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p per valfarter til elitesamling i Davos:

tighetsbrudd og systematisk 
kvinnediskriminering.
n JP Morgen Chase er USAs 
største bank. Huffington Post 
har summert opp at banken 
har måttet betale omkring 250 
milliarder kroner i bøter og 
forlik fra 2009 til 2014. Banken 
er blant annet dømt for salg av 
råtne boliglån som bidro til fi-
nanskrisa, bidrag til svinde-
len til investoren Bernard Ma-
doff og manipulasjon av valu-
takursen.

Ifølge et brev lekket til Fi-
nancial Times måtte forumets 
100 strategiske partnere fra 1. 
juli 2015 betale en årlig kon-
tingent på minst 600.000 sveit-
siske franc, tilsvarende 5,3 
millioner norske kroner. 

Får sette agendaen
Hovedtemaet for årets forum 
er «Den fjerde industrielle re-
volusjon». Dessuten står te-

maer som flyktningkrisa, uro 
på finansmarkedene, klima-
krise og terrorisme på agen-
daen. 

Ifølge forumets nettside 
samarbeider de strategiske 
partnerne og forumet tett 
med å «sette den intellektuel-
le agenda for forum-møtene 
og for forumets publikasjoner, 
og styre påvirkningen fra for-
umets initiativer». 

Toppsjefer fra både Vimpel-
com og JP Morgan Chase er 
blant innlederne på forumet.  

BI-professor Petter 
Gottschalk tror ikke det er til-
feldig at det er flere kontro-
versielle selskaper som spon-
ser forumet.

– Det handler jo om om-
dømmebygging – å påvirke 
oppfatningen til nåværende 
og framtidige interessenter, 
som både aksjonærer og poli-
tikere. Jeg synes det er litt 

pussig at en sponsor får lov til 
å påvirke innholdet i arrange-
mentet. De betaler seg inn for 
å få innflytelse på program-
met, sier han. 

Tidligere forsvarsminister 
Espen Barth Eide (Ap) er i dag 
direktør i Verdens økonomis-
ke forum. Han avviser at kon-
troversielle selskaper kan sty-
re innholdet i forumet. 

– Partnerne kan ikke styre 
programmet. Administrasjo-
nen står helt fritt, og vi arran-
gerer vårt eget møte. Dette er 
en medlemsorganisasjon der 
ingen er så store i forhold til 
de andre at de kan påvirke 
innholdet, sier han på telefon 
fra Davos.

– Vi er en frittstående, inter-
nasjonal organisasjon og føl-
ger sveitsisk lov, legger Barth 
Eide til.

emiliee@klassekampen.no

stiann@klassekampen.no

mt selskap
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Lurer du på noe om samfunnsøkonomi, så skal våre økonomer gjøre sitt 
beste for å svare. Send inn ditt spørsmål til okonomi@klassekampen.no 
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n ØKONOMEN SVARER

FORBRUK: «Hva er 
egentlig vekst», spør 
én leser, mens en 
annen lurer på hvor-
for økonomer «ikke 
tar nullvekst på 
alvor». Er det sant, 
og trenger vi økono-
misk vekst?

Mens noen ønsker seg 
nullvekst, er økonomisk 
vekst for andre uteluk-
kende positivt. Kanskje 
skyldes avstanden først og 
fremst ulik forståelse av 
begrepet vekst.

For økonomer er 
økonomisk vekst utvik-
ling som gjør oss bedre i 
stand til å dra nytte av 
ressursene våre. Vekst 
skapes for eksempel når 
teknologisk utvikling eller 
høyere utdanningsnivå 
gjør at vi får mer ut av de 
timene vi arbeider. Da kan 
vi lage mer av de tingene 
vi har nytte av, eller vi kan 
ha mer fritid. Vi kan bruke 
mer av tiden vår på det vi 
ønsker, og vi kan ta bedre 
vare på de svakeste i 
samfunnet.

Samtidig oppfatter nok 
mange at økonomer bare 
tenker på større julehan-
del og høyere forbruk når 
de snakker om vekst. En 
viktig årsak til det er at 
vekst måles ved brutto 
nasjonalprodukt (BNP), 
verdien av alle varer og 
tjenester som produseres i 

løpet av et år. Når vi 
handler mer på black 
friday så gir det høyere 
BNP, selv om det ikke 
fører til større langsiktig 
vekst. BNP egner seg altså 
ikke alltid til å måle den 
faktiske utviklingen og 
verdiskapingen. For 
eksempel fanger ikke 
BNP opp at vi bruker eller 
ødelegger naturressursene 
våre – bare hva vi produse-
rer når vi gjør det.  Og 
mange former for verdi-
skaping inngår ikke i BNP, 
for eksempel vises det 
ikke når vi passer barna 
våre selv, mens det vises 
når vi betaler andre for 
akkurat det samme. 

Likevel brukes BNP som 
mål på vekst, i mangel av 
bedre alternativer.

Økonomisk vekst og 
utvikling er helt nødven-
dig for å oppnå en aksepta-
bel levestandard i mange 
av verdens land. Samtidig 
kan vekst også ha nega-
tive konsekvenser. For 
eksempel blir klimaet 
skadelidende hvis tekno-
logiske framskritt fører til 
økt forbruk av varer som 
gir store klimautslipp. 
Skal vi unngå miljøødeleg-
gelser og klimaendringer, 
må vi derfor sørge for å 
redusere miljø- og klima-
skadelig forbruk. Det kan 
vi gjøre gjennom avgifter 
og regulering, og ved å 
lage infrastruktur som 
legger til rette for en slik 
omlegging. 

Vekst – i form av teknolo-
gisk utvikling og bedre 
ressursutnyttelse – står 
ikke i motsetning til dette. 
Høyest mulig BNP er ikke 
en god målsetning, men 
nullvekst vil heller ikke 
løse utfordringene verden 
møter i dag.
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