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De fleste konflikter i verden
har klare kommersielle og
politiske vinnere også 

mens de pågår. Riktignok skaper
konfliktene fattigdom for de
aller fleste. Men de skaper også 
rikdom for noen få. De kommer-
sielle interessene er ofte knyttet
til illegale økonomiske aktivi-
teter som oppstår på grunn av 
konflikten. Derfor tjener ikke
alle på fred. Voldelige konflikter
forårsaker nemlig ikke bare
enorme lidelser, tap og ødeleg-
gelser, men også nye økono-
miske muligheter. De medfører
en kombinasjon av knapphet og
lovløshet – og derved store
profitter. 

Resultatet er kommersiell
aktivitet dominert av skruppel-
løse aktører på begge sider av 
konflikten. I de fleste konflikter
tilbyr militante krigsherrer
beskyttelse av den illegale
økonomien mot god betaling.
Inntektene går dels i egen
lomme og dels til økt militær
styrke. For hver rik og mektig
krigsherre utarmes kanskje
titusen kvinner og menn.

Denne konfliktskapte ulik-
heten kan i seg selv øke konflikt-
nivået. De som tjener økonomisk 
og politisk, får makt og ressurser
til å forlenge kampene, mens de
som konflikten utarmer, lett kan
mobiliseres til kamp der de tilsy-
nelatende har alt å vinne og
ingenting å tape. Slik kan 
konfliktene fortsette, finansiert
av konfliktskapte markedsinn-
tekter. Slik kan volden skape sitt
eget økonomiske grunnlag,
billige soldater og konsentrerte
gevinster til å finansiere
kampen.   

Disse selvforsterkende meka-
nismene er like tydelige i Afgha-
nistan og Midtøsten som i
Colombia og Ukraina.

Opiumsproduksjon har for
eksempel finansiert afghanske
krigsherrer i 30 år. Afghansk 
opium er et resultat av 
konfliktskapte muligheter og
markeder. Den første drama-
tiske økningen kom etter den
sovjetiske invasjonen i 1979.
Den akselererte igjen under
maktkampene etter Sovjets
tilbaketrekning i 1989 og etter
kampene da Taliban kom fra 
Pakistan i 1994. I 2001 stanset

Taliban mye av opiumsdyr-
kingen for å vise at de hadde
kontroll. Etter USAs og Natos
intervensjon på høsten 2001,
har opiumsproduksjonen økt
igjen og satt stadig nye produk-
sjonsrekorder.

Jo Thori Lind, Fredrik 
Willumsen og jeg har vist at det
er de militære trefningene som i
neste omgang leder til økt
opiumproduksjon og ikke
omvendt. En økning fra ikke-
konflikt til konflikt i ett av 
Afghanistans 379 distrikter
leder til en økning på nesten 15
tonn med tørr opium (seks
millioner brukerdoser med
heroin på 200 mg).

De som tjener på denne 
opiumsproduksjonen er
narkobaronene, smuglerne og
de lokale krigsherrene, inklusiv 
Taliban som skattlegger produk-
sjonen gjennom de tradisjonelle
skattene ushr og zakat. Store
deler av opiumsprofitten byttes
mot våpen. Vi får en ond sirkel
av konflikt, opium, profitt og
økende konflikt.

Dagens konflikttunneler i 
Gaza har lenge inngått i et
lignende system, særlig tunne-
lene i sør. De er et resultat av 
Israels inhumane blokade av 
Gaza. Få legale muligheter
styrker den konfliktskapte ille-
gale økonomien. 

De mange tunnelene fra byen 
Rafah til Egypt hadde lenge en
viktig økonomisk funksjon. De
gjorde det mulig å importere
nødvendighetsvarer som mat,
medisiner og klær, men også 
bygningsmaterialer, drivstoff og
biler. Etter at president Husni
Mubarak ble kastet i Egypt, økte
den økonomiske aktiviteten
gjennom tunnelene. På det
meste jobbet trolig mer enn
15.000 mennesker der og under-

grunnsøkonomien må ha stått 
for mer enn to tredjedeler av 
den økonomiske aktiviteten i
Gaza. Alt dette ga stor monop
makt til dem som kontrollert
tunnelene og politisk makt
til beskytterne deres. 

Tunnelbaronene er blitt
rike. Anslagene varierer og er
trolig inflatert av bevisst
desinformasjon: kanskje så 
mange som 1700 personer kan
ha blitt tunnelmillionærer i 
Gaza, noen av dem med høye
posisjoner i Hamas. Dette er
viktige aktører som ville tape 
en fredsløsning. 

For å få del i profitten begynte
Hamas, som Taliban i Afgha-
nistan, å skattlegge den illegale
virksomheten. Alt som gikk 
gjennom tunnelene ble skatt-
lagt og historiene om korrup-
sjon og bestikkelser florerer.
Trolig kom det også våpen til
Hamas gjennom tunnelene. 

Israels regjering synes å tro at
blokaden kan sulte Gaza og
Hamas til stillhet. I stedet får de
konfliktskapte markeder, 
økende illegalitet og en spiral av 
vold og utarming. Israel selv 
mottar også konfliktskapte 
milliardbonuser i form av 
støtten fra USA. I tillegg 
kommer politiske bonuser.
Dagens regjering, for eksempel, 
ville trolig aldri blitt valgt
dersom det var fred med pales-
tinerne.

Alle ville tjene på fred, hevder
vesten, og krig skyldes markeds-
svikt. Kommersielle interesser gir 

oss derimot skånsomme menn
– og fred. Men disse forenklin-
gene er selvsagt bare delvis
sanne. Å gjøre dem til realiteter
krever ny innsikt og nye initiativ.
For å forstå de økonomiske årsa-
kene, må vi se på hva konflikten
forårsaker. For å ta nye initiativ 
må vi innse at fortsatt blokade
skaper utarming, illegale
markeder og ny konflikt.

I stedet for konfliktskapte
markeder, burde palestinerne få 
store fredsavhengige markeds-
muligheter. I stedet for urimelig
snevre grenser for fisket fra 
Gaza, burde grensene utvides
kraftig. I stedet for den ameri-
kanske krigsbonusen til Israel,
burde begge parter få en freds-
bonus. Først da kunne en håpe
på en situasjon der de mange
hadde alt å tape på en ny krig.

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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Konfliktmarkeder
Markeder kan gi fred, men bare under visse vilkår. Fortsatt blokade

av Gaza skaper derimot utarming, illegale markeder og ny konflikt.
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Den eneste måten å få en ny 
ferie, er å begynne på jobb 
igjen. 
Filosof Einar Øverenget med 
ny innsikt i Dagbladet

Jeg må bare registrere kaffekop-
pene med nøkkelkortet mitt. 
Slik gjøres det i offentlig sektor. 
Opera-direktør Nils Are 
Karstad Lysø forteller DN om 
livet på ny arbeidsplass

Klokka halv to i natt fant politiet
en mann i 40 årene som hadde 
gått seg bort under bærtur i 
Eidskog. Det var klokka ti igår 
kveld at kona meldte bærpluk-
keren savnet i Eidskog. Politiet 
satte i gang leteaksjon, og fant 
mannen klokka 01.35 i natt. 
Mannen, som er i 40-årene, var i 
fin form, men glad for å bli 
funnet og syntes det var godt å 
komme hjem.
Men om mannen fant bær, 
kunne Glomdalen ikke si noe 
om 

Understrek gjerne at jeg er 
nysingel, og bruk fine bilder i 
saken.
«Rikingen» Lars Ole Johansen 
til DN

dig vekk møter jeg barn
m peker og sier «du 
mmer til å dø». De er lært

pp til det. Det er ingen 
ndre grupper som blir

mobbet slik. Men det er 
kanskje ikke så rart, vi har
sett det før: «Lucky Luke» 
får ikke røyke, «Andy 
pp», som til og med røyka 
s han dusja, får ikke lenger
e. Det er bare skurkene som

røyker nå.
Per Inge Torkelsen med tips til
politiet i Dagbladet

Øyafestivalen kan ikke flytte
tilbake til Middelalderparken.
Det blir som å flytte fra tre
etasjers villa til toroms med
bad.
Å flytte Øya bort fra Tøyen er
umulig, skal vi tro VGs Tor
Martin Bøe

Da jeg var ung, hadde jeg en
drøm om å bo i en vei som heter
Terrasseveien. Nå har jeg bodd
der i 15 år.
Kommunalminister Jan Tore
Sanner snakker ut om sin ville
fortid i Morgenbladet 

KRAGERØ: Politiet i Telemark 
arresterte søndag ettermiddag to
fra Vestfold, en mann i slutten av 
40-åra og en kvinne i slutten av 
30-åra, for tyveri av en 24 fots
Ibiza med 300 hestekrefters
påhengsmotor. Båttyvene ble
pågrepet på Jomfruland.
– Begge settes i sentralarresten,
og saken blir etterforsket,
opplyser operasjonsleder Ole
Kamben hos Telemark politidis-
trikt.
KV–Kragerø Blad Vestmar
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NYE ØKONOMISKE MULIGHETER.  I de fleste konflikter tilbyr militante krigsherrer beskyttelse av den ille-
gale økonomien mot god betaling, skriver artikkelforfatteren. Her returnerer Israelske soldater til Israel fra
Gazastripen. Foto: Tsafrir Abayov, AP/NTB Scanpix
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P
å NHHs vårkonferanse ble 

jeg utfordret av tidligere 

PPNHO-president Paul-

Christian Rieber. Han var 

skuffet over at jeg og NHH-

kolleger ved Senter for skatte-

forskning ikke støtter næringsli-

vets krav om å fjerne 

formuesskatten. Rieber trakk 

frem at formuesskatten diskri-

minerer norske eiere. 

Nåværende NHO-president 

Tore Ulstein har samme forstå-

else og har i sommerens debatt 

hevdet norske bedrifter løper 

med et gnagsår i det internasjo-

nale kappløpet. Statsminister 

Erna Solberg, Civita, Trygve 

Hegnar og mange andre 

motstandere av formuesskatten 

har argumentert langs samme 

linje. Påstanden er hittil ikke 

satt ordentlig på prøve, og den 

bør ikke bli stående som en 

sannhet.

Det er lett å forstå at bedrifts-

eiere opplever formuesskatten 

som konkurransevridende. Anta 

at Rieber-konsernet hvert år må 

ta ut 25 millioner av virksom-

heten for å dekke eiernes 

formuesskatt. Det er en kostnad 

de fleste utenlandske konkur-

renter ikke har. Rieber mener at 

det svekker selskapets konkur-

ransekraft.

Et nært beslektet argument 

fremsettes av Tore Lærdal i 

Stavangerbedriften Laerdal 

Medical. Han intervjues i 

Dagens Næringsliv 28. mai og 

hevder at den særnorske formu-

esskatten «medfører at uten-

landske oppkjøpere kan betale 

mer for en norsk bedrift enn 

norske investorer». 

Jeg tror både Rieber og 

Lærdal resonnerer feil. La oss ta 

utgangspunkt i en formuesskatt 

som verdsetter alle formuesob-

jekter korrekt og la oss videre 

anta at formuesskatt er det 

eneste som skiller det norske 

skattesystemet fra det Rieber og 

Lærdals utenlandske konkur-

renter står overfor. Rieber og 

Lærdal får da en lavere avkast-

ning etter skatt enn det de uten-

landske konkurrentene får. 

Men vil Rieber og Lærdal bli 

utkonkurrert? Er Rieber-

konsernet og Laerdal Medical 

mer verd for utenlandske 

oppkjøpere enn de er for 

Rieber- og Lærdalfamiliene? 

Nei. Grunnen er at formues-

skatten er en skatt på eieren, 

ikke på bedriften. Dette 

oppfattes gjerne som en forma-

litet, men det har stor betyd-

ning. Så lenge Rieber og Lærdal 

velger å bo i Norge må de betale 

formuesskatt. Det hjelper ikke å 

selge bedriftene fordi de også vil 

få formuesskatt på alternative 

investeringer. Dermed har 

formuesskatten ingen direkte 

effekt på bedriftenes konkur-

ranseevne. 

Kommer det en bedrift for 

salg som de ønsker å overta, er 

formuesskatten heller ingen 

grunn til at utenlandske 

konkurrenter skal overby dem. 

Den formuesskatten norske 

investorer må betale for å eie 

bedrifter er ikke en ekstra-

kostnad de pådrar seg ved å 

kjøpe. Det er en kostnad som 

allerede påhviler de pengene 

som brukes til oppkjøpet. Med 

gode skattemessige verdsettel-

sesregler vil derfor ikke formu-

esskatten virke inn på hvor mye 

en bedrift er verd.

Jeg startet ut med å anta at 

all formue verdsettes korrekt, 

og resonnementene ovenfor 

gjelder perfekt dersom en norsk 

investor skal kjøpe et børsnotert 

selskap ved å bruke bankinn-

skudd eller obligasjoner.

Tar vi hensyn til at de fleste 

bedriftseiere i Norge har ikke-

børsnoterte selskaper blir bildet 

annerledes på grunn av skjev-

heter i verdsettelsesreglene. I de 

aller fleste tilfeller vil salg av en 

bedrift gi eieren økt lignings-

formue fordi bedriftenes 

ligningsverdi er lavere enn 

markedsverdien. Et salg vil da 

øke eierens formuesskatt. Det 

medfører paradoksalt nok at 

ikke-børsnoterte bedrifter er 

mer verd for norske eiere enn 

for utenlandske. 

Effekten av formuesskatten er 

altså stikk motsatt av det 

næringslivet hevder. Formues-

skatten skaper en vridning i 

retning av at norske privateide 

bedrifter for sjelden selges til 

utenlandske interessenter. Dette 

skyldes at norske eiere sparer 

skatt ved å sitte med formuen i 

ikke-børsnoterte selskaper. 

Når norske bedriftseiere 

likevel opplever formuesskatten 

som konkurransevridende er 

det trolig fordi den gir dem 

mindre penger å investere. 

Formuesskatt vil unektelig 

svekke egenkapitalen til Rieber 

og Lærdal. Dette er imidlertid 

ikke noe særtrekk ved formues-

skatten. En krone til staten er 

en krone i redusert egenkapital 

enten den betales som formues-

skatt eller inntektsskatt. 

Det er legitimt å reise en 

debatt om det samlede skat

trykket på norsk næringsli

om utformingen. Men å gi

teletter til landets rikeste 

alene for at de skal ha me

egenkapital å investere vi

en oppsiktsvekkende for

næringspolitikk.

2014 var året verden 

44brant. Konflik-

44tene som har 4 4
blusset opp i Gaza, Irak, og 

Ukraina er nylige tilskudd til den 
dd

lange listen av væpnede 

konflikter som har preget nyhets-

bildet de siste to årene. I mediene 

fremstilles ofte konfliktutbrud-

dene som værfenomener. 

Konflikter «bryter ut», «blusser 

opp», og «rammer», mens diplo-

mater og politikere tas «på 

sengen», som av regnvær på en 

tilsynelatende skyfri sommerdag. 

I sommer er det 100 år siden 

utbruddet av første verdenskrig, 

ofte fremstilt som en «perfekt 

storm» som kom totalt overras-

kende på majoriteten av datidens 

intellektuelle og politikere. 

Samtidig vet vi som følger 

værmeldingen at været kan forut-

sees med en viss grad av nøyak-

tighet. Kan utbrudd av væpnede 

konflikter – både mellom land og 

innad i land – forutsees på 

samme måte? Nyere forskning og 

innovasjoner i samfunnsvitenska-

pelig metode gjør det fristende å 

svare ja. Noen kriger kan forut-

sees, heldigvis.

Et nylig eksempel på en slik 

studie finner vi i januarutgaven 

av Journal of Peace Research. I 

artikkelen presenterer Thomas 

Chadefaux fra ETH i Zürich en 

statistisk modell som, med en 

betydelig grad av presisjon, 

forutser krigsutbrudd flere 

måneder før de inntreffer. 

Modellen baserer seg på et 

globalt datasett over både 

mellomstatlige og interne 

konflikter. Dette kombineres med 

mål på spenningsnivået i alle 

t på informasjon fra 

kl r fra

Chadefaux’ modell forutser 

hvorvidt et land vil bli involvert i 

en konflikt i de neste tre måne-

dene med overraskende stor grad 

av presisjon. Analysen gir også 

gode resultater når spådommene 

strekker seg lenger frem i tid, for 

eksempel opp til ett helt år i 

forkant av et krigsutbrudd. Dette 

vil si at en person, med modellen 

i hånd, i mai 1980 ville kunne 

forutse krigsutbruddet mellom 

for eksempel Iran og Irak i 

september 1980, ved bare å bruke 

informasjon tilgjengelig i mai 

1980. 

Dette bidraget er bare ett av 

mange i en voksende forsknings-

litteratur. For eksempel har 

norske Håvard Hegre og kolle-

gaer fra Institutt for Fredsfors-

kning (PRIO) fått internasjonal 

oppmerksomhet for en artikkel 

publisert i International Studies 

Quarterly (beskrevet i DNs forsk-

ningsspalte 23. februar 2013) 

hvor de utvikler en modell som 

gir prognoser for forekomsten av 

borgerkriger i hele verden. 

Lignende fremskritt har også blitt 

gjort på områder som folkemord, 

kupp og statssammenbrudd.

Slike statistiske arbeider utgjør 

dvendig korrektiv til indivi-

inger som 

for været. I denne sammenheng 

påpekes det ofte at samfunnsvi-

tenskapen er notorisk lite 

vellykket når det kommer til 

prediksjon av viktige hendelser, 

som finanskriser, statssammen-

brudd og væpnede konflikter. 

Derfor bør samfunnsforsknin-

gens ambisjoner begrenses til 

beskrivelse, teoretisering og 

fortolkning av historien. Forkjem-

pere for dette synet har rett i at 

prediksjon er vanskelig. 

Som den legendariske Ameri-

kanske baseballspilleren Yogi 

Berra sa: «it’s tough to make 

predictions, especially about the 

future». Likevel er lærdommen 

fra litteraturen nevnt over klar: 

Å forutsi sjeldne menneske-

skapte hendelser som krig og 

konflikt med vitenskapelige 

verktøy er langt fra noen umulig 

oppgave. 

Utfordringen videre, som 

blant andre Chadefaux’ studie er 

et lite steg mot, vil være å oftere 

bruke prognoser om fremtiden 

til å vurdere hvilke forklaringer 

som er gode og hvilke som er 

dårlige, og dermed til å kunne si 

noe mer generelt om de under-

liggende årsakene til krig og 

konflikt. Ved en slik integrering 

vil gode forklaringer ikke bare 

vurderes etter hvor godt de 

skriver fortiden, men etter 

res evne til å forutsi frem-

den. Bare da vil vi kunne gå fra 

n verden hvor vi kan anslå hvor 

g når konflikt vil bryte ut, til en 

verden hvor aktivister, politikere, 

og andre kan bruke denne infor-

masjonen til å forhindre at det 

skjer.

 Tore Wig er doktorgradsstipen-

diat ved Institutt for statsviten-

skap Universitetet
 i Oslo og 

forsker ti
fors-

nyttet Fredsfors-
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KS gir honnør til 

megler

I
ngar Haaland og Thomas 

Haavik ved Senter for skat-

teforsking for NHH skriv i 

ust at
DN 8. august at dei har funne 

tt at folk i
t at folk i USA som får infor-

vert

rikare, ynskjer å skatta dei 

meir. No skal dei gjera det 

same med nordmenn; fortelja 

dei at skilnadene aukar (rett 

nok marginalt), og så spørja 

om den same gruppa om dei 

vil skatta rikingane hardare.

Det skal verta spanande å 

sjå resultata.

esultata er klare,

Når resultata er klare, så hså har 

krekre

grensesprengande forskings-

prosjekt.

 Fortel at eigarar av verk-

semder som tapar pengar 

likevel må betala skatt, spør så 

utvalet om dei synes det er 

rettferdig.

 Eller fortel bergensarar at 

av Hansa Bryggeri og Ringnes 

er det berre eigarane av Hansa 

som må betala skatt, medan

Ringnes slepp. Spør så den 

same gruppa om dei meiner 

det er ein fornuftig skatt.

 Eller kanskje ein endå større 

samanheng; fortel eit statis-

tisk representativt utval om 

den økonomiske utviklinga i 

Noreg som har skapt ein 

enorm velstand for oss alle, 

ed b

(krydre gjerne med bilar, hus, 

denturar, hyt
denturar, hyt

ee

vekst). Spør så om d

fornuftig å ha nors

å investera i arbeid

eller om dei trur m

av skatt?

Her er det berr

skogen, og du sk

er i Bergen det s

Arne Hjeltnes

tyalstyremed

Grensesprengande skatte (rakett) forsking på NH

VIL IKKE 

FJERNE  

FORMUE-

SKATTEN. 

Professor Jarle 

Møen ved 

Norges Han-

delshøyskole.

INNLEGG

Arbeidsliv

INNLEGG

Ulikhet

Å forutsi sjeldne menneskeskapte hendelser som 

krig og konflikt er langt fra noen umulig oppgave.

Noen kriger kan forutsees

Evnen til å forut-

se hendelser før 

de inntreffer, basert 

på en vellykket teori, 

er selve gullstandar-

den for all vitenskap

FREMTIDEN. Noen ganger kan man forutse at konflikter og kriger vil 

oppstå, skriver artikkelforfatteren. Foto: Amir Cohen, Reuters/NTB Scanpix

FORSKNING VISER... 

TORE 
WIG

Formuesskatten gjør at for få 

norske bedrifter selges til utlandet, 

skriver NHH-professor Jarle Møen.

Skatt på 

norske  

eierskap?
INNLEGG

Formueskatt

Staten tar inn 14 milliarder i 

formuesskatt. Har man som mål 

å redusere skattetrykket på 

næringsdrivende er det trolig 

mer vekstfremmende å bruke 

disse pengene til å senke 

inntektsskatten. Grovt regnet 

kan man med en skattelette på 

14 milliarder redusere selskaps-

skattesatsen fra 27 til 22 prosent. 

 Jarle Møen, professor ved  

Senter for skatteforskning på 

Norges Handelshøyskole 

Se også side 12-13
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Hvem: Thomas J. Chadefaux
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 PRESISERER. – Vårt 

ønske var at ledelse og 

lærere lokalt skal avgjøre 

hvor mye av arbeidstiden 

lærene kan bruke utenfor 

skolen, sier Per Kristian 

Sundnes i KS. Foto: Thomas 

Haugersveen

TANK-TAP FOR NYKOMMER

SHIPPING Det nye skipsinveste-

ringsselskapet Tanker Investments 

fikk et underskudd på 5,7 millioner 

dollar i andre kvartal. Driftsresulta-

tet var negativt med 3,9 millioner  

dollar etter driftsinntekter på 17,3 

millioner dollar. Selskapet ble notert 

på Oslo Børs i mars og er sist handlet 

til kurs 67 kroner. Det hentet 375  

millioner dollar i ny egenkapital etter 

at Teekay tok initiativet og bladde opp 

startkapitalen på 50 millioner dollar. 

Den siste emisjonen skjedde til kurs 

78 kroner. Flåten teller nå 13 råolje-

tankskip, hvorav to også kan frakte 

raffinerte oljeprodukter. Med dagens 

priser på brukte skip; de ligger 25–30 

prosent lavere enn snittet de siste ti 

årene, mener selskapet det vil være 

god butikk å øke tankflåten  

ytterligere. DN

GODT RESULTAT 

FOR NOVO NORDISK 

INDUSTRI Danske Novo Nordisk 

A/S, verdens største produsent  

av insulin, hadde inntekter på neste 

syv milliarder danske kroner i årets 

Deter en økning på 3,9 

amme 

FEIL. Jarle Møen mener 

Tore Lærdal resonnerer feil 

om formueskatten i DN 28. 

mai. Foto: Tommy Ellingsen


