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Da moren min ble sendt 
hjemmefra som 14-åring, 
var det for å jobbe lange

dager som tjenestepike for kost
og losji i Bergen – uten lønn.
Dette var ikke uvanlig. Mange
unge jenter fra landsbygda var i
lignende ulønnet arbeid i rike
hjem. Denne formen for barne-
arbeid er fortsatt utbredt i Asia,
Afrika og Latin-Amerika, som
regel i en mer ekstrem form enn
den vi hadde i Norge på 1930-
tallet.

Dagens barnearbeidere er
mange og unge. Bare i India er
det ifølge ILO et sted mellom 19
og 38 millioner, mange av dem
under ti år. Mer enn en tredel av 
dem som nå er reddet ut av 
dette moderne slaveriet, var
under 14 år da de ble reddet ut.
Noen av dem har vært utnyttet
seksuelt og veien fra barne-
arbeid til bordell er kort.

Alt dette minner om en 
gammel ordning i det tradisjo-
nelle Kina, kalt Mui Tsai som
betyr lille søster. De «små 
søstrene» kom fra ekstremt
fattige familier som solgte
jentene sine til rikere hushold-
ninger i et håp om at de skulle
bli frigitt gjennom giftermål når
de ble eldre. Det ble de sjelden.

Mye av dagens kamp mot
undertrykking av barn må rette
seg mot moderne varianter av 
Mui Tsai. Omfanget av dette
barnearbeidet øker med den
økonomiske veksten. Mekanis-
mene er tydelige i India. Barne-
arbeidet øker fordi inntekts-
veksten er ujevnt fordelt sosialt
og regionalt. Kyniske plasse-
ringsbyråer utnytter situa-
sjonen og lurer fattige foreldre
til å gi fra seg jentebarna mot
småpenger. 

Prisen på barnearbeid i
hjemmet går i realiteten ned 
relativt til inntekten til en
voksende middelklasse, mens
de sosiale motforestillingene
blir hengende etter. Etterspør-
selen etter tvunget barnearbeid
går derfor opp og plasserings-
byråer har en enkel oppgave
med å dekke den med barn fra 
familier som ikke får del i den 
økonomiske fremgangen. 

Utviklingen i India og i andre
land viser noen av de hjerte-
skjærende konsekvensene av 
økonomisk vekst og økende 

ulikhet i land uten et utbygd 
sikkerhetsnett. Den minner oss 
om hvor galt det går dersom en 
tror at veksten må komme først 
– omfordeling og sosiale tiltak 
siden. Da kan mange barn alle-
rede være låst fast uten utdan-
nelse og uten mulighet til å få 
ordentlige jobber. 

Det er selvsagt liten grunn til
å skylde på foreldrene. De fleste 
jentene kommer fra barnerike, 
desperat fattige familier. De 
lokkes av aggressive plasse-
ringsbyråer som lurer forel-
drene til å gi fra seg jentebarna 
mot småpenger. Foreldrene får 
løfte om at barna hjelpes til 
betalte jobber og det er nok lett 
å tro at det må være trygt å 
arbeide i andres hjem i byen. I 
India blir omtrent 70 prosent av 
barnearbeiderne på denne 
måten lokket hjemmefra av 
plasseringsbyråer. De reste-
rende 30 prosentene blir enten 
kidnappet eller på annen måte 
lurt til å arbeide i andres hjem.

Det er derimot grunn til å 
skylde på arbeidsgiverne. 
Jentene frarøves sin barndom 
og sin fremtid. De er i tvunget i 
arbeid uten arbeidskontrakt. De 
blir aldri spurt om de godtar 
arbeidet. De er maktesløse, 
langt hjemmefra med begrenset 
mulighet til å være utenfor 
hjemmet til arbeidsgiver. De er 
umodne barn og helt avhengige 
av sin arbeidsgiver. Arbeids-
givere som utnytter denne 
maktposisjon har en korrupt 

moral. I India er kastesystemet
noe av forklaringen, men evnen
til kynisk å innbille seg at noen
er mer verdt enn andre, er godt
utviklet mange steder.

Noe av problemet er åpenbart 
at maktmisbruket er usynlig for
andre. Folk utenfor ser det ikke
fordi det foregår bak lukkede
dører. Foreldrene får ikke høre
om det fordi mange av jentene
mister kontakten med egen
familie. Skolene ser det ikke
fordi de fleste som fanges, ikke
får gå på skole.

Det er også grunn til å skylde 
på myndighetene. Oppskriften
mot barnearbeid er enkel. Barn
skal leke og gå på skole, ikke
utnyttes for økonomiske form
Derfor bør myndighetene øk
innslaget av sosiale tiltak 
og skolepolitikk som gjør
det spesielt attraktivt for
fattige foreldre å prioritere
utdannelse for barna.
Skolene må for eksempel ha 
mer generøse matpro-
grammer som letter hushold
ningsbudsjettene til forel-
drene. Helsetilbudene til bar
må økes og gis på skolene. D
haster med slike tiltak. I
verdens fattige land er nesten
2/3 av befolkningen i dag under
25 år. 

Det er selvsagt deprimerende 
å måtte innse at det som den
rike verden feirer som store
fremganger med økonomisk 
vekst og fremgang i fattige land
også leder til enorme nederlag

for mange unge jenter, med
mindre politikken legges om og
menneskerettighetene tas på 
alvor. Først da kan den økono-
miske veksten komme alle til
gode. Fredsprisen til Kailash
Satyarthi og Malala Yousafzay 
er derfor en voldsom inspira-
sjon i arbeidet for barns rettig-
heter.

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

LEST 
SIDEN 
SISTBak lukkede dører

Barnearbeid i andres hjem er moderne slaveri skapt av ujevn vekst.

MED EGNE ORD 
KALLE MOENE

UNGT SLAVERI. Bare i India er det et sted mellom 19 og 38 millioner barnearbeidere, mange av dem under ti
år. Foto: Istock

Kan man være blåfeminist 
når man ikke engang vet at
unge kvinner går til kamp for
retten til dusk og hår på 
leggene?
Politikk- og samfunns-
redaktør Berit Aalborg i Vårt 
Land tar et oppgjør med
blåfeministenes manglende
innsikt i kampen for
kroppshår.

Jeg har aldri i mitt liv jobbet så 
hardt og fått så dårlige karak-
terer.
Klima- og miljøminister 
Tine Sundtoft snakker ut med
Aftenposten, som ga henne
karakteren to.

Og så er det klart tøffere å stå 
på for klimaet i en regjering
hvor noen ikke er så opptatt av 
det, for å si det sånn.
Statsminister Erna Solberg 
forsvarer Tine Sundtoft i
Aftenposten ved å forklare at 
«noen» har skylden.

Den fremste eksperten er
naturligvis Frank Rossavik,
kommentator i BT, frafalt
SV-er og sterkt troende
EU-tilhenger. Han har også 
skrevet en middels god bok om
SV. Han blir alltid ringt til av 
andre journalister når det
gjelder SV. Det blir som å ringe
Levi Fragell for å få en
kommentar til siste bispe-
utnevnelse.
SV-veteran Stein Ørnhøi gjør
det klart i Dagsavisen at han
vil ha seg frabedt at frafalne
sier noe om SV.

Det eneste rovdyret Senterpar-
tiet vil verne, er internasjonale
finanshaier.

tssekretær Jon Gunnar
ersen i Finansdeparte-
ntet forsvarer i Dagsnytt 
Norges tilslutning til EUs
anstilsyn.

tavanger har gått fra å være
Klondike til å bli Kinshasa, 
nærmest over natten.
Sjeføkonom Jan L. Andre-
assen i Eika-Gruppen 
oppsummerer nedturen
oljebransjen – og 
vanger – i DN.

Vi har styrt i et år, og alt går 
utmerket. Til og med været er
blitt bedre.
Fremskrittspartis nestleder 
Per Sandberg feirer regjerin-
gens ettårsdag som værmann
i NRK Dagsnytt.

KRAGERØ: Kragerømannen
Arvid Klausen fikk før helgen
en pen hummer på over 3,5
kilo. Hummeren han fikk var
ikke av de vanlige svarte, men 
hadde et helt blått skall.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsideneist@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:
Sverre Strandhagen
tlf. 22 00 13 93
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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Å dra seg etter håret
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Jon Mjølhus

Innlegg
Milliarddryss til multi-
nasjonale giganter
Steinar J. Olsen

Tillagt synspunkter
Amund Brede Svendsen og 
Thomas Flo Haugaard

Produktivitet i det  
offentlige
Eivind Hoffmann
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Kjøper børsnoterte selskaper egne aksjer for drive 

opp kursen i stedet for å investere? De investerer i alle fall 

mindre enn ikke-børsnoterte.

Å dra seg etter håret

S
elskapene bruker over-

skuddene til å kjøpe opp 

egne aksjer i stedet for å 

investere. Det drar aksjekursene 

opp og gir ledelsen store gevin-

ster. Det hevder blant andre den 

anerkjente konsulenten og 

forfatteren Andrew Smithers i 

sin faste blogg i Financial 

Times:  

«Amerikanske toppledere får 

store bonuser som vanligvis er 

knyttet til resultat per aksje 

eller avkastningen på bedriftens 

egenkapital. Dette betyr at 

tilbake kjøpene øker lønnen og 

bonusen deres, men reduserer 

investeringer i anleggsmidler.»

Han presenterer tall som 

viser at bedriftene selv har vært 

største nettokjøper av aksjer i 

USA siden 2004, spesielt de 

seneste årene. Men beviser det 

at bedriftslederne er opportu-

nistiske?

For det første er det ikke 

bedriftslederne som bestemmer 

hva overskuddet skal brukes til. 

Det gjør eierne. Og eierne skal 

jo, sier teorien og tilsier 

fornuften, vurdere hva som gir 

størst verdi av å ta pengene ut 

av selskapet (som tilbakekjøp er 

en variant av) eller holde dem 

tilbake i bedriften for å inves-

tere i vekst.

Den vurderingen vil igjen 

være avhengig av utsiktene 

(forventet avkastning) og hvor 

gode eiernes dømmekraft i så 

henseende er. Er eierne usikre, 

kan de alltids bruke pengene til 

å kjøpe tilbake egne aksjer. Det 

er den raske – og enkle – 

metoden å oppnå oppgang i 

aksjekursene på. Og for aksjo-

nærer som representerer andre 

igjen – institusjoner, aksjefond 

og hedgefond – kan dette også 

virke fristende. 

Men er det hold i påstanden 

om børsnoterte selskaper kjøper 

tilbake egne aksjer for å øke 

aksjekursen. For å vurdere dette, 

trenger vi en kontrollgruppe (av 

ikke-børsnoterte selskaper).

Tre forskere har fått tilgang 

på unike data på nettopp dette 

og dermed fått grunnlag for å 

teste hypotesen. De har sett på 

investeringsmønsteret til 

selskaper som er like på de 

fleste områder, og delt dem inn 

i to grupper; børsnoterte og 

ikke-børsnoterte. Hvis de ikke-

børsnoterte selskapene inves-

terte signifikant mer, det meste 

annet like, ville det altså kunne 

tyde på mindre kortsiktighet. 

Og forskerne er klare:

«Våre resultater viser at børs-

noterte selskaper investerer 

betydelig mindre sammenlignet 

med ikke-børsnoterte selskaper 

og at de børsnoterte selskapene 

reagerer mindre på endringer i 

investeringsmulighetene.» 

Forskerne fant dessuten at 

dette gjaldt spesielt mye i bran-

sjer der aksjekursene mest 

påvirkes av nyheter om 

inn tjeningen: Disse funnene er i 

tråd med påstandene om at 

kortsiktighet dominerer inves-

teringsbeslutningene.

Men selskaper som ikke 

investerer utover kapitalslitet 

vil i beste fall stagnere og i 

verste fall forvitre. Er det da 

lurt å investere i selskaper som 

kjøper tilbake egne aksjer 

fremfor å investere i ny kapa-

sitet? Det kan se sånn ut når vi 

ser på utviklingen i en ameri-

kansk indeks som inneholder 

selskaper med store tilbakekjøp 

(SPBUYUP) sammenlignet med 

en bred indeks.  

Tiden vil imidlertid vise om 

de heller skulle ha investert og 

om meravkastningen bare 

skyldes at de har dradd seg selv 

opp etter håret (tilbakekjøp). 

Svaret er uansett individuelt for 

det enkelte selskap. 

Noen har brukt de lave 

rentene til å låne for å kjøpe 

tilbake egne aksjer. Andre 

selskaper har hatt superprofitt 

som skyldes sterk merkevare og 

lite behov for investering i 

produksjonsutstyr. Apple 

produserer i andres fabrikker i 

Asia og har samtidig bygget 

likvide midler tilsvarende tusen 

milliarder norske kroner (!). D
u 

får kjøpt litt aksjer for det.

 Jon Mjølhus, førstelektor 

Høgskolen i Buskerud og Vest-

fold og seniorøkonom II Odin 

Forvaltning

FORSKNINGEN

Hvem: John Asker og Alexander 

Ljungqvist, begge ved Stern School 

of Business, og Joan Farre-Mensa 

ved Harvard Business School

Hva: «Corporate Investment and 

Stock Market Listing: A Puzzle?»

Hvor: Kommer i Review of Finan-

cial Studies
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failing firm 

ner det er flere 

grunner til å stille seg tvilende 

til en slik påstand. 

Det er vi enig i, om en slik 

påstand var blitt fremsatt. 

Poenget er imidlertid at profes-

sorene her tillegger oss en 

påstand vi ikke har fremsatt. 

Vi skisserte en mulig strategi 

overfor Konkurransetilsynet, 

blant annet på bakgrunn av Icas 

økonomi og offentlige uttalelser 

om eventuelt å gi opp Norge. Vi 

redegjorde for tre vilkår som 

må være oppfylt: 

 Sviktende økonomi.

 Ingen alternative oppkjøpere 

som vil føre til mindre konkur-

ransebegrensninger i markedet

 Samt at målselskapets aktiva 

vil forsvinne fra markedet uten 

oppkjøpet. 

Vi har ikke påstått at de tre 

vilkårene er oppfylt. 

Icas plan B, med rendyrket 

Rimi-konsept, nedskalert forret-

ningsplan og syv prosent 

markedsandel, først nevnt av 

Ica Norges sjef i intervju med 

DN 8. oktober, altså samme dag 

som vårt innlegg, er et relevant 

alternativ å sammenligne med, 

slik at en «failing firm»-argu-

mentasjon blir vanskeligere å 

lykkes med. Om dette er vi 

enige med professorene.  

Til slutt: Vi bistår hverken 

Coop eller andre aktører i 

saken.

 Amund Brede Svendsen og 

Thomas Flo Haugaard i 

t firmae
advokat firmaet Grette

INNLEGG

Handel

Produktivitet i det offentlige

I
følge regjeringen skal stat-

lige etater få et budsjett som 

forutsetter 0,5 prosent årlig 

produktivitetsvekst. Mange 

oppfordrer statlige etater å 

lære av det private næringsliv. 

Men det skilles ikke mellom 

om de statlige etater kan 

arbeide mer effektivt, eller om 

de gjør de «riktige» oppgavene. 

Det siste er et politisk 

spørsmål, ikke et spørsmål om 

produktivitet. 

Det er underlig at det skal 

være et hinder for økt produkti-

vitet at statens virksomhet er 

arbeidsincentiv: det er i slike 

virksomheter at det bør være de 

beste muligheter for å oppnå 

økt arbeidsproduktivitet. Måle-

vansker er mer relevant, men 

gjør også at det er høyst usik-

kert om statlig produksjon er 

mindre produktiv enn produk-

sjon av private tjenester: er 

private advokatfirma og forsi-

kringsselskaper mer produktive 

enn statlige etater? 

Den produktivitetsutvik-

lingen som man kan måle 

skyldes ofte at arbeidsoppgaver 

er overført til tj
enestemotta-

gerne, jevnfør alle nye selvbetje-

er. B
ningsløsninger. Bare der slike 

løsninger både krever færre 

arbeidstimer og oppleves som 

en forbedring har vi en 

samfunnsmessig forbedring. 

Ellers kan en produktivitets-

økning for en virksomhet repre-

sentere en forverring for 

samfunnet.

Retorikken om effektivitet og 

produktivitetsutvikling i staten 

må sammenligne likt med likt, 

og skille mellom at arbeid 

utføres best mulig og at etatene 

gjør de riktige tingene. Det siste 

er altså et politisk og ikke 

produktivitetsspørsmål.

 Eivind Hoffmann, sosial-

økonom, Oslo

INNLEGG

Økonomi
Ingen næringsdrivende kan over tid konkurrere med multinasjonale 

nettgiganter som ikke betaler moms og toll, skriver Stormberg-gründer 

Steinar J. Olsen.

D
en norske stat taper årlig 

1,4 milliarder kroner på 

at kjøp under 200 kroner 

fra utenlandske nettbutikker er 

fritatt for moms og toll. Når 

denne grensen nå er foreslått 

mer enn doblet, vil statens tap 

øke ytterligere, siden langt flere 

varer kommer under den nye 

grensen på 500 kroner. Hoved-

organisasjonen Virke har 

beregnet at netthandelen i 

Norge bare dette året vil øke fire 

ganger så raskt som handel i 

fysiske butikker, mens Finans-

departementet hverken kjenner 

økningens inntektstap eller 

konsekvensene av sitt eget 

forslag.

I stedet for å putte milliarder 

av norske skatte- og 

avgiftskroner i lommene til 

utenlandske nettbutikker, så 

burde regjeringen heller fjerne 

de gamle og unødvendige toll-

satsene som fortsatt eksisterer i 

Norge. Dette vil både bidra til 

forenkling, mindre byråkrati og 

lavere priser for alle forbrukere 

– ikke bare for dem som 

handler i utenlandske nettbu-

tikker. 

Statsminister Erna Solberg 

har sagt at 500-kronersgrensen 

et lite beløp, da denne grensen 

er inkludert frakt. Gjennom-

snittsalgene i den globale 

e-handelen viser at en grense på 

500 kroner ikke er et lavt beløp. 

Utfordringen er i tille
gg at mye 

av det som kjøpes fra Sørøst-

Asia sendes fraktfritt ti
l Norge 

gjennom Verdenspost-

foreningen. Formålet med 

ordningen var opprinnelig å 

gjøre det mulig for lavkostland 

å sende post til høykostland 

som Norge. Også en rekke 

ledende vestlige netthandel-

selskaper har etablert fri fr
akt 

på alle forsendelser.

Verdens største nettbutikk, 

Amazon, hadde i juni 2012 et 

gjennomsnittssalg på 47 dollar, 

som tilsvarer cirka 305 kroner. 

Amerikanerne offentliggjør sjel-

dent slike nøkkeltall, men ingen 

ting tyder på at gjennomsnitts-

ordren har økt særlig siden 

dette tidspunktet. Et vesentlig 

antall kjøp i utenlandske nett-

butikker er altså ordre under 

500 kroner, og for Stormbergs 

del var 39 prosent av alle ordre i 

den norske nettbutikken ifjor 

under denne grensen.

Stormberg driver i dag nett-

butikk i 21 land fra Norge, og 

selv med det norske kostnads-

nivået er vi konkurransedyktige 

på de utenlandske netthandels-

markedene. Vår svenske nett-

butikk har hittil i å
r hatt en 

vekst som er større enn veksten 

i den norske nettbutikken. 

Moms- og tollfritaket som er 

foreslått, kan bety at Storm-

bergs nettbutikk i fremtiden blir 

utkonkurrert på det norske 

markedet. Ikke bare vil våre 

utenlandske konkurrenter 

slippe merverdiavgiften på 25 

prosent, men de vil også slippe 

å betale tollen, som vanligvis er 

10,7 prosent.

En løsning for Stormberg kan 

være å flytte ut den nett-

butikken som betjener det 

norske markedet og etablere et 

lager utenfor landets grenser 

for å selge moms- og tollfritt t
il 

nordmenn på alle ordre under 

500 kroner. Stormberg kan altså 

være konkurransedyktig i alle 

INNLEGG

Netthandel

EU-land fra Norge, mens vi på 

hjemmemarkedet kan miste 

konkurransekraften ved at vi 

må betale toll og moms som 

våre utenlandske konkurrenter 

slipper. Utflagging er på ingen 

måte ønskelig for oss, men 

ingen næringsdrivende kan 

over tid konkurrere med multi-

nasjonale nettgiganter som ikke 

betaler moms og toll. Vi ønsker 

oss fri k
onkurranse, men vi vil 

gjerne at den skal skje på like 

vilkår.

Finansminister Siv Jensen 

forsøker å overbevise nærings-

livet om at det fremlagt stats-

budsjettet er et næringsvennlig 

statsbudsjett. Finansministeren 

viser til at formuesskatten er 

redusert med 0,25 prosent, men 

dette blir som en bagatell å 

regne når hun samtidig gir 

norsk varehandel en konkur-

ranseulempe på 25 prosent 

knyttet til momsfritak for uten-

landske konkurrenter.

Vi forundrer oss over at 

finansminister Siv Jensen 

ønsker å legge milliarder i 

lommene til multinasjonale 

konsern på bekostning av 

norske butikker og norsk 

arbeidsplasser. Vi forundrer oss 

over at spillereglene for norsk 

næringsliv endres uten at det er 

gjort et grundig forarbeid med 

å avdekke konsekvensene. Gi 

oss forenkling, Siv Jensen, men 

ikke gi utenlandsk næringsliv 

spesielle fordeler. Gjør regel-

verket rundt kjøp i utlandet 

enklere for norske forbrukere, 

og la forbrukerne slippe dagens 

fortollingsgebyr når de handler 

fra utlandet, men gi norsk 

næringsliv konkurranse på like 

vilkår.

Fritak fra avgifter og toll for 

utenlandske nettbutikker er i 

realiteten en subsidiering av de 

utenlandske selskapene, og 

regningen er det den norske 

statskassen som tar. Men den 

største prisen vil de mange 

tusen nordmenn som vil miste 

jobbene måtte betale.

 Steinar J. Olsen, Stormberg-

grgründer

 LIKE VILKÅR. Gi oss forenk-

ling, finansminister Siv Jensen, 

men ikke gi utenlandsk 

næringsliv spesielle fordeler, 

skriver Stormberg-gründer 

Steinar J. Olsen. 

Foto: Aleksander Nordahl 

Amund Brede 

Svendsen.

Thomas Flo 

Haugaard.

DAGENS NÆRINGSLIV   ONSDAG 15. OKTOBER 2014

Ikke glem Icas plan BEt nedskalert Ica med satsing på Rimi kan være et bedre alternativ for oss kunder enn at 

Coop kjøper Ica og selger noen butikker, skriver professorene Tommy S. Gabrielsen (UiB), 

Erling J. Hjelmeng (UiO) og Lars Sørgard (NHH).
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Gjestekommentar

TAPER. Moms- 

og tollfritaket 

som er foreslått 

kan bety at 

Stormbergs 

nettbutikk blir 

utkonkurrert,

skriver Steinar 

J. Olsen.

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

e 

Milliarddryss

til multi-
nasjonale 

giganter

MED EGNE ORD

KALLE
MOENE

VICTOR D.
NORMAN

ERNA
SOLBERG

JONAS GAHR  
STØRE

HEGE
SKJEIE


