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nsatsen mot skatteparadis av professor: 

vera i skatteparadis, er at det 
er lett å flytta pengar mellom 
land er det sjølvsagt heilt rett. 
Poenget er at det er mykje 
lettare å flytta pengar i desse 
statane fordi dei i praksis 
ikkje følger opp reglar som 
skal oppdaga kvitvasking av 
pengar og økonomisk krimi-
nalitet. Dei er ikkje tent med 
det fordi desse pengane skal 
likevel ikkje inn i den lokale 
økonomien. 

I går bad leiar for nærings-
komiteen, Geir Pollestad (Sp) 
Næringsdepartementet om ei 
liste over statar statsselskap 
bør unngå. Schjelderup vil 
ikkje kommentera forslaget, 
men peiker på eit anna forslag 
frå Kapitalfluktutvalget.

– På same måte som me 
fekk til klasevåpen- og mine-
våpenkonvensjonar, må me få 

til eit internasjonalt samar-
beid om skatteparadis. Me må 
skapa forståing for at nokre 
land ikkje kan eksportera lov-
giving til andre lands borga-
rar som skapar misbruk i an-
dre land, seier han og legg til 
at det er vanskeleg å laga 
svartelister fordi skattepara-
disa er ivrige til å seia at dei 
skal følga opp krav. 

– I praksis følger dei ikkje 
opp fordi dei då øydelegg det 
dei lev av; å selja hemmeleg-
hald og anonymitet til dei 
som ønsker å skjula seg. 

EU tar grep
Schjelderup meiner Kapital-
fluktutvalget var tidleg ute. 

– Verken verda eller Norge 
var moden for dei innsikter og 
analysar som Kapitalfluktut-
valget kom med. No ser me 

gjennom ei rekke skandalar,  
sist Panama-leaks, dei forhol-
da me skildra og måten ting 
blir organisert og skjult på.

– Kva var det som var enkelt 
å følga opp for politikarane?

– Eit døme er at Kapital-
fluktutvalget foreslo at sel-
skap må rapportera kor dei 
har dotterselskap og betaler 
skatt. EU har no pressemel-
dingar om at dei vil laga ein 
ny lov. Det er eigentleg ein 
blåkopi av det Kapitalfluktut-
valget foreslo.

Rapporten var bestilt av 
Utanriksdepartementet. Dei 
opplyser at innsatsen mot ver-
das kapitalflukt blei trappa 
opp, blant anna gjennom pro-
grammet «skatt for utvikling» 
og at Norge tok ei leiarrolle i 
arbeidet i Verdsbanken.
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 fekk råd frå Kapitalfluktutvalget, som Guttorm Schjelderup var leiar for. Også Eva Joly sat i utvalet. 
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LØNNER SEG: Økonomisk lønner det seg absolutt å gå på 
skolen, skriver Sara Cools.  FOTO: BERIT ROALD, NTB SCANPIX
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Lønner utdanning 
seg? 

For mange som betaler 
ned på et studielån til en 
utdanning som kanskje 
virker løst knyttet til den 
jobben de har endt opp 
med, kan dette spørsmålet 
virke betimelig.

Svaret ser like fullt ut 
til å være et klart «ja». 
Utdanning lønner seg. 

Dersom man sammen-
likner personer med ulik 
lengde på utdannelsen, 
tjener de som har lenger 
utdannelse, bedre enn de 
som har kortere utdan-
nelse. I tillegg er personer 
med lenger utdannelse i 
snitt lykkeligere, i bedre 
helse og mer tilfredse med 
typen jobb de har. 

Så er det selvsagt 
anledning til å innvende at 
det ikke er tilfeldig hvem 
som tar utdanning og 
ikke, og at slike gjennom-
snittlige forskjeller 
dermed ikke uten videre 
kan tilskrives utdanning.

Mange studier i utdan-
ningsøkonomi fra de siste 
tjue årene tar denne 
innvendingen på alvor. 
Lenge har det derfor vært 
vanlig å sammenlikne 
grupper hvor ulikheten i 
utdannelseslengde har 
mer tilfeldige årsaker. For 
eksempel fordi obligato-
risk grunnskole utvides 
for nye årskull relativt til 
de foregående. Eller fordi 
kostnadene ved å ta 
høyere utdanning varierer 
mellom ellers nokså like 
regioner i et land.

En annen mye studert 
årsak til ulik lengde på 
skolegangen er når på året 
man er født. I mange land 
er nemlig obligatorisk 
skolegang knyttet til 
dagen man fyller 18 år, og 
de som er født relativt 
tidlig i kalenderåret kan 
derfor lovlig slutte på 
skolen med færre fullførte 
skoleår enn de som er født 
etter sommeren.

Sammenlikner man så 
mennesker født på hver 
sin side av en grunnskole-
reform, på ulik tid av året, 
eller på hver sin side av en 
grense som avgjør hvor 
dyrt det er å ta en høyere 
utdanning, tyder statistik-
ken på at utdanning 
lønner seg. Gevinsten er 
større ved fullføring av en 
grad enn ved et ekstra 
skoleår generelt. Gevin-
sten er også større for 
kvinner enn for menn. 

I Norge, som i resten av 
Skandinavia, gjør lønns-
sammenpressing og 
progressiv beskatning at 
forskjellene etter utdan-
ning er mindre enn ellers i 
verden. Argumenter for å 
gjøre utdannelse så billig 
som mulig kan derfor 
synes viktigere i land med 
større økonomisk ulikhet. 

Det er imidlertid mye 
som tyder på at det er 
fordeler ved en godt 
utdannet befolkning som 
strekker seg langt utover 
gevinsten for hver enkelt. 
Dette baner vei for 
argumenter for statlig 
finansiering av utdanning 
som ikke hviler på forde-
lingshensyn, men på 
effektivitet.

Nettopp i samfunn hvor 
den privatøkonomiske 
avkastningen av utdan-
ning er lav, vil det være 
behov for å subsidiere 
utdanning for å sikre en 
godt utdannet arbeids-
styrke.
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