Re for-
me ne har gitt folk ret tig he ter og
mu lig he ter som man ge tid li ge re
vil le sagt var umu li ge å gjen nom-
fø re i en ka pi ta lis tisk øko no mi.

Over fla disk sett kom bi ne rer
lan de ne ka pi ta lis me og so sia-
lis me. Kan blan din gen over le ve?

På leng re sikt er over le vel se
av hen gig av inn tekts vekst.
Me ka ni se ring er den vik tig ste
kil den til inn tekts vekst.
Ma ski ner er stat ter men nes ker.
Det skjer mer i va re pro duk sjon
enn i tje nes te pro duk sjon, for di
vis se ak ti vi te ter er let te re å 
me ka ni se re enn and re. Det skjer
mer i land med til gang til sto re
in ter na sjo na le mar ke der enn i
land som ikke er eks po nert for
in ter na sjo nal kon kur ran se.

Små lønns for skjel ler og sto re
vel ferds sta ter ser ut til å være et
kon kur ran se for trinn i den
sam men heng. Jo mer eks po nert
et land er for kon kur ran se på 
ver dens mar ke det, des to mer
ko or di nert ten de rer lønns fast-
set tel sen å være og des to bed re
so sia le for sik rings ord nin ger
øns ker folk seg. Det fin ner
Er ling Barth og jeg ved å 
stu de re OECD-lan de ne over en
pe ri ode på tred ve år.

Dis se ord nin ge ne bi drar til å 
opp rett hol de en høy eks port-
an del. Glo ba li se rin gen er ster kest
og mest po pu lær der lønns for-
skjel le ne er små og vel ferds sta-
te ne sto re. Beg ge de ler in ne bæ rer
økt makt til sva ke grup per i
ar beids mar ke det. 

Stikk i strid med po pu læ re
syns punk ter fin ner vi der for at de
mest glo ba li ser te lan de ne har de
min ste lønns for skjel le ne før skatt.

Men pres ser ikke bare små 

lønns for skjel ler og sto re 
vel ferds sta ter sva ke grup per
over på trygd?

Sva ret ser ut til å være nei. De 
skan di na vis ke lan de ne, der
lønns for skjel le ne er minst og 
velferdsytelsene størst, har for 
eks em pel eks tra or di nær høy 
yr kes del ta gel se for alle
års klas ser og alle ut dan nings ni-
vå er – også for dem med lave 
for mel le kva li fi ka sjo ner.

Me ka ni se ring in ne bæ rer også 
at sys sel set tin gen flyt tes fra va re-
pro duk sjon til tje nes te pro duk-
sjon. Fle re ar beids ta ge re blir 
skjer met mot in ter na sjo nal
kon kur ran se. Det kan i nes te
om gang lede til en for skyv ning av 
in ter es se kam pen bort fra in ter es-
se ne i kon kur ran se ut sat te virk-
som he ter, og bort fra et krav om 
en ko or di nert lønns fast set tel se.

Man ge av job be ne i jern og 
me tall er for eks em pel over tatt
av ma ski ner el ler av ar beids ta-
ge re i and re land. I Nor ge ut gjør 
ar beids ta ger ne i kom mu ne sek-
to ren den ster kes te grup pen i 
LO. Lønns po li tik ken til den ne
grup pen er ikke i sam me grad 
pre get av hvor dan for hol de ne er 
på ver dens mar ke det. 

Vi har ikke små lønns for-
skjel ler i Skan di na via for di vi er 
mer ega li tæ re enn and re. Vi har 
små lønns for skjel ler for di noen 
har ster ke in ter es ser i å or ga ni-
se re lønns dan nel sen på en slik 
måte at blant an net lønns for-
skjel le ne blir små.

Sen tra li se rin gen i lønns dan-
nel sen har vært av hen gig av den 
or ga ni sa to ris ke styr ken til 
kon kur ran se ut sat te fag for en-
in ger og de res ar beids gi ve re.
Spørs må let er om det er like lett
å opp rett hol de sy ste met når de
kon kur ran se ut sat te fag for en in-
ge ne ikke len ger ut gjør en like
sterk kraft i fag be ve gel sen. Det te
er et pro blem si den Skan di na via 
fort satt er like av hen gi ge av å 

være kon kur ran se dyk tig på 
ver dens mar ke det. De en kel te
sek to re ne er også like av hen gi ge
av hver and re som før.

Det er man ge som me ner a
blan din gen av ka pi ta lis me og
so sia lis me ikke kan over le ve
for di lan de ne jevnt over har 
be vil get seg for dyre vel ferds
ord nin ger. Men pro ble met er
kan skje sna re re det jeg kal le
vel fer dens pa ra doks: Vil jen t
fi nan si ere of fent lig tje nes te p
duk sjon un der mi ne res av ev n
til å gjø re det.

Pa ra dok set byg ger på at vi
øns ker oss fle re vel ferds tje-
nes ter når vi blir ri ke re.
Pro ble met er at vi blir ri ke re på 
en måte som in ne bæ rer at dis se 
tje nes te ne til sy ne la ten de blir
mer kost ba re av ak ku rat den
sam me grun nen som le der oss
til å øns ke mer av dem.

Økt pro duk ti vi tet gjen nom 
me ka ni se ring in ne bæ rer at vi
kun ne ha skaf fet oss det sam me 
som før med mind re ar beids inn-
sats. Vi har der for råd til en stør re
vel ferds stat uten å måt te for sa ke
mer av ma te ri el le pri va te go der. Vi 
kan få mer tid og kref ter til and re 
per so ner og and re opp ga ver.

Men selv om vi øns ker fle re
tje nes ter fra vel ferds sta ten når 
vi tje ner mer i va re pro duk sjon,
blir tje nes te ne dy re re re la tivt 
sett. Vi opp le ver at vi må gi fra 
oss fle re fristelsesgoder for hver
tje nes te når pro duk ti vi te ten går
opp i va re pro duk sjo nen.

Opp of rin ge ne med å fi nan si ere
of fent lig tje nes te pro duk sjon øker 
der for med pro duk ti vi tets veks ten 
i va re pro duk sjo nen. Slik frem står 

om sorgs tje nes ter som mer kost-
ba re jo ri ke re vi blir. Selv om både
inn tekts øk ning og kost nads øk-
ning har sam me kil de, ap plau-
de rer folk det før s te, men kla ger 
på det and re.

Der som alt det te er rik tig, er
små lønns for skjel ler og sto re 
vel ferds sta ter et kon kur ran se-
for trinn som ikke ut van nes av 
mar keds kref te ne i ver dens øko-
no mi en.

Tvert om kan ord nin ge ne bli
et of fer for egen suk sess.

Me ka ni se rin gen kan lede til 
pro duk ti vi tets vekst som gir oss 
vel fer dens pa ra doks, sam ti dig 
som in ter es se kam pen skjer mes
mot for hol de ne på ver dens mar-
ke det. Lønns for skjel le ne kan da 
bli stør re og vel ferds sta te ne
mind re, for di ord nin ge ne ikke
gjen ska per sine so sia le og po li-
tis ke for ut set nin ger.

 Kal le Mo ene, pro fes sor ved 
Øko no misk in sti tutt,  
Uni ver si te tet i Oslo
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Me ka ni se rin gens ty ran ni

Me ka ni se ring og glo ba li se ring gjør oss ri ke re. Da øns ker vi oss mer
vel ferd, og vel fer den gir oss et kon kur ran se for trinn. Men den kan bli et of fer
for sin egen suk sess.
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VEKST. Me ka ni se ring er den vik tig ste kil den til inn tekts vekst. Ma ski ner er stat ter men nes ker, skri ver Kal le
Mo ene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er en del av gamet i denne
bransjen å spille på sex, og det
er jeg komfortabel med.
Artist Hanne Sørvaag kler av 
seg og snakker om musikk i
bladet Mann.

Er det ikke litt å banne i kirken
å brenne kaffe mørkt når det er
lysbrent kaffe som har satt byen
på kaffekartet?
Lokalavisen Aften setter
kaffen i halsen.

Vi har mange eksempler på 
situasjoner som er veldig umen-
neskelige – i betydninga lite
dyrevennlige – for både husdyr
og kjæledyr.
Senterpartiets Per Olaf Lund-
teigen tar oppgjør i Stortinget 
med umenneskelig behandling 
av dyr.

Jeg betaler over femti prosent i
skatt. Den drøye millionen
betaler jeg med glede, men det
synes jeg er nok.
Advokat Harald Stabell legger
sin radikale fortid bak seg i
portrettintervju i Klasse-
kampen.

oder må rulle etter en slik 
nvestering. Og når hodet
r løst fra før på grunn av 

dårlig samarbeidsforhold med
hovedeieren staten, var det bare
et spørsmål om når Norvik 
måtte kaste kortene.
Sjefredaktør Arne Strand i
Dagsavisen greier ut om at 
avgående Telenor-styreleder
Harald Norvik kastet kort for å 
beholde hodet, som måtte rulle.

Det Norvik i realiteten gjorde
var å kreve Giskes hode på et fat.
Regjeringskilde redegjør for
hodestriden i VG.

Du kødder ikke med din største
eier, staten. Det fikk Harald
Norvik klar beskjed om igår
morges.
Dagbladet forklarer eierskaps-
politikk med ungdommens
språk.

KRAGERØ: To bilførere kan se
langt etter førerkortet etter
uvettig tauing på E18. Ved
Bakkevann ble det slepende
«vogntoget» stanset i ettermid-
dagstrafikken mandag. Den ene
bilen tauet den andre med 
altfor kort slepetau. Hastig-
heten på vogntoget ble målt til
over 70 km/t, og slepetauet var
bare litt i overkant av fire meter.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: 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
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