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Verdens mest folkerikeVVdemokrati ser ut til å ta av VVøkonomisk. Mer markedVV
og mindre regulering har trolig
økt den økonomiske veksten per
innbygger fra litt under to
prosent per år før 1990 til
nesten seks prosent per år etter
2000. India vokser med andre
ord nesten som Kina.

Siden marked, vekst og demo-
krati er bra, kan vi undres over
hvorfor de sosiale resultatene i
India alt i alt ikke er bedre.  

I fattige land er økonomisk 
vekst åpenbart et viktig middel
til utvikling – en utvidelse av 
den reelle friheten for innbyg-
gerne. Mine inntrykk fra et kort
opphold i India rett før jul, er at
ubalansen mellom det offentlige
og det private, og mer generelt
mellom politikk og økonomi,
begrenser befolkningens reelle
friheter. 

Mer enn andre land synes 
India å undervurdere betyd-
ningen av offentlige goder. Vi
ser det umiddelbart.
Medlemmer av middelklassen
er besatt av orden og renhet i
eget hjem, men utenfor gate-
døren skriker den sosiale nøden
mot oss: ekstrem fattigdom,
barn som holder varmen ved et
bål i rennesteinen, mangel på 
sanitære forhold, støv, skitt og
store hull i veiene.

Bare få kan nyte reell frihet
når livet er utålelig for så mange
og når vilkårene for å utnytte
egen rikdom er så begrenset.

Vi kan sammenligne med de
fattigste landene i verden. India 
er nå en halv gang rikere enn
gjennomsnittet av de 16

fattigste landene utenfor Afrika.
Siden uavhengigheten har 

forventet levealder i India blitt
doblet, men den er lavere enn
gjennomsnittet av disse
fattigste landene.

Barnedødeligheten er redu-
sert til en fjerdedel av det den
var ved uavhengigheten, men
den er høyere enn i de fattigste
landene.

Skolegangen har økt, men
den er på et lavere nivå enn i de
fattigste landene.

Sanitære forhold er på et 
katastrofalt lavnivå sammen-
lignet med de fattigste landene.

Jean Dreze og Amartya Sens
siste bok, «An Uncertain
Glory», som anbefales, inne-
holder mange informative tall
som peker i samme retning. 

veralt bruker India sin nye
om på individuelle goder
rere enn på de kollektive.
e biler til middelklassen
edfører ikke en ny satsing 
å trafikksikkerhet. India har
erfor overtatt Kinas første-
lass på verdenstoppen over

antall drepte i trafikken, 
enda Kina har flere biler og
flere mennesker.

De private godene som
økonomiske veksten gir,
mindre verdt når de offent-

lige godene underprioriteres så 
sterkt. Næringslivets mulig-
heter begrenses også. Marke-
dene fungerer ikke godt når
viktige offentlige goder 
mangler. 

Den private velsignelsen av 
eksklusivitet synes å være 
Indias kollektive forbannelse. 
Manglene kan være bestemt av 
forhistorien og kastesystemet.

Demokratiet fungerer heller
ikke perfekt. Riktig nok er det 
stor enighet om at demokrati 
forhindrer hungersnødskriser i 
fattige land, og at India ikke har
hatt hungersnød siden uavhen-
gigheten i 1947. Men India har 
fortsatt den største befolk-
ningen i verden som er alvorlig 
underernært. Offentlig disku-
sjon disiplinerer ikke poli-
tikken. Som i EU er det 
vanskelig å få til en bred 
opplyst offentlighet når ikke 
deltagerne engang snakker 
samme språk.  

Politikken er mer styrt av 
politiske dynastier. Innavlen er 
mye større enn i Arbeiderpar-
tiet her hjemme. Hele 30
prosent av kongressmedlem-
mene er politikerbarn. Å bli 
politiker innebærer å bli tatt 
opp i en privilegert klasse. Loja-
liteten til toppene i partiet ser 
ut til å være sterkere enn 
ansvarligheten overfor velgerne. 
Politikere slutter seg til popu-
lære mål for utviklingen. Men i 

India er det ingen enighet om
midlene og om hvordan ulike
virkemidler faktisk virker i den
uoversiktlige virkeligheten.
Dette gir politikere stor makt
som benyttes mer til å berike de
få enn til å øke den reelle
friheten for de mange. 

Endelig har mange av oss 
overdrevne oppfatninger av det
antiautoritære demokratiet i
India. Vi er imponert og frem-
hever forskjellen til det udemo-
kratiske Kina. Men da overser vi
kanskje Indias egne autoritære
tendenser. Flere indiske forfat-
tere peker på måten India 
behandler dissenter og opprø-
rere og på brutaliteten til den
indiske hæren i Kashmir og i
gjengjeldelsene mot maoistenes
grufulle voldshandlinger i
borgerkrigen som fortsatt pågår
midt i landet. Johan Galtung
ville i tillegg pekt på den struk-
turelle volden mot de kronisk 
fattige. 

De autoritære tendensene er 
mulige på grunn av de store
politiske, materielle og sosiale
ulikhetene. For å snu utvik-
lingen er det viktig å få bort
respekten for de rike og mektige
og forakten for de fattige og
maktesløse. Men det kan bli
verre før det virkelig blir bedre.

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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Årets beskjedne
Det siste jeg ønsker er å måtte
snakke om meg selv.
Ari Behn

Årets fremsnakking
Jeg snakker ikke ned andre
aviser. Men jeg er ikke så interes-
sert i Dagbladet som jeg har vært.
De hadde noen forferdelige år
hvor de lovet mer enn de kunne
holde. Nå er de litt tilbake, men
med unntak av et par kommenta-aa
torer har de mistet meg.
Avgått BT-sjefredaktør Trine
Eilertsen

Årets handlekraftige
Da vi leste tilbakemeldingen i
dag fra DN, så tar vi det på 
alvor. Da har vi morgenmøte.
Da vedtar vi endringer. Da 
endrer vi på frokosten.
Hotelleier Petter Stordalen

Årets beroligelse
Flere i Brumunddal reagerte
sist uke på uteliggeren som
oppholdt seg i sentrum. Det
viser seg at mannen rett og slett
er en danske på loffen.
Ringsaker Blad

Årets blomsterhilsen
Du er seiglivet din gamle hestkuk.
Fra sønn Kolbjørn til far Harry 
Benjaminsen

Årets bunga-bunga
Nationen har samme forhold til
debatten om rovdyr som Italias
Berlusconi har til lettkledde
småjenter: Det er billig moro.
Rasmus Hansson, Miljøpartiet 
De Grønne

Årets kvinnepolitiske
Må si debatten om flagg og
landslagsdrakter er rimelig
surmaget. Veltrente kropper og
det norske flagg er vel en topp
kombinasjon!
Julie Brodtkorb, kvinnepoli-
tisk leder i Høyre

Årets sosialdemokrat
Det har ikke vært tradisjon i
min familie for å flagge 1. mai.
Jonas Gahr Støre, Arbeider-
partiet

Årets kirurgiske presisjon
Det pussige er i så fall at Frp har
latt seg spise frivillig. Jeg tror
landsmøtet vil protestere mot
en så ekstrem ansiktsløftning.
Sjefredaktør Arne Strand i
Dagsavisen

Årets utskeielse
Vi er opptatt av at pressen er
med på middag. De er våre
gjester og en del av landsmøtet. 
Og vil få muligheten til å bli
servert alkohol.
Knut H. Jahr, generalsekretær
i Kristelig Folkeparti

På nyttårsaften: Utedusj! Ben-
skjørhet! Ondskap! Dinosaur!

Alt stoff som leveres til Dagens
Næringsliv, må produseres i
henhold til Vær Varsom-plakaten.

Dagens Næringsliv betinger
seg retten til å lagre og utgi alt

stoff i avisen i elektronisk form,
også gjennom samarbeidspartnere.

Redaksjonen forbeholder seg ret-
ten til å forkorte innsendte manu-
skripter.

Debattinnlegg honoreres 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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D
e siste årene har økonomer 

gått igjennom hele alfa-aa

betet for å beskrive formen 

på det økonomiske konjunktur-

forløpet. Det begynte med en 

optimistisk V, deretter en tristere 

U, og til slutt en håpløs W. Nå har 

en enda dypere angst slått rot 

blant økonomene: frykten for det 

jeg kaller en L-formet utvikling. 

2013 har ikke vært det 

dårligste året for industrilan-

dene. Eurosonen var teknisk 

sett ute av resesjon, og arbeids-

ledigheten i USA var lavere 

enn i tidligere år. Japan har 

begynt å komme seg etter jord-

skjelvet og tsunamien i 2011. 

Hvis vi søker dypere under 

overflaten, er det imidlertid 

tydelig at vi fortsatt står ved 

kanten av et stup. I årets tredje 

kvartal var bruttonasjonalpro-

duktet lavere enn tolv måneder 

tidligere både i de forventede 

landene som Hellas og Portugal, 

men også i Italia, Spania, 

Nederland og Tsjekkia. 

I tillegg forverret arbeidsmar-

kedene seg mot slutten av året. 

Antall arbeidsledige i Tyskland 

økte i fire måneder frem til 

november. Blant industrilan-

dene er USA lyspunktet. Ledig-

heten i USA har falt hele året, 

og står nå på syv prosent. Men 

selv der er langtidsarbeidsledig-

heten på et uvanlig høyt nivå, 

hele 36 prosent av den totale 

arbeidsledigheten. 

Japans oppgang ble skapt av 

en sårt tiltre
ngt pengeinnsprøy-

tning. Oppgangen vil imidlertid 

være kortvarig, med mindre 

statsminister Shinzo Abes regje-

ring fullfører sine løfter om mer 

grunnleggende strukturelle 

reformer. 

Dagens situasjon har fått 

noen kommentatorer til å skrive 

om muligheten for en langvarig 

nedgang i industriland. Det er 

ikke et populært syn. Men pessi-

mistene kan ikke avfeies. 

Frykten for en L-formet utvik-

ling er rimelig. Moderne tekno-

logi har gjort det mulig for 

arbeidstagere i fremvoksende 

markeder å ta del i det globale 

arbeidsmarkedet. Uten store 

politiske nyvinninger vil dette 

mest sannsynlig bremse de rike 

landene. Og det er få tegn på 

innovasjon. 

Krisen i industrilandene gjen-

speiles av krisen i økonomi-

faget. Teknologiske fremskritt 

og ustoppelig globalisering har 

skapt drastiske endringer i de 

fleste lands økonomi. I mellom-

tiden har beslutningstagernes 

tankegang stått på stedet hvil. 

Hvorfor har det stoppet opp? 

Det er mulig at politikernes 

konservative tankegang er et 

resultat av de samme faktorene 

som har ført til at gründere er 

mer forsiktige med nye satsinger. 

En engasjerende artikkel 

skrevet av økonomene Leora 

Klapper og Inessa Love i 

Verdensbanken, viser at en av 

de største konsekvensene av 

finanskrisen har vært motvilje 

blant gründere mot å starte nye 

bedrifter. De viser at det var et 

kraftig fall i antall nyopprettede 

firmaer etter 2007.

Verden hemmes 

av at nye tiltak 

blir holdt tilbake på

grunn av manglende 

beviser for at de 

virker

 FORTSATT I KNIPE. I årets 

tredje kvartal var Hellas’ brut-

tonasjonalprodukt lavere enn 

ifjor på samme tid. Her fra en 

demonstrasjon i Aten 20. 

desember. Foto: Louisa Goulia-

maki, AFP/NTB Scanpix
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«L» er den mest fryktede 

bokstaven i alfabetet for både 

økonomer og politikere. De må våge å 

tenke nytt for å få oss ut av knipen.
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Jula er høytid for norsk klippfisk av torsk i Brasil, 

men det tradisjonelle produktet taper markedsandeler 

mot mer bekvemmelige produkter utenom høytidene. 

«Bacalao» i Brasil

N
orske bedrifter ekspor-

terte ifjor 28.000 tonn 

klippfisk av torsk, sei, 

lange og brosme til Brasil. 

Eksporten hadde en verdi på 1,1 

milliarder kroner. Klippfisk av 

torsk er det mest eksklusive 

produktet og hadde en eksport-

verdi på 482 millioner kroner.

Jula er høytid for klippfisk eller 

«bacalao» i Brasil. Brasilianerne 

inviterer gjerne til familieselskap, 

hvor klippfisk er en sentral del av 

måltidet. Siden klippfisken er 

fullsaltet må den vannes ut før 

tilberedning. Både innkjøp og 

utvanning av klippfisk er en 

viktig del av forberedelsene og 

skaper forventninger til høytiden. 

Utvanningen tar gjerne et par 

dager, og krever at man skifter 

vann og oppbevarer fisken i 

kjøleskap for å oppnå best mulig 

kvalitet og riktig saltinnhold.

Selv om brasilianerne fore-

trekker norsk klippfisk av torsk 

til jul og påske, velger stadig 

flere utvannede produkter 

utenom høytidene. Disse 

produktene har stått for veksten 

i det brasilianske markedet for 

klippfisk av torsk. Fullsaltet 

norsk klippfisk taper derfor 

markedsandeler i ett av våre 

største og viktigste marked. 

Bekvemmelighet forklarer 

hvorfor fryste utvannede 

produkter av torsk vokser. 

Produktet kan tilberedes rett 

etter tining og en behøver 

derfor ikke å planlegge måltidet 

flere dager på forhånd. Forbru-

kerundersøkelser viser likeledes 

at mange synes utvanningen er 

vanskelig. Utvannet fisk gjør 

tilberedningen enklere og øker 

sannsynligheten for et vellykket 

måltid. Det passer stadig trav-

lere brasilianere utmerket.

Ferdig utvannede produkter 

av klippfisk av torsk ble intro-

dusert i markedet i 2006. I 2009 

ble det solgt omtrent 750 tonn 

med fryste utvannede produkter 

i Brasil. Salget økte til rundt 

2000 tonn i 2010 og 4500 tonn i 

2011. Ifjo
r kjøpte brasilianske 

forbrukere over 5000 tonn fryst 

utvannet klippfisk av torsk og 

en forventer at kategorien 

nærmer seg 6000 tonn i år. Det 

tilsvarer mer enn en fjerdedel 

av markedet for klippfiskpro-

dukter av torsk i Brasil.

Fryst utvannet klippfisk av 

torsk er dyrt. I su
permarkeds-

kjeden «Zona Sul» i bydelen 

Ipanema i Rio de Janeiro koster 

fryst utvannede klippfiskloins 

195 kroner per kilo. Til 

sammenligning kostet fullsaltet 

klippfiskloins 150 kroner per 

kilo. Tar vi med at vekten på 

fullsaltet fisk øker med nesten 

30 prosent etter utvanning, blir 

prisforskjellen enda større. Det 

forteller at de rikeste kjøper 

utvannet klippfisk og at 

produktet har en merverdi som 

forbruker kan og vil betale for.

Hvordan skal norske bedrifter 

møte den økte konkurransen? 

Én strategi kan være å styrke 

posisjonen til norsk klippfisk 

som produktet for de spesielle 

anledningene, samtidig som 

man lærer forbrukerne hvordan 

de skal vanne ut klippfisk. 

Bedre kunnskap om utvanning 

gjør prosessen enklere og øker 

sannsynligheten for at forbru-

kerne velger fullsaltet fisk også 

utenom høytidene. Spørsmålet 

er om det er tilstre
kkelig til å 

være med på markedsveksten?

Siden markedet for fryste 

utvannede produkter vokser og 

oppnår gode priser, må norske 

aktører vurdere om de kan tjene 

penger på å produsere slike 

produkter. Produksjonen kan 

enten skje i Norge, i Brasil eller 

i et tredjeland. Produksjon i 

Norge vil kunne sikre større 

verdiskapning og flere arbeids-

plasser her hjemme. 

Dersom man velger å produ-

sere produktene i Brasil, vil det 

gi lokal tilstedeværelse og bidra 

til at en raskere kan respondere 

på endringer i markedet. Siden 

brasilianerne er opptatt av å 

beskytte nasjonale interesser og 

lokal verdiskapning, vil det like-

ledes kunne redusere sannsyn-

ligheten for handelshindringer. 

Markedsobservasjoner viser at 

ett norsk selskap produserer 

slike produkter i Kina i dag.

Fremveksten av fryst 

utvannet klippfisk forteller at 

en produksjonsorientert stra-

tegi alene ikke er tilstre
kkelig 

for å lykkes i Brasil. Større 

kunnskap om hvorfor brasili-

anske forbrukere kjøper fryste 

utvannede produkter kan 

benyttes til å tilpasse strategier 

og produkter til endringer i 

markedet.

 Forsker Finn-Arne Egeness & 

forsker Ingelinn Eskildsen 

Pleym, Nofima 

Kontakt oss: Fersk forskning, 

oppsiktsvekkende funn, ny innsikt? 

DN inviterer forskere til å bidra i spalten 

«Forskning viser at ...» Ta kontakt på 

debatt@dn.no

FORSKNING

FINN-ARNE EGE-

NESS OG INGELINN 

ESKILDSEN PLEYM

Køprising er ingen løsning

P
resset for at Oslo skal 

innføre køprising vokser 

seg stadig sterkere. Sist ut 

med å anbefale dette er tanke-

smien Civita. Med all respekt; 

dette er et forfeilet virkemiddel 

som ikke løser noen problemer, 

men som blir en ytterligere 

økonomisk belastning for dem 

som blir rammet. 

Hvem er det som står i kø inn 

og ut av Oslo på de aktuelle 

tidspunkt? Det er mennesker 

som må være på jobb til et 

bestemt tidspunkt. Det er 

ansatte i helseforetak, i 

butikker, i bedrifter. Det er 

åpenbart ikke pensjonistene 

eller de som har valgt å stå 

utenfor arbeidslivet og tilsynela-

tende lever godt med det.

Også de av oss som har anled-

ning til å ta «hjemmekontor» 

kan styre unna rushtidsavgiften. 

I en by som Oslo, med et stort 

antall offentlig ansatte og 

mange innen organisasjons-

sektoren, er det mange som har 

det privilegium at arbeidet kan 

utføres der det passer dem. Men 

telemontører, sykepleiere, 

fabrikkarbeidere og butikkan-

satte – for å nevne noen grupper 

– kan altså ikke det. 

En sosialt urettferdig 

ekstraskatt på dem som må på 

jobb, er feil av moralske 

grunner. Dernest kommer 
t

følgende: I Oslo er det util-

strekkelig med tilførselsveier 

fra alle kanter. I Oslo er alt 

som minner om kollektiv kk

transport sprengt, kapasitets-

messig. Begge disse forhol-

dene er politikernes ansvar. 

Hvorfor skal et politikerskapt 

problem skyves over på 

veibrukerne? 

For ordens skyld: Jeg bor 

innenfor bomringen og kan gå 

på jobb. 

 Finn Langeland, Oslo
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Samferdsel

Dropp forsøket – endre loven

I den politiske plattformen til 

Solberg-regjeringen står det 

at regjeringen vil la kommu-

nene forvalte motorisert ferdsel 

i utmark. KrF deler dette stand-

punktet, forutsatt at det lokale 

selvstyret rammes inn av nasjo-

nale retningslinjer. 

Målet med lovendringen skal 

være at formålsparagrafen i 

dse
motorferdselsloven oppfylles 

bedre enn i dag. Ulovlig kjøring 

skal reduseres, støyplagene skal 

bli mindre og trivselen skal øke 

for alle. Motorisert ferdsel skal 

kanaliseres til områder som er 

mindre sårbare og hvor nega-

tive effekter på naturmiljøet 

reduseres. 

KrF tror det er fullt mulig å 

opprettholde en restriktiv 

nasjonal politikk for motor-

ferdsel – selv om en åpner for 

utvidet lokalt selvstyre og er 

åpen for lokale variasjoner.

KrF er derfor forundret over 

Solberg-regjeringens forslag om 

å igangsette en forsøksordning 

for perioden 2014–2018 med 

adgang for kommuner til å 

etablere snøscooterløyper. 

Forsøket skal pågå parallelt 

med departementets arbeid 

med endring av motorferdsel-

sloven, en sak som sannsyn-

ligvis skal fremmes og 

behandles i Stortinget lenge før 

forsøket avsluttes og evalueres. 

Forsøksordningen, som 

opprinnelig bare skulle omfatte 

40 kommuner, var et rødgrønt 

kompromiss fremmet mot 

slutten av en åtte år lang regje-

ringsperiode hvor man ikke 

hadde greid å komme til 

enighet om endring av motor-

ferdselsloven, tross gjentatte 

lovnader om å gjøre det. Nå er 

det et avklart flertall for endring 

av loven i Stortinget, og da er 

forsøksordningen overflødig. 

Regjeringens utvidelse av 

forsøket fremstår som en 

snikåpning for kommunale 

scooterløyper i alle kommuner 

som ønsker det, inntil en 

lovendring er på plass. 

Endringen iverksettes uten 

demokratisk behandling i Stor-

tinget. Det er en svært tvilsom 

bruk av forsøksloven, og en lite 

varsom fremgangsmåte av en 

mindretallsregjering. 

Jeg vil anbefale regjeringen å 

droppe forsøksordningen, og 

konsentrere seg om sette fart i 

arbeidet med endring av motor-

ferdselsloven. 

  
 Rigmor Andersen Eide, miljø-

politisk talskvinne KrF
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Motorferdsel

Denne nedgangen er mest 

tydelig i «avanserte» land, som 

er spesielt avhengige av finans-

markedene. Det er imidlertid 

merkbart i nesten alle de 95 

landene som forfatterne 

studerte. Grunnen er ikke 

vanskelig å skjønne: Alle blir 

mer forsiktige i nedgangstider.

Den samme tankegangen 

finner vi hos økonomer og poli-

tikere. I usikre tider har de en 

tendens til å holde seg til det 

kjente og kjære og unngå inno-

vative tiltak. Dette passer dårlig 

med tiden vi lever i, der struktu-

rene i verdensøkonomien er i 

stadig forandring. 

Økonomer og politikere er for 

forsiktige. De deler en tilbøy-

elighet til å bruke behovet for 

bevis som et argument mot 

analytisk kreativitet. Vi burde 

så klart bruke de best tilgjenge-

lige bevisene vi har til å utforme 

politikk. Men på visse områder 

finnes det ikke bevis, og da må 

man basere seg på intuisjon og 

teori. Verden hemmes av at nye 

tiltak blir holdt tilbake på 

grunn av manglende beviser for 

at de virker.

Det er heller ikke logisk å 

tenke slik. Forestill deg for 

eksempel at: 

 Tiltak X blir foreslått på åå

grunnlag av teori og noen 

antagelser, selv om det ikke 

finnes håndfaste bevis for at X 

vil fungere. 

 Tiltak Y er «å ikke gjøre X». 

 Hvis det ikke finnes bevis for 

at X vil fungere, finnes det 

åpenbart ikke bevis for at Y vil 

fungere heller. 

Men det er altså umulig å 

hverken gjøre X eller Y.  

Bruken av dette inkonse-

kvente argumentet viser uviljen 

som finnes mot politisk innova-

sjon. Det vi trenger er ny analy-

tisk tenkning – tenkning av den 

typen har satt i gang de største 

endringene i økonomifaget de 

siste 250 årene, og som førte til 

de store politiske gjennombrud-

dene under Den store depre-

sjonen. 

Det er fraværet av slik kreativ 

tenkning som har ført økonomi-

faget til et dødpunkt, mens 

økonomer og politikere blir 

tvunget til å kjempe med 

frykten for L. 

 Kaushik Basu er seniorvise-

president og sjeføkonom i 

Verdensbanken.
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STORE FORSKJELLER.
Medlemmer av middelklassen
er besatt av orden og renhet i
eget hjem, men utenfor gate-
døren skriker den sosiale nøden
mot oss: Ekstrem fattigdom,
barn som holder varmen ved et
bål i rennesteinen, mangel på
sanitære forhold, støv, skitt og
store hull i veiene.
Foto: Gunnar Lier
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