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Skandinavia har kanskje en
form for kosekapitalisme
med sine store velferds-

stater, små forskjeller og gode 
leveforhold. Hvorfor kan ikke
alle land bli som de skandina-
viske? Hvorfor kan ikke alle
velge svenske institusjoner og
politikk – og bli rike, like og
lykkelige som svenskene?

Nylig ga tre stjerneøkonomer
ved MIT, Harvard og Paris
School of Economics et provose-
rende svar. De tre, Daron
Acemoglu, James Robinson og
Thierry Verdier, hevder at
dersom alle land gjorde som
svenskene, ville hele verden bli
fattigere. Den teknologiske
fremgangen ville stoppe, den
økonomiske veksten ville bli
katastrofal, og levestandarden
ville gjennomgående bli lav.

Denne kraftsalven er utledet
av en komplisert matematisk 
modell der nye innovasjoner
bygger på de mest avanserte
teknologiene som er i bruk.
Produktivitet og nyskaping i
hvert land avhenger derfor av 
innovasjoner som allerede er
gjennomført ellers i verden. Alle
er avhengige av det som skjer i
de mest avanserte landene.

De tre fremhever også en
slags internasjonal systemkon-
kurranse, det vi kan kalle den
harde mot den myke kapita-
lismen.

 Land med hard kapitalisme
har en belønningsstruktur med
store forskjeller som leder de
beste til å yte en stor innsats. De
skaper nye og bedre teknologier.

 Land med myk kapitalisme,
derimot, har en belønnings-
struktur med små forskjeller

som – i deres modell – gir lav 
innsats fra de beste. 

Dersom alle land valgte myk 
kapitalisme, ville verden blitt
fattig i mangel på tekniske
nyvinninger. Da ville det lønne
seg for noen land å innføre den
harde kapitalismen. Men når
noen land velger hard kapita-
lisme, kan myke land være
gratispassasjerer på den raske
tekniske utviklingen i de harde
og nyte fordelene av mindre
innstas og små forskjeller.

Hvem kommer best ut av 
denne konkurransen?

I de tre økonomenes modell 
vinner landene med myk kapi-
talisme. De har lav innsats, men
likevel en høy levestandard. Det
er mulig bare fordi andre land
har valgt store inntektsfor-
skjeller og derved høy innova-
sjon. Den myke kapitalismen
står på skuldrene til den harde.
De myke har kvittet seg med
egne urimelige forskjeller, men
bare for å eksportere dem til
andre land.

De store inntektsforskjellene i 
de teknologisk ledende landene
er følgelig en nødvendig forut-

ing for at Skandinavia kan 
høy levestandard og små 

kjeller, hevder de tre. Folk i 
andinavia er rike og like
rdi de er gratispassasjerer 

teknologiske nyvinninger i
SA.   
Men er nå USA så avansert 

om de tre synes å tro?
I Global Innovation Index

kommer Sverige på andre 
plass blant verdens mest 
vative land, mens USA 
mer på tiende plass. Kose-

kapitalismen i Sverige, Finland,
Nederland og Danmark bringer
landene opp blant de syv beste i
indeksen. Norge er nummer 14.

De tre stjerneøkonomene tar 
ikke opp denne rangeringen. I
deres oppsett er vinneren klar
på forhånd.

De tre ser for eksempel bare 
på tilfeller der store belønnings-
forskjeller motiverer entrepre-
nørene til positiv oppfinn-
somhet, der gode teknologier
erstatter de dårlige. Men det
motsatte kan også skje.

For eksempel motiverte 
himmelhøy belønning til
negativ oppfinnsomhet forut for
finanskrisen. Nye, men dårlige,
finansprodukter erstattet de
gode og gamle. De tre ser bort

fra muligheten for slik 
destruktiv kreativitet som kan
destabilisere finansvesenet i
store deler av verden, også i
myke land.

Dessuten misforstår de tre det 
viktigste med den skandina-
viske likheten. De resonnerer
som om det er inntektsforde-
lingen mellom arbeid og kapital
som presses sammen. Men det
er ikke det som skjer. Det er
lønnsforskjellene som presses
sammen.

De høyeste lønningene blir

lavere enn de ellers ville vært, 
noe som gjør teknologisk avan-
sert produksjon mer lønnsom.

 Økt lønnsomhet i moderne
virksomheter gir høye investe-
ringer og høy etterspørsel etter 
arbeidskraft. Derfor kan en øke 
de laveste lønningene uten å 
skape økt arbeidsløshet.

 Små lønnsforskjeller, kombi-
nert med nær full sysselsetting, 
gir større overskudd i nærings-
livet – og mer ulikhet mellom 
arbeid og kapital.

Stikk i strid med det de tre
synes å si, kan innovasjon 
derfor bli mer lønnsomt, ikke 
mindre, når lønnsforskjellene er 
små.

Endelig overvurderer de tre
betydningen av patenterte 
nyvinninger, og undervurderer 
effekten av de gradvise forbe-
dringene som ikke patenteres.

Den myke kapitalismen inne-
bærer også at avstanden 
mellom topp og bunn, mellom 
bedriftsledelse og fagforenings-
klubb, blir liten, noe som ser ut 
til å gi mange små forbedringer 
«på golvet» i bedriftene. 

De tre har kanskje et litt
gammeldags og ensidig syn på 
hvordan innovasjoner foregår. 
Innovasjonene skjer ikke bare 
gjennom den profittmotiverte 
klassiske entreprenør. I egali-
tære land må, som Alex de 
Tocqueville sa, «sammenslut-
ninger tre inn i stedet for 
mektige enkeltpersoner».

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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Tvert imot kan
små lønns-

forskjeller gjøre 
innovasjon mer lønn-
somt, ikke mindre

Myk og hard kapitalisme
Verden har ikke råd til at alle land blir like egalitære som de skandi-

naviske, hevder tre av verdens ledende økonomer.
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Hva Liv Signe Navarsete nå 
velger å gjøre med Borten Moes
høyre hånd, er uvisst.
Klø seg på ryggen? Aften-
posten åpner for spekula-
sjoner.

I Bhutan der vi i fellesskap
markerer verdens håndvaskedag.
Hvis alle hadde vasket hendene
ville færre blitt syke og dødd.
Utviklingsminister Heikki
Holmås slår på Instagram et 
slag for at også andre enn poli-
tikere bør toe sine hender.

Jeg har mer tro på en utstrakt
hånd enn en formanende peke-
finger.
Helseminister Jonas Gahr Støre 
forklarer Vårt Land hvordan
han vil få folk opp av sofaen.

Nordmenn ser ut til å være et
folkeferd der langt flere enn
andre steder våkner sengelig-
gende.
Kronikk i VG forklarer
årsaken til høyt sykefravær.

Leserundersøkelser viser at for
mange er A-magasinet en svært
viktig grunn til at de abonnerer
på Aftenposten. Hva betyr 
helgemagasinene for avisene?
A-magasinets Ola Henmo
setter ny standard for ledende
spørsmål i A-magasinets
intervju med medieforsker
Brita Ytre-Arne.

Uten korps måtte vi vel begynt å 
gå med Ipoder i 17. mai-toget.
Oslo-varaordfører Libe
Rieber-Mohn frykter en
fremtid med nedlasting av 
korpsmusikk, ifølge Aften.

De som blir valgt inn, blir gjort
det på bakgrunn av en vurde-
ring av deres kvalifikasjoner.
Hallvard Bakke forklarer
Klassekampen hvorfor Trond
Giske fikk ham inn i Telenor-
styret.

Produksjonen av mat i Norge er
unik. Den norske råvaren er
unik, rett og slett fordi den ikke
kan byttes ut med noe annet. Det
er ingen som kan produsere mat
i Norge, utenom bøndene her.
Ansatt i Norges Bondelag Per
Ole Ranberg med et unikt 
forsvar for norsk matproduk-
sjon i Nationen.

KRAGERØ: Ved midnattstider
natt til søndag traff politiet en
kar på Kalstad som hadde store 
forklaringsproblemer. Den 47 år
gamle mannen som politiet
stoppet, kom trillende på en
tralle med diverse gjenstander.
Han kunne ikke gi noe godt svar
på hvem som eide gjenstan-
dene. Mannen som var tydelig
ruspåvirket, innrømte bruk av 
amfetamin. Tralla med innhold
ble tatt hånd om av politiet og
mannen ble anmeldt.
KV–Kragerø Blad Vestmar

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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2016? Har analy

noen forbindelse med høyere 

makter?

Jeg kan ikke se annet enn at 

dette er grunnløse spådommer.

De kan sammenlignes med en 

spådom i førsten av 1930-årene, 

da jeg vokste opp på Hede-

marken. Det kom frem i Hamar 

Arbeiderblad eller Hamar Stifts-

tidende at jorden skulle gå 

under på en bestemt dag, og det 

ble tidfestet til klokken tre om 

natten. Enkle mennesker ble 

vettskremte. De sov ikke den 

natten, men ventet på det som 

ville skje. Klokken ble tre, men 

husene begynte ikke å skjelve 

engang. Klokken ble fire, fem og 

seks, men skogen sto like grønn 

og åkrene bugnet like friskt som 

før. Folkene var fortsatt i halv-

koma, men kuene begynte å 

raute på grunn av melkespreng. 

Da det ble formiddag og jorden 

svevde like fast i sin
 bane, var 

det feiring i mang en stue med 

fulle kjøkkenglass av hjemme-

brent og takk til Vårherre for at 

det gikk over denne gang. 

Jeg finner en viss parallell i 

spådommen om jordens under-

gang og boligprisenes stagna-

sjon og fall. Dette fordi boligpri-

sene i hvert fall i Oslo-området 

ikke har 

1898. Krakket dengang v

resultat av 40 års uvettig bolig-

bygging. Hele Norge skulle til 

Oslo for å bygge. Den dag i dag 

står byen fortsatt full av de 

såkalte «80-årsgårdene» uten 

garasjer. Krakket varte i 8–10 år. 

Deretter har det vært jevn stig-

ning. 

I 1948–49 ferdigstilte jeg en 

større boligblokk i Oslo. Leilig-

hetene ble solgt for 400 kroner 

per kvadratmeter. I førsten av 

1950-årene bygget jeg ut større 

prosjekter med flere hundre 

leiligheter, men da var prisene 

kommet opp i cirka 500 kroner 

per kvadratmeter. Senere har 

prisene steget jevnt og trutt. 

Dog med ubetydelige stagna-

sjoner og nedgang.

Dette betyr at prisene har 

steget med mer enn hundregan-

geren fra 1950. Men ifølge analy-

seselskapet skal det altså bli 

slutt på dette om et par–tre år. 

Analyseselskapet må være full-

stendig historieløst hva bolig-

prisene angår.

Spåkjerringene rir igjen.

 Trygve Brudevold (91).
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Skivebom om klimamål

K
jetil B. Alstadheim skriver 

KK24. oktober at Venstres 

KKklimamål på 40 prosent KK
kutt innen 2020 er «urealistisk» 

og «ren symbolpolitikk». 

Kanskje har Alstadheim rett. 

Men det Venstre har slått fast  

i det nye stortingsprogrammet, 

er at vi vil følge FNs klimapa-

nels anbefalinger, som nettopp 

sier at de rike landene må kutte 

mellom 25–40 prosent av sine 

klimagassutslipp innen 2020.

Hvis Venstres mål er «urealis-

tisk symbolpolitikk», er også 

FNs klimapanel sine anbefa-

linger det. Venstre ønsker å 

e sitt pbygge sitt pprogram
program på faglige  

g vig vi
anbefaanbefalinger,

også i klimapolitikken. Vi vet at 

det er krevende, spesielt etter at 

regjeringen har somlet i syv år. 

Men Venstre har vist gjennom 

klimaforhandlingene at vi evner 

å flytte de andre partiene i en 

mer klimavennlig retning. 

Derfor er Alstadheim sin beskri-

velse av klimaforliket en ren 

skivebom.

de, le

 Trine Skei Grande, leder 

i Venstre
i Venstre.
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Klima

FAGLIG. Ven-

stre ønsker å 

bygge sitt pro-

gram på faglige 

og vitenskape-

lige anbefalin-

ger, skriver 

Trine Skei 

Grande.

du bor
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Sosialdemokrati 

på vikende front

J
onas Gahr Støre svarer i DN 

tirsdag på min kronikk 

JJ«Slutten på sosialismen» fra 

lørdag. Helseministeren mener 

jeg siterer Francis Fukuyama 

selektivt, noe han har rett i. Han 

påpeker også at jeg overser en 

viktigere trend: at middelklassen 

skrumper inn. Også det har han 

rett i. Grunnen til at jeg hiver 

hendene i været, er (naturligvis) 

at jeg har et ess i ermet: Jeg har 

skrevet en bok: «Rødt, Hvitt & 

Blått – om demokratiet i 

Europa», som kommer ut på 

Dreyer kommende fredag, hvor 

nettopp dette er behørig omtalt.

Støre ser en viss relevans i 

min overordnede tanke om at vi 

i Europa har bygget opp svul-

mende velferdsstater som er for 

dyre å drifte i en ny økonomisk 

virkelighet. Negativ demografi 

og skrøpelig verdiskaping gjør 

denne utfordringen reell. 

Finanskrisen gjør den akutt.

At denne utviklingen er en 

spesiell utfordring for de sosial-

demokratiske partiene, er min 

mening. Den styrkes i noen grad 

av en enkel statistikk. For ti år 

siden var 12 EU-land (av 15) 

styrt av Arbeiderpartiets søster-

partier, i dag er tallet fem. I dag 

er sosialdemokratene en sterkt 

svekket blokk.

De siste valgene har vist at 

europeiske sosialdemokrater 

ikke lenger vet hvordan man 

skal appellere til de millioner av 

velgere som ikke finner middel-

klassearbeid i den postindustri-

elle økonomien, den nye trygde-

klassen i forstedene, de 

fremmedgjorte innvandrerne 

som trodde på multikulturalis-

tens luftslott, de barnløse og 

grånende borgerne som har fått 

sin identitet dekonstruert og 

nedvurdert av eliteidealister.

Noe av grunnen, slik jeg ser 

det, er altså at sosialdemokra-

tene gjennomgående har tatt 

rollen som forsvarer av en 

velferdsstat under press, altså  

et defensivt prosjekt. Det er min 

forklaring på sosialdemokra-

tenes svekkede appell i Europa.

Historikeren Tony Judt skriver 

om disse spørsmålene i sitt 

dødsskrift «Ill Fares the Land». 

Judt var sosialdemokrat og så de 

problemene jeg beskrev i min 

korte tekst, tårne seg opp. Det 
ne

eneste svaret han klarte å finne
es

for å bevare sosialdemokratenes

dominerende stilling, var hva 

han kaller «a social democracy 

of fear» – altså at velgerne skal 

stemme rødt ut av frykt for 

alternativene. 

 Asle Toje, Institutt for stats-

vitenskap, Universitetet i Oslo.
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SVEKKET. I dag 

er sosialdemo-

kratene en 

sterkt svekket 

blokk, skriver 

Asle Toje.

Alvorlig embedssvikt

D
agens Næringsliv har bitt 

seg fast i et standpunkt: 

Tigging er noe vi må leve 

med (lederartikkel 19. oktober). 

Venstres Trine Skei Grande er 

ute i samme ærend 22. oktober, 

uten at det tilfører debatten nye 

innsikter. 

Det er en utbredt misforstå-

else at vi med EØS-avtalen må 

akseptere at kriminelle kommer 

til Norge. Vi har lov til å sette 

krav til underhold for turist-

besøk, og vi har lov til å sette 

grenser for hvor lenge man kan 

være arbeidssøkende i Norge 

uten å lykkes. Problemet er at 

slike begrensninger blir papir-

bestemmelser hvis det er tillatt  

å reise til landet for å tigge.

Nå kan det hevdes at dette 

ikke er så farlig, hvis man holder 

seg til tiggingen. Men det er her 

virkeligheten slik idealistene 

tror den er, og virkeligheten slik 

politiet beskriver den, skiller lag.

Internasjonale politirapporter 

og organisasjoner som arbeider 

mot trafficking, har lenge pekt 

på den nære og symbiotiske 

samm
ellom 

mellom 

bakmannsvirksomhet, familie-

trafficking, tiggeturisme og 
nn-

tradisjonell kriminalitet. Kunn-
di-

skapen er, sammen med Politidi-

rektoratets egne analyser, sendt 

over til justisminister Faremo i 

juni i år. Pressen har vist used-

vanlig tilbakeholdenhet i å rekvi-

rere denne korrespondansen.
tis

Det er en alvorlig svikt i justis

se

minister Faremos embedsførse

når hennes egne fagetater – 

samtlige politidistrikt som er 

berørt av tigging og POD – igno-

reres. Både Storberget og 

Faremo har sittet uvirksomme 

når fakta fra egne rekker 

kommer på bordet. Forutset-
er 

ningen for å diskutere løsninger 

på et problem, er i det minste å 

erkjenne at det finnes et 

problem.

 Michael Tetzschner (H), 

 Michael Tetzschner (H), 

tingsrepre
tingsrepre
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UTBREDT. Det er 

en misforståelse 

at vi med EØS-

avtalen må 

akseptere at kri

minelle komm

til Norge, skrive

Michael Tetz-

schner.

Bedre tilretteleggelse for sykling er ikke bare god 

samferdselspolitikk. Det gir store helsegevinster også, 

skriver Abid Q. Raja.

Sykkelvei – et sparetiltak

J
eg er en syklende brun 

nordmann, for tiden i 

India. Således er jeg en 

sjelden rase, da det er et leit 

faktum at etniske minoriteter  

i Norge sykler mindre enn 

etniske nordmenn. Det henger 

sammen med hvor man har 

opprinnelse og med sykkel-

kultur, som ikke blir overført 

siden integreringen går for 

sakte.

Jeg prøver å holde tritt m
ed 

DNs lesere. Etter å ha løpt 

maraton i New York ifjor, måtte 

jeg oppleve sykkelritt, og har i 

år fullført blant annet Enebakk 

rundt og Nordmarka sykkelma-

raton. Det er befriende å sykle; 

det går fort, du får trent, du 

tilbakelegger store avstander  

og opplever mye natur.

Når sykling gir så mange 

oppturer, er det lett å glemme at 

vi ikke har gode nok sykkelveier, 

selv i Norge. En kan fort 

glemme de treningsturene på 

landeveien hvor bilene tuter på 

deg, forsøker å ta deg med 

spylevæska eller kjører forbi i 

enorm fart, så nært at du føler 

for å sykle ut i grøfta for å 

unngå å bli påkjørt. Ikke minst 

kan man glemme nettdebattene 

hvor mange nærmest ytrer 

ønsker om å kjøre på syklister. 

Som bilist er jeg blitt langt mer 

elsesfull overfor 

forståelsesfull overfor syklist

etter at jeg satte meg på 

sykkelen igjen som voksen.

Jeg ser at jeg i grunn også bør 

takke for at folk sykler. Tenk om 

alle transportsyklistene heller 

hadde tatt bil til og fra jobb?

Er man litt over gjennom-

snittlig interessert i samferd-

selspolitikk, vil man i utkast til 

Nasjonal transportplan se gjen-

tatt flere ganger at økt trans-

portbehov fra befolkningsvek-

sten på 20 prosent de neste 20 

årene må tas enten gående, 

syklende eller gjennom kollek-

tivtrafikk. Det er i alle fall ikke 

plass til fl
ere biler i det sentrale 

østlandsområdet.

Oslo og Akershus er en sykkel-

region som må samarbeide for  

sammen

å få gode, sammen
nde

nhengende
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Samferdsel

Voksne mennesker trenger fysisk aktivi-

tet. Selv veide jeg 20 kilo mer for knappe 

fire år siden. Jeg kunne blitt en belastning  

for helsfor helseapparatet

traseer. Når disse er gjennom-

ført, vil det gi god virkning også 

for andre samferdselsløsninger. 

Det bør derfor være lov å etter-

lyse mer fremtidsrettet og 

visjonær satsing på sykkel som 

transportmiddel. Økt sykling 

har så mange positive effekter 

at den samfunnsmessige gevin-

sten ved bygging av sykkelveier 

er meget stor, både i sentrale og 

i mer rurale strøk.

Ikke på noe annet samfunns-

område vil en satsing gi så store 

virkninger innen miljø og folke-

helse som sykkelveier. Inakti-

vitet er den store helsetruselen  

i Norge, ifølge Helsedirekto-

ratet, og voksne mennesker 

trenger minst en halv time 

fysisk aktivitet hver dag for ikke 

å belaste helseapparatet.

Selv veide jeg 20 kilo mer for 

knappe fire år siden. Jeg kunne 

fort ha blitt en belastning for 

helseapparatet.

Å tilrettelegge for sykling er 

faktisk også å satse på borgernes 

helse.

Luftforurensning og støybe-

lastning i nærmiljøet reduseres 

ved å redusere biltrafikken. Når 

vi vet at de fleste bilturene i Oslo 

og Akershus er kortere enn fem 

kilometer, er det mye å hente på 

å få folk opp på syklene.

Syklister bør engasjere seg 

mer politisk for å kreve helårs 

ekspressykkelveier som gjør at 

Oslo–Akershus henger sammen 

også for sykkelpendling. For 

eksempel fra Romerike til Oslo, 

fra Nittedal til Oslo, fra Follo til 

Oslo, og ikke minst fra Asker til 

Oslo. Bør det ikke samtidig 

kreves tilretteleggelse for gode 

tilførselsveier til sykkelekspress-

veiene?

Som politiker akter jeg å 

jobbe for at sykkel blir et 

innsatsområde også for arbeids-

givere. Kan ikke arbeidssykling 

honoreres med fem kroner kilo-

meteren (bilen får 3,50 og 

elbilen får fire kroner), og kan 

man ikke gjøre det gratis å ta 

med sykkelen på kollektivtran-

sport og lage sykkelstativer på 

busser og tog? 

Årets statsbudsjett viser at 

sykkelsaken nok en gang forblir 

uprioritert. Det er tydelig at 

landet trenger ny kurs og regje-

ringen avlastning.

id Abid Q. Raja, Venstre-poli-

tik for tiden i New D
for tiden i New Delhi.
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HARD VERSUS MYK KAPITA-
LISME. – Innovasjonene skjer
ikke bare gjennom den profitt-
motiverte klassiske entre-
prenør, skriver artikkelforfat-
teren. Foto: Silje Eide
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