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Historien er som kjent full 
av de alvorligste
advarsler mot x som så 

viser seg å være ubegrunnet når
x er gjennomført.

På 1800 tallet påsto kapital-
eierne at organisasjonsfrihet for
arbeiderne ville medføre
eksproprierende lønnskrav. I
dag ser vi at de sterkeste og
mest omfattende fagforenin-
gene i verden ivrer for lønns-
moderasjon.

På 1980-tallet påsto den
nordeuropeiske høyresiden at
nye markedsreformer ville bli
fullstendig blokkert av organi-
sasjonssamfunnet. I dag frykter
vi for markedets makt over 
sinnene, selv i det gjennomor-
ganiserte Skandinavia.

På 1990 tallet hevdet venstre-
siden at globaliseringen ville
rive ned velferdsstaten og gi
kinesisk lønn til lavlønte og 
amerikansk lønn til høytlønte. I 
dag ser vi at verdens mest
globaliserte land, Sverige, har
de minste lønnsforskjellene og
den største velferdsstaten i
verden.

I dag hevder flere toppledere
i utviklingsland at demokratiet
står i veien for en effektiv utvik-
ling av landene deres. Tar også 
de feil?

Selv i Tanzania, Norges
viktigste samarbeidsland i
Afrika, er ikke troen på demo-
krati som utviklingsmodell like
sterk som før. Den nye skep-
sisen viser seg blant annet i 
valget av forbilder. Demokra-
tiene i Europa skinner ikke som
før. Finanskrisen og de stats-
finansielle krisene har ødelagt
mye av ryktet.

I tillegg kommer at den euro-
peiske massearbeidsløsheten
minner om undersysselset-
tingen i Afrika.  

Nå er det Asia som gjelder,
der de minst demokratiske
landene, som Kina, kan vise til
den høyeste økonomiske
veksten. Kina er imidlertid et
altfor stort land til å være et
realistisk forbilde.

Malaysia, derimot, med litt
under 30 millioner innbyggere,
er det lettere å identifisere seg
med for land som Tanzania.

Selv uten å endre styresett gjør

ikke Tanzania det så dårlig. 
Siden 2002 har landet hatt 
mellom seks og åtte prosent 
økonomisk vekst hvert år. Barne-
dødeligheten er på vei nedover 
og forventet levealder har økt fra 
51 til 58 år i løpet av ti år. 

Men det er mange uløste
oppgaver og det politiske 
systemet arbeider langsomt. 
Fattigdommen ser ikke ut til å 
gå merkbart ned, til tross for 
den høye veksten. Det er ikke 
noe formelt sikkerhetsnett for 
innbyggerne. Utbyggingen av 
veier og annen infrastruktur går 
sent. Kampen mot korrup-
sjonen er heller ikke vunnet. 

Dessuten er matvaresikker-
heten svak i minst en fjerdedel
av landet. Bare fem prosent av 
jorda er formelt registrert, og
eiendomsretten til de aller fleste
småbøndene er usikker.

Sammenlignet med lands-
bygda er byområdene i Dar es
Salaam mye rikere. Men fattig-
strøkene i byen er som før – like
skitne, like trangbodde og like
fulle av smilende barn og
voksne.

Egentlig burde utsiktene deres
være gode. Tanzania har funnet 
gass. Statoil er for eksempel med
på minst tre drivverdige gass-
funn utenfor kysten. Det er
kanskje på grunn av denne nye
rikdommen at flere ledere i poli-
tikken og i næringslivet nå 
finner demokratiet mer tung-
rodd enn før. Isåfall føyer

Tanzania seg inn i et mønster 
der økt ressursrikdom forsinker 
demokratiseringen. 

Siste mote i administrasjons-
eliten i Tanzania er å lære 
konkret av administrasjonen i 
Malaysia, et land som tilsyne-
latende har tatt av økonomisk, 
men som hverken tar demokrati 
eller menneskerettigheter 
spesielt alvorlig. For tiden 
driver toppbyråkrater fra 
Malaysia en storstilt opplæring 
av tjenestemenn i regjeringsde-
partementene i Dar es Salaam. 

Stikkordet for opplæringen er
implementering. Det viktigste 
er å komme i gang og få ting 
gjort. Ledere med handlekraft 
og autoritet er de virkelige 
heltene. Den kjente tanzania-
neren Ali Mufuruki, en av 
Afrikas rikeste og mest vellyk-
kede forretningsmenn, tok 
bladet fra munnen på en stor 
konferanse i Dar es Salaam 
nylig: Demokrati er noe 
Tanzania først bør tenke på når 
landet er utviklet. Nå er det i
tid til lange møter og vanskel
kompromisser. Vi trenger  
handling og en sterk leder. 

Men utgjør demokrati en
så alvorlig bremse for den 

sosiale og økonomiske utvik-
lingen?

Erfaringene på tvers av land 
og over tid viser at det beste og
mest vennligsinnede autokrati
kanskje er økonomisk mer
effektivt enn det beste demo-
krati. Men når det gjelder vekst
og utvikling, er variasjonene
mellom autokratier så mye
større enn variasjonene mellom
demokratier.

Demokrati er derfor trolig en 
billig forsikring. Folk kan ikke
bare erstatte politiske stats-
ledere de ikke lenger vil ha, men
de kan også forhindre de verste
utfallene, den laveste veksten og
de største økonomiske katastro-
fene. Demokrati ser også ut til å 
beskytte mot hungersnød og i
noen grad mot krig – to forhold
som fortsatt truer mange afri-
kanske land.

Advarslene mot demokrati som 
utviklingsmodell kommer også til
å vise seg ubegrunnet når demo-
kratiet først har festet seg.  

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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Ledere med
handlekraft og

autoritet er de virke-
lige heltene i Afrika

Farlig mote
Malaysia er på moten i Afrika. Mange utviklingsplaner, men lite

utvikling fører til økt oppslutning om autoritære regimer.

MED EGNE ORD 
KALLE MOENE

DEMOKRATI PÅ VENT. I Tanzania som er Norges viktigste samarbeidsland i Afrika, er ikke troen på demokrati
like sterk lenger. Her fra markedet i sentrum av byen  Arusha. Foto:Hampus Lundgren

Lars Henrik Røren, olje- og 
gassanalytiker i SEB, stiller
store spørsmålstegn ved tanke-
settet til Statoil-ledelsen.
Dagens Næringsliv rappor-
terer at SEB i sine analyser
bruker ekstra stor fontstør-
relse på spørsmålstegnene.

Ein månad seinare enn normalt
er det nå stor aktivitet i Roga-
land, Vestfold og på Sørlandet.
Traktorane går for fullt og
poteter, isbergsalat, hjertesalat,
blomkål, løk og gulrot er alle-
reie sådd og planta.
Salat- og traktornytt fra Land-
bruks- og matdepartementet.

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.
Kristelig Folkepartis general-
sekretær Knut H. Jahr
forklarer Vårt Land hvorfor
partiet opphever totalforbudet 
mot alkohol på sin landsmøte-
fest etter at det var veldig tomt 
ved pressebordet forrige gang.

Saknar du raudvinspølsa di?
Sogn Avis melder at det er
funnet en gjenglemt pølse ved
Vangen barnehage etter at det 
torsdag ble solgt spekemat på 
torget i Aurland.

Utekjøkken og utedusj er trendy 
og fristende presentert i interi-
ørbladene. For Europas romfolk 
handler disse utefasilitetene om
en hverdag i grell fattigdom.
Aftenposten innser at ikke alle
har det like trivelig som
menneskene i avisens bolig-
bilag.

Jagland til romangrep på regje-
ringen.
NTB-tittel antyder Star Wars-
tilstander mellom Thorbjørn
Jagland og Jens Stoltenberg.

A Statoil spokesman didn’t
respond to an e-mail and text
message seeking comment and
didn’t answer three phone calls
made during business hours in
Norway.
Telegrambyrået Bloomberg 
fikk knute på tråden hos olje-
selskapet.

KRAGERØ: Kvart over tre natt
til søndag kom en taxisjåfør på 
politistasjonen med en passa-
sjer som ikke var villig til å 

le en regning på 126 kroner.
ssasjeren, som er i midten

50-årene og bosatt i Skien,
nte regningen var for høy,
r operasjonsleder Gunnar
anssen ved Telemark politi-
strikt. Taxisjåføren vil
ende regning og eventuelt
anmelde skiensmannen
dersom taxituren ikke blir
betalt.
KV–Kragerø Blad Vestmar

idensist@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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H
ilde Singsaas omtalte i 

DN 25. april innlegget 

mitt om at gode felles-

skapsløsninger bør forankres 

gjennom faktabaserte disku-

sjoner. SSBs analyser er 

nøkterne anslag på de makroø-

konomiske konsekvensene av 

dagens innvandringspolitikk. 

De er således et naturlig 

utgangspunkt for debatt.

SSBs beregninger omfatter selv-

følgelig ikke alle nyanser ved 

innvandring. Å karakterisere 

dem som «unyanserte» slik 

Singsaas gjør i replikken sin, er 

imidlertid oppsiktsvekkende.

Jeg merker meg at Singsaas 

verken gjentar eller forsøker å 

forsvare påstandene sine om at 

nordmenn «går i minus» eller 

«er et tapsprosjekt». Det var 

hovedanliggendet for innlegget 

mitt.

Regjeringens perspektivmel-

ding viser at med dagens nivå 

på skatter, trygder, overføringer 

og offentlige tjenester så er 

summen av fremtidige utgifter 

større enn summen av fremti-

dige inntekter. Over tid må 

fellesskapets langsiktige 

budsjettbalanse med nødven-

dighet holde, så enten må skat-

tene økes eller så må trygder, 

overføringer og offentlige 

tjenester reduseres.

SSBs analyser viser at dagens 

innvandring isolert sett bidrar 

til å øke summen av fremtidige 

utgifter langt mer enn det 

bidrar til å øke summen av 

fremtidige inntekter. Da følger 

det at med dagens innvan-

dringspolitikk vil enten fremti-

dige skatter økes enda mer eller 

fremtidig offentlige tjenester og 

overføringer reduseres enda 

mer enn de ellers vil måtte bli. 

Det er en viktig nyanse.

Singsaas forsvarer arbeidsinn-

vandringen de siste årene fordi 

den «har bidratt til å avhjelpe 

flaskehalser i økonomien». Hun 

etterlyser også bidrag fra meg. 

Et slik bidrag var et innlegg i 

fagtidsskriftet Samfunnsøko-

nomen høsten 2007 med 

tittelen «Mangel på arbeids-

kraft». Der argumenterte jeg for 

at med dagens regelverk, er 

arbeidsinnvandring et uegnet 

virkemiddel for nettopp å 

dempe konjunktursvingninger.

I det innlegget påpekte jeg 

videre at fordi vi omfordeler 

ressurser fra dem som tjener 

mye til de som tjener lite, så vil 

arbeidsinnvandring til lavlønns-

yrker være ensbetydende med å 

ta imot netto mottakere. 

Arbeidsgivere som lobber for 

økt arbeidsinnvandring for å 

slippe å øke lønningene, ber 

således implisitt om subsidier 

fra resten av samfunnet. 

Likeledes kan det argumen-

teres for at politikere i posisjon 

som har åpnet for storstilt 

arbeidsinnvandring og bruker 

stabil økonomisk utvikling som 

et argument for gjenvalg, følger 

de samme notene: Den økono-

miske situasjonen har vært 

stabil på kort sikt, mens 

regningen kommer gradvis over 

tid og blir delt av hele felles-

skapet. Det er også en viktig 

nyanse som Singsaas antakelig 

heller ikke vil snakke om.

 Espen Henriksen, førsteama-

nuensis ved University of Cali-

fornia Davis

Tier om nyanser

i innvandringen

J
eg skriver dette innlegget 

for å roe nervene til lederne 

i de børsnoterte foretak, 

ASA-er, banker, finansieringsfo-

retak og morselskap i finanskon-

sern som heretter må redegjøre 

for hvordan de håndterer sitt 

samfunnsansvar. I DN fredag 26. 

april kunne vi lese at NHO er 

opprørt, og mener bedriftene er 

ofre for meningsløse krav, siden 

plikten gjelder allerede for 

ten fo
årsrapporten for 2013. 

For de bedriftene hvor styret av 

en eller annen uforståelig grunn 

fremdeles ikke har fått med seg 

at samfunnsansvar er en del av 

standardutrustningen til en 

moderne bedrift, er løsningen 

enkel, og svært billig (om enn 

ikke å anbefale). Som det står i 

Regnskapslovens paragraf 3.3 c: 

«Hvis foretaket ikke har 

retningslinjer, prinsipper, prose-

dyrer og standarder som nevnt, 

skal det opplyses om dette.» 

 Kristin Holter, partner i 

Stakeholder as 

Ikke noe stress  

med rapporteringen

Å blande økono-

misk og politisk 

rasjonalitet gir nød-

vendigvis ikke sam-

funnsmessige gevin-

ster

ARBEID. Espen 

Henriksen 

mener arbeids-

innvandring et 

uegnet virke-

middel for å 

dempe konjunk-

tursvingninger.

INNLEGG

Økonomi

INNLEGG

Samfunnsansvar

Økt støtte bremser neppe nedlegging i jord-

bruket. Økt støtte kan paradoksalt nok bidra til at  

flere vurderer å slutte i jordbruket.

Jordbruksflukt

N
orsk jordbruk opplever 

store endringer i retning 

av færre og større bruk. 

Kan jordbrukspolitikken endre 

på dette? 

Støtte over statsbudsjettet 

inngår riktignok i bondens 

beslutning om videre drift eller 

nedlegging. Men selv en kraftig 

økning i støtten vil neppe stort 

redusere antallet bruk som 

legges ned hvert år. Dette fordi 

strukturendring i norsk jord-

bruk er en kompleks prosess 

drevet av mange ulike faktorer.

Brukets absolutte størrelse er 

viktigst når en skal forklare om 

et bruk nedlegges eller ikke. Det 

viser en analyse av alle gårds-

bruk i perioden 1999 til 2009. 

Større bruk har en betydelig 

høyere sannsynlighet til å fort-

sette enn små bruk. Det indi-

kerer at bruk må ha en viss stør-

relse for å oppnå en 

tilfredsstillende inntekt for 

bonden. Siden tilskudd er del av 

brukets samlede ressurser, kan 

jordbrukspolitikk i det lange løp 

påvirke brukets inntektspoten-

sial og bondens tilpasning. Det 

er derfor i prinsippet riktig at 

en økning i støtten til jord-

bruket vil kunne redusere 

nedgangen i antall bruk. 

Det er imidlertid to viktige 

utfordringer. 

Den første utfordringen er 

politisk. Det kreves betydelige 

midler over statsbudsjettet for å 

bremse nedleggingstakten. Vår 

analyse viser at støtten til jord-

bruket hadde måttet øke med 

omtrent 50 prosent (eller fem 

milliarder kroner) for å redusere 

den årlige avgangen bruk fra fire 

til tre prosent. Det hadde reddet 

rundt 5.200 bruk. Spørsmålet er 

om det er politisk vilje til å heve 

støtten til et slikt nivå. 

Den andre utfordringen er 

systembetinget. Økt støtte gir 

seg utslag i høyere priser for leie 

eller kjøp av jord over tid. Bedre 

lønnsomhet gir noen bønder 

mulighet for å betale mer for å 

skaffe seg jordbruksareal. Det 

fører samtidig til at noen 

bønder synes det blir mer 

attraktivt å selge eller leie bort 

jordbruksareal siden de får en 

bedre pris. Økt støtte kan, para-

doksalt nok, bidra til at flere 

vurderer å slutte i jordbruket. 

Vår analyse forklarer ikke 

strukturendringer i jordbruket 

fullt ut. Det var mange bruk 

som sluttet mellom 1999 og 

2009 til tross for at de hadde 

tilsynelatende gode inntektsmu-

ligheter og et tilfredsstillende 

ressursgrunnlag. 

Det var videre mange bruk 

som fortsatte til tross for at de 

så ut til å være for små. 

Bøndene baserer sine valg ikke 

på rent bedriftsøkonomiske 

synspunkter alene. Livsstil, 

familieforhold, lokal infra-

struktur, nettverk og alternative 

inntektsmuligheter kan være 

andre viktige momenter 

bøndene tar hensyn til. 

Vi vet imidlertid at Norge 

ikke er et «annerledesland». 

Antall bruk går fremdeles 

tilbake også i andre vestlige 

industriland. Der har nedleg-

gingstakten stort sett flatet ut, 

og brukene er større enn i 

Norge. Norsk jordbrukspolitikk 

kan bremse nedleggingstakten, 

men ikke stoppe utviklingen 

mot færre og større bruk. 

Politikken kan ikke overstyre 

de andre faktorene som 

bestemmer bondens valg. 

 Klaus Mittenzwei, NILF, og 

Hugo Storm, Universitet i Bon

Hugo Storm, Universitet i Bonn

Jordbruksstøt-

ten må økes 50 

prosent, fem milliar-

der kroner, for å redu-

sere den årlige avgan-

gen av bruk fra fire til 

tre prosent
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KLAUS MITTENZWEI

HUGO STORM

Veibygging kan organiseres på en måte som gir 

fordelene fra OPS uten ulempen – dyr, privat finansi-

ering. Offentlig finansiert «OPS» gir en tredjedel mer vei 

Banken ler hele veien

E
t samarbeid med private 

kan gi raskere utbygging 

og bedre vedlikehold, men 

Offentlig Privat Samarbeid 

(OPS) der private også finansi-

erer prosjektene, er etter vår 

mening uhensiktsmessig kost-

bart. Så lenge staten kan finan-

siere selv, trenger den faktisk 

ikke å gi en tredjedel av vegkost-

naden til banken.

Fordelene som kjennetegner 

OPS, kan vi oppnå likevel, ved å 

bruke kontraktsmodeller uten 

den kostbare finansieringen. 

Den tradisjonelle kontrakts-

modellen for anleggsprosjekter 

er at staten finansierer ved 

årlige bevilgninger, private 

bygger, og Statens vegvesen 

prosjekterer og drifter. Denne 

modellen kritiseres jevnlig for å 

sinke utbygging og hindre lang-

siktighet. 

Raskere utbygging av vei og 

kollektivtrafikk, den ene av 

Høyres hjertesaker, er beskrevet 

på følgende vis på partiets 

hjemmeside: «Høyre ønsker 

flere, bedre og tryggere veier, 

gjennom økte bevilgninger og 

moderne byggemetoder. Høyre 

vil samarbeide med private 

(OPS) for å sikre raskere utbyg-

ging og bedre vedlikehold.»

Offentlig Privat Samarbeid 

(OPS) kjennetegnes av at 

private både finansierer, 

prosjekterer, bygger og drifter 

vegen. Dermed kan det prosjek-

teres slik at vegen blir enkel å 

bygge, den kan bygges med 

optimal fremdrift og slik at 

driften blir billigst mulig. 

Effektiviseringsgevinster er 

tenkt hentet ut siden det er en 

part som fyller alle roller. Staten 

betaler ned på vegen i jevne 

avdrag etter at den er åpnet for 

trafikk og ut den avtalte drifts-

perioden.

OPS er imidlertid ikke den 

eneste kontraktsmodellen som 

kan sikre slike effektiviserings-

gevinster. 

En kontraktsmodell der 

staten bevilger etter fremdrift 

mens private prosjekterer, 

bygger og drifter, kan gi tilsva-

rende fordeler som OPS. 

Det er det Statens vegvesen 

prøver å oppnå i for eksempel 

prosjektet E6 Helgeland, 

Korgen–Bolna, med sin såkalte 

vegutviklingskontrakt. Den 

åpner for at den private kan 

prosjektere, slik at vegen blir 

enkel å bygge, den kan bygges 

med optimal fremdrift og slik at 

drdriften blir billigst mulig.
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Det er denne optimalise-

ringen som skal gi raskere 

utbygging og bedre vedlikehold. 

Vegutviklingskontrakten 

skiller seg ikke fra OPS på annet 

vis enn ved finansieringen. Begge 

disse kontraktsmodellene kan 

godt føre til at den samme parten 

prosjekterer, bygger og drifter.

Her er det interessant å merke 

seg at samferdselsminister Marit 

Arnstad i sitt sv
ar til Ketil Solvik-

Olsen den 17. april i år oppgir at 

gjennomsnittlig fastrente for 

OPS-selskapene som tidligere 

har bygget veg i Norge ligger 

mellom fem og seks prosent, og 

gjennomsnittlig kredittmargin 

ligger på omtrent en halv 

prosent. Vektet lånerente for de 

offentlig eide bompengeselska-

pene er på 3,6 prosent. 

Vi vil illustrere konsekvensen 

av at OPS-selskapene og staten 

betaler forskjellige lånerenter 

med et enkelt regnestykke.

 Annuitetsregning gir at 

nåverdien av rentene for et lån 

på 1000 kroner med seks 

prosent rente er 353 kroner 

større enn for et lån med 3,6 

prosent rente over 25 års nedbe-

talingstid.

 Med en lånerente på 3,6 

prosent kan altså staten bygge 

en tredjedel mer veg enn det 

OPS-selskapene kan med sin 

lånerente på seks prosent. 

Etter vår mening er det lite 

fornuftig å gi en tredjedel av 

vegkostnaden til banken. 

En annen sak er politikernes 

tro på at en omstokking av de 

faste aktørene i veiprosjekter 

skal gi raskere utbygging og 

bedre vedlikehold. Å blande 

økonomisk og politisk rasjona-

litet gir nødvendigvis ikke 

samfunnsmessige gevinster.   

 Ola Lædre, førsteamanu-

ensis/dr.ing., Hallgrim Hjelm-

brekke, doktorgradskandidat, 

og Jardar Lohne, forsker/dr.art., 

alle ved Institutt for bygg, 

anlegg og transport, NTNU

FORSKNINGEN

Hvem: Klaus Mittenzwei og Hugo 

Storm

Hva: Farm survival and direct pay-

ments in the Norwegian farm sec-

tor
Hvor: Discussion paper no. 2013-5 

på  www.nilf.no
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 LITEN NYTTE. Selv en 

kraftig økning i støtten vil 

neppe stort redusere antallet 

bruk som legges ned hvert 

år. Foto: Luca Kleve-Ruud

 DYR LØSNING. Offentlig 

Privat Samarbeid (OPS) der 

private også finansierer pro-

sjektene, er etter kronikkfor-

fatternes mening uhensikts-

messig kostbart. Foto: Per 
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