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Ådømme etter det hjemligeÅÅordskiftet er svaret nei. ÅÅVelferdsordninger er forÅÅ
rike land og bare dersom
produktiviteten i privat sektor
er høy nok. Vi må produsere 
først, og dele siden – som det så 
fint heter i Blådress-Norge. Der
slipper ingen unna verdiskap-
ningens jernlov: å fremskaffe
noe folk egentlig ikke trenger er
produktivt så lenge det selges i
et marked; å fremskaffe noe folk 
virkelig trenger er uproduktivt 
så lenge det skjer gjennom
velferdsstaten.

FNs utviklingsrapport, som
kom i denne uken, er uenig.
Den viser at det er mulig,
gunstig og produktivt å innføre
universelle velferdsordninger
tidlig i utviklingsforløpet – når
nasjonalinntekten ennå er på et
lavt nivå. Flere har prøvd å si
dette før. Støtten fra FN er
derfor mer enn velkommen.

Utviklingsrapporten viser
hvordan Costa Rica, Danmark,
Ghana, Republikken Korea,
Norge og Sverige tok de første
stegene for å oppnå generelle
ordninger for helse, utdannelse
og sosialforsikring. Landene var
fortsatt svært fattige. Costa Rica 
hadde en lavere realinntekt per
innbygger i 1949 enn for
eksempel Nepal har i dag.
Likevel innførte Costa Rica et
omfattende tilbud av offentlige
skoler, helsetjenester og sosial-
forsikring i en situasjon med
fattigdom, politisk ustabilitet og
alvorlige voldshandlinger.
Reformene har ledet til en
positiv utvikling i landet.

Sverige og Danmark innførte
sykeforsikring på slutten av 
1800-tallet, da begge landene
må regnes som fattige. Sverige
innførte obligatorisk skole for
alle barn i 1842 da landet hadde
lavere realinntekt enn det alle
landene i det sørlige Asia har i
dag. Da Sverige og Norge startet
arbeidet med omfattende
sosiale reformer på 1930-tallet,

hadde de omtrent halvparten så 
høy realinntekt som Sør-Afrika 
og Brasil har i dag. Tre viktige
lærdommer følger av disse 
eksemplene.

Et land må ikke ha en høy 
nasjonalinntekt for kunne gi
innbyggerne grunnleggende
sosiale tjenester. Det er fullt
mulig for fattige land å få til
ordninger som gir økt trygghet i
samfunnet, men verdien av ytel-
sene må selvsagt tilpasses den
inntekten som andre innbyg-
gere i landet har.

Utviklingsland kan investere 
i bredt anlagte offentlige
tjenester lenge før de tar av med
økonomisk vekst. De landene
som har gjennomført slike
reformer, gjør det bedre enn
andre selv når vi vurderer utvik-
lingen etter snevre vekstkrite-
rier.

Velferdsstatsordningene
underminerer ikke markedsø-
konomien, men komplemen-
terer den. Bedre helse og økt
utdannelse gir selvsagt økt
produktivitet. Bedre sosialfor-
sikring og pensjonsordninger
øker den enkeltes evne til risi-
kotaking og innovasjon. Gevin-
stene spres både til andre
arbeidstagere og til arbeids-
givere.

Velferdsstatsordningene kan
med andre ord være avgjørende
for den økonomiske og sosiale
utviklingen i fattige land. I
tillegg kommer innbyggernes
muligheter for en økt livsutfol-
delse. Den norske debatten,

derimot, er besatt av ideen om 
at velferdsstaten representerer
uproduktivt forbruk; at privat-
økonomisk produktivitet er et
mål snarere enn et middel for
det gode liv. Dette viser hvordan 
vi som åpenbart har nytt godt 
av stor trygghet og gode sosiale 
ordninger, er blitt mer og mer
fremmedgjorte for de viktige 
sammenhengene og de grunn-
leggende spørsmålene. Jo rikere
vi blir, desto snevrere blir åpen-
bart perspektivet. FNs 
utviklingsrapport kan kanskje
inngå i en nødvendig omskole-
ring?

Den er opptatt av viktige
spørsmål som å forsvare sosial 
fremgang, å redusere folks 
sårbarhet og å bygge robuste 
samfunn uten store forskjeller.
Den er opptatt av de livene folk 
kan leve. Er folk utsatt? Har de
grunn til å være trygge? 
Opplever de vold og alvorlige
sosiale trusler?

Rapporten er også optimis-
tisk. Den viser til fremgang i 
mange land. Forventet leveald
går opp og barnedødelig-
heten ned. Skolegangen 
øker og nivået på fattigdom 
er på vei nedover selv når vi 
tar med at fattigdomspro-
blemet har mange dimen-
sjoner. Rapporten sier kanskj
ikke klart nok at reduksjonen
fattigdom er skjør mange 

steder og at reduksjonen
egentlig er liten når vi ser på litt
høyere fattigdomsgrenser enn
den aller laveste.

Rapporten minner oss også 
om at økonomi er så mye mer
enn næringsliv og vekst.
Amartya Sens «capability 
approach», som har inspirert de
fleste av FNs utviklings-
rapporter, dreier seg om den
enkeltes muligheter: Har han
det bra? Er hun lykkelig? Har
han frihet? Kan hun skaffe seg
det hun trenger? Kan han gjøre
det han liker å gjøre? Er
samfunnet godt for henne?

Selvsagt kan ingen få alt de 
ønsker og det er åpenbart
vanskelig eller umulig å måle alt
det de enkle spørsmålene over
berører. Men de enkle spørs-
målene er grunnleggende. Å 
bare bry oss om noe som kan
måles, men som kan være
irrelevant, leder galt av sted. En 
utvikling ledet av dogmet om en
uproduktiv velferdsstat sløser
bort mulighetene for høy 
inntekt, god trygghet og stor
livsutfoldelse.

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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fattige land

Minst der den trengs mest
Kan en velferdsstat redde en fattigbonde fra ruin når ulykken er ute,

hjelpe henne og millioner av andre til å ta mer skolegang og større risiko?
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VALGTE VELFERD. Costa Rica hadde en lavere realinntekt per innbygger i 1949 enn for eksempel Nepal har i
dag. Likevel innførte Costa Rica et omfattende tilbud av offentlige skoler, helsetjenester og sosialforsikring i
en situasjon med fattigdom, politisk ustabilitet og alvorlige voldshandlinger. Foto: Kent Gilbert/AP/NTB Scanpix

Jeg skammer meg fordi vi lever
i en verden der 99 prosent
mangler alt. Mens resten av oss
har alt.
Regissør og skuespiller Liv 
Ullmann satser på litt 
omtrentlig prosentregning i et 
portrettintervju i Aften-
posten.

Du må ikke bo i Telemark, men
vi bruker begrepet «en viss
tilknytning til Telemark», så det
holder å være barn eller barne-
barn av noen fra fylket.
Banksjef Peter P. Prebensen i
Sparebank 1 Telemark lokker
med lav rente og forklarer i
DN det utvidede telemarking-
begrepet.

Du ser da ut til å være i god
form ...?
VG-reporter Lars Joakim
Skarvøy nøler ikke med å stille
pågående spørsmål etter at 
Tromsø-ordfører Jens Johan
Hjort (Høyre) stilte opp i bare
badebukse.

Den gode nyheten er at vi aldri
vil oppdage at det skjer.
Kollapsen vil skje med lysets
hastighet, så det er absolutt
ingen grunn til å bekymre seg.
Fysikeren Alan Duffy demon-
strerer i et intervju med News.
com Australia hvordan man
kan berolige dem som engster
seg for universets endelikt.

Artisten David Bowie fortsetter
å dukke opp med jevne
mellomrom, både i rampelyset
og i samtaler om populær-
kulturen. Det er kanskje ikke så 
rart – siden sekstitallet har han
produsert det ene popalbumet 
etter det andre, og det siste, The 
Next Day, kom så sent som ifjor.
Skribent Ingebjørg Sofie
Larsen tar pulsen på samtiden
på Minervanett.no.

Ja, det var steiner igjen da 
steinalderen var ferdig. Folk 
flyttet seg videre fordi andre
materialer ble relevante, og den
parallellen er relevant på noen
områder. Men Norges produk-
sjon av olje og gass vil være rele-
vant for resten av verden i flere 
tiår fremover.
Arbeiderparti-leder Jonas
Gahr Støre redegjør for
steiner og relevans på Pareto-
konferansen.

Det velgerne nå venter på er ny 
politikk og nye ideer.
Dagsavisen tror velgerne alle-

de er lei av nye ideer og 
dre løsninger.

RAGERØ: Den siste tiden
ar det oppholdt seg en flokk 
ller stim med inntil 30 kvit-
skjevingdelfiner i Fossing-
fjorden.
KV–Kragerø Blad Vestmar

sidensist@dn.no

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.
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Vi blir daglig bombardert med spørreskjemaer. 

Forskning viser at mange av dem er unødvendige fordi 

de ikke forteller oss noe nytt.

Spørreskjemaer i blindgate

E
n undersøkelse som

kolleger og jeg net

publiserte i det an

tidsskriftet PLoS ONE,

svarmønstrene i mang

skjemaer er gitt på for

man har spurt en leve

Undersøkelsen reiser

verdien av sosialviten

mest velbrukte forsk

strument. Det viser

hvordan hjernen fo

egen språkbruk, og

interessante persp

fremtidig bruk av

logi i tekstanalyse

Spørreskjemae

bare når spørsm

maene henger in

sammen. Digita

(beslektet med

nettet) kan sam

meningsinnho

lene. Vi finner

spørsmål avhvv

meningslikt 

målene fora

mening mel

dikterer sva

blir forutsi

Vi kjenner ikkk

første to–tre spørsmålene, men

deretter er mønstret gitt. Flere 

spørsmål og flere respondenter 

skaper større forutsigbarhet. 

Forskere og konsulenter kan 

oppfatte dette som en ubeha-

gelig nyhet. De er ofte mest 
r

interessert i sammenhengen 

mellom ulike deler av spørre-

skjemaet, ikke i hva enkeltper
aa

-

soner måtte mene. Men hvis 

iske
statistiske mønstre oppstår som 

følføl
oe vi aoe vi allerede vet, 

forteller de oss ikke noe nytt.

Et vanlig organisasjonspsyko
ass

-

logisk spørsmål lyder: «Jeg vil 

åå

muligens slutte i min nåværende 

jobb innen de neste tolv måne-

dene.» Både folk og datamas-

kiner oppfatter spørsmålet svært 

likt det neste: «Jeg kommer til å 

lete aktivt etter en ny jobb innen 
yy

tre år.» Interessant nok ser digi-

tale verktøyer svakeaa re likheter 

også, for eksempel mellom disse: 

«Sjefen min nekter å forklare 

ine beslutninger» og «Generelt 

ke jobben min.» 

fanget og 

Problemet er neppe beg

til organisasjonspsykologiske 

temaer som ledelse, motivasjon 

og resultater. Alle sosialviten-

skapelige disipliner som

beskriver virkeligheten gjennom
gg

spørreskjemaer, kan rammes av 

problemet. Bare når det gjaldt 

personlighetstester, mislyktes vi 

rutsi
med å forutsi mønmønsteret ut fra 

språk. Ps
språk. Ps

sting ka

faktisk forutsi senere adferd 

gjennom bred kartlegging av 

tidligere adferd. Problemet 

oppstår bare i holdningsmål, 

såkalte Likert-skalaer.

eressante konse-
batten

n. 

er 

på 

d-

ne-

en 

ig til 

mer til 

språk. 

v digi-

innh

 Den 

gode nyheten er at erne 

kan kutte ut meningsløse bots  -

øvelser og heller pr rioritere 

spørsmål av betydning – for 

eksempel forholdet mellom 

språk, tanke og handling.
g

Jan Ketil Arnulf, følflf rsteamarsteama
øø

de
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Hvem: Arnulf, J. K., Larsen, K. R., 

Martinsen, Ø.L., & Bong, C. H. (2014). 

Hva: «Predicting survey responses: 

How and why semantics shape survey 

statistics in organizational behavior». 

Hvor: PLoS ONE, 9(9), 1–13. doi: 

10.1371/journal.pone.0106361
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Færøvik, plikt 

og konsekvens 

J
eg leste med interesse 

Torbjørn Færøviks reaksjon 

på min artikkel i DN 4. 

september, hvor utgangs-

punktet var DNs avsløring av 

Stoltenberg-regjeringens forsøk 

på å gjenopprette normale 

forbindelser med Kina. Hva er 

vi uenige om?  

Ett av mine anliggender var at 

regjeringen bør etablere 

distanse mellom seg selv og 

Nobelkomiteen. Det er Færøvik 

enig i. Et annet at vi bør koste 

på oss litt m
er ydmykhet i 

bedømmelsen av hva som er 

rett og galt, bra og dårlig, i 

Kina: mindre pliktetikk og mer 

konsekvensetikk. I en innven-

ding mot dette nevner Færøvik 

– til skrekk og advarsel – at Sør-

Afrika nettopp avslo Dalai 

Lamas visumsøknad om 

innreise av frykt for konsekven-

sene, og i dette tilfellet er jeg 

enig med ham. Jeg ville aldri 

anbefalt noe slikt. 

Færøvik skriver også at det 

ikke er noen motsetning 

mellom menneskerettigheter og 

økonomisk vekst, og nevner 

noen store nedsider ved den 

kinesiske veksten. Jeg har ingen 

problemer med noe av det, 

skjønt det etterlater viktige 

spørsmål om prioriteringer og 

rekkefølge på økonomisk vekst 

og demokratiske reformer. 

Heller ikke med hans iretteset-

tende påpekning av at «alle vet 

at Kina vil trenge tid». Det 

interessante spørsmålet gjelder 

tilnærmingsmåten til 

konflikten. 

Debatten om Dalai Lamas 

besøk i Norge tidligere i år 

viser skillelinjene. Det var 

ingen protokoll som tilsa at aa

den norske regjeringen skulle 

gi ham offisiell mottagelse,

og for dem som ikke er inn  -

forlivet i norske forhold, kunne 

det virket demonstrativt om 

den hadde gjort det. Det ville

ihvertfall fått negativ påt
ff

eg-

ning i Kina. De fleste syntes 

likevel å mene at regjeringen 

traff gal beslutning, og 

Færøvik var formodentlig 

blant dem. 

Plikt- eller sinnelagsetikken, 

som sier vi må være tro mot 

egne normer og standarder og 

ikke bøye oss, står sterkt i 

Norge. Andre reagerer på det 

retthaverske i slike holdninger 

og vil styre mer etter handlin-

genes antatte konsekvenser. 

I praksis tar vi gjerne med oss 

komponenter av begge til  -

nærmingsmåter.

      

 Sverre Lodgaard, senior  -rr

forsker, Nupi.
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Politikk

Behov for nytenkning

N
estleder i Norsk Trans-

portarbeiderforbund 

Terje Fenn-Samuelsen 

påstår i DN 8. september at 

undertegnede er norgesmester i 

hykleri. Det Samuelsen utelater 

fra sitt innlegg, er at det ikke er 

noen prinsipiell forskjell 

mellom laste- og lossekontorene 

og andre utleievirksomheter 

som for eksempel Manpower. 

Han har rett i at havnearbei-

derne er garantert en minste-

lønn, mens n reel
den reelle lønnen er 

gsmengden
gsmengden

opp mot Sør- og Nord-Norge-

avtalen, og her er havnearbei-

derne å regne som løsarbeidere. 

Ved å la havnearbeiderne bli 

fast ansatt i terminalselskapet 

vil en sikre intensjonen bak Ilo-

konvensjonen, samtidig som en 

sikrer en enhetlig organisering 

av arbeidskraften i havneopera-

sjonene. En enhetlig organise-

ring av havneoperasjonene vil 

sikre økt effektivitet og dermed 

bidra til at sjøtransportens 

konkurransekraft styrkes. Jeg 

mener at tiden er overmoden 

for å sikre Ilo-konvensjonen og 

gi havnearbeiderne fast tilse
t-

ting i terminalselskapet

ting i terminalselskapet. En fast 

ingtting som ik
erer bare 

INNLEGG
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Det er lite sannsynlig at Russland kommer til å trekke 

seg fra Krim eller avslutte sin støtte til opprørerne i det 

østlige Ukraina som en følge av EUs sanksjoner, skriver 

BI-professor Ole G

F
lere vestlige tiltak tarkk

på å endre Russland

tikk og involvering i

Ukraina. Blant disse er øk

miske sanksjoner. Russla

reagert blant annet med

forbud mot import av ve

mat. Sanksjonene medf

mindre frihandel og øk

miske tap for både Rus

Vesten, samlet sett asyt

i russisk disfavør. 

SistSist
Vg Vesten in

INNLEGG

Russland- 

sanksjonene

 RISIKOPROSJEKT. Hvor 

hensiktsmessig er det å irri-

tere en sint bjørn, skriver 

artikkelforfatteren om EUs 

sanksjoner mot Russland for 

landets fremferd i Ukraina. 

Foto: Anatolii Stepanov, 

AFP/NTB Scanpix

avslutte sin støtte titt l opprørerne i

det østlige Ukraina som en følge 

av disse. Det er også et spørsmål 

hvor hensiktsmessig det er å irri-

tere en sint bjørn, og slik skape 

mer antivestlig nasjonalisme i 

Russland. Sanksjoner bevarer og 

styrker øst-vest-skikk ller.

Det er et håp at satt nksjoner 

kan gi incentiver for videre og 

reelle forhandlinger. Det er ikke 

mange politiske virkemidler å 

bruke mellom sanksjoner og 

militære aksjoner. Dersom for  -rr

handlinger under press imid-

lertid ikke fungerer, står spørs-

målet tilbake hvordan man skal 

reagere på uakseptabel adferd 

til en motstander som er delvis 

økonomisk integrert med resten 

av verden, og denne verdenen 

gradvis blir mer multipolar. 

Fysisk konflikt kan altså bli 

farlig nær. 

Tilbake til sovjettiden var det 

viktigste økonomiske elementet 

for dens endelige oppløsning 

men fallet iff

oljeprisen i 1986. Offentlige 

budsjetter og driftsbalafif
nsen gikk 

etter det med store underskudd, 

og i 1991 raknet hele systemet. 

Perestrojka og reformer kom for 

sent til å redde unionen.

Olje- og gasseksporten domi-

nerer fortsatt russisk utenriks

aa

-

handel og finansierte mer enn 

halvparten av det russiske stats-

budsjettet i 2013. Oljeinntektene 

nådde 191 milliarder dollar mot 

gass 28 milliarder dollar (RT.

COM 17.4.2014). Det viktigste 

økonomiske enkeltelementet 

som kan endre den russiske 

økonomiske situasjonen, er nå 

igjen et betydelig oljlol eprisfall, nå 

som før utenfor den direkte 

påvirkning av noen av partene.

 Ole Gunnar Austvik, 

professor ved Handelshøyskolen 

BI og Forsker II på Nupi.

Et usikkert våpen


