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– eller i hvilken grad det har en 
ustabil og konfliktfylt utvikling.

Både Forbes Magazine og The 
Economist regner likevel Doing 
Business-indeksen som en god 
guide for investorer. Kanskje den 
er det? Den bygger i alle fall på en 
imponerende innsamling av 
viktige data. Men indeksen kan 
også gi en falsk trygghet. De 
største farene ved å investere i 
fremmede land knytter seg til den 
politiske risikoen for økt korrup-
sjon og urimelige endringer. 
Demokratisk styresett kan være 
en forsikring mot de aller verste 
utskeielsene. Men demokrati 
teller ikke med i hvor næringslivs-
vennlig et land er – på indeksen.

Kalle Moene,professor ved 
Økonomisk institutt, Universitetet 
i Oslo

Grunnen er selvsagt ikke at de 
samme reformene virker like 
godt overalt, men snarere at det 
er disse reformene som gir 
uttelling på indeksen.

Disse problemene er størst 
blant land som befinner seg et 
stykke ned på indeksen. Der er 
også usikkerheten i rangeringene 
aller størst. Bjørn Høyland, 
Fredrik Willumsen og jeg har vist 
gjennom å reestimere indeksen 
hvordan rangeringene midt på er 
nesten helt tilfeldig. Likevel kan 
et land som Makedonia rykke inn 
store annonser i The Economist 
for å fortelle verden at landet nå 
har forbedret sin posisjon på 
Doing Business indeksen. Dette 
er rent-seeking gjennom 
rank-seeking.

Det som vekker mest oppsikt 
på årets rangering, er plasserin-
gen av India som har tatt et stort 
sprang på indeksen og havner på 
plass nummer 100 – opp tredve 
plasser fra i fjor. Statsminister 
Modi som må regnes som Indias 
svar på Donald Trump, uttrykker 
entusiastisk på Twitter denne 
uken: «I løpet av de siste tre årene 
har vi erfart en spirit (!) av positiv 
konkurranse mellom delstatene 
for å gjøre det enklere å drive 
business», og legger til: «India 
ønsker verden velkommen for å 
utnytte de økonomiske mulighe-
tene som landet tilbyr».

At tallene er basert på spørre-
undersøkelser i bare to byer, New 
Delhi og Mumbai, nevner ikke 
Modi. Ei heller kommer det frem 
at indeksen ikke fanger opp om et 
land har mye korrupsjon eller lite 

Rangeringshysteriet
Lille speil på veggen der, hvem er vennligst i verden 
her – i betydningen næringslivsvennlig?

S
varet på spørsmålet i 
ingressen kom denne 
uken fra Doing 
Business, Verdens-
bankens mest leste 
publikasjon. Den 

rapporterer om hvor gode vilkår 
190 land tilbyr næringslivet. Og 
vinneren er: New Zealand.

Doing Business-indeksen kårer 
ikke bare vinneren. Den rangerer 
alle de 190 landene fra best til 
dårligst. Singapore er nummer to. 
Så følger Danmark, Sør Korea, 
Hong Kong, USA og England etter 
hverandre. Norge er bak disse og 
inntar åttende plassen. Vi slår 
Sverige som er nede på tiende 
plass – så indeksen har i alle fall 
fått noe rett. Nederst finner vi 
Jemen, Sør-Sudan, Venezuela, 
Eritrea og Somalia.

Hva er disse rangeringene et 
uttrykk for, og hvorfor blir de tatt 
så alvorlig? De er kanskje først og 
fremst et uttrykk for at vi på 
stadig flere områder ønsker å kåre 
vinnere og tapere. Vi er mer 
interessert i å kåre vinnere og 
tapere enn om de samlede 
gevinstene og tapene går opp eller 
ned. Det er rangeringen som 
teller, ikke nivået. En rangering 
sier ingenting om forskjeller, bare 
om rekkefølge. Du er best, du nest 
best og så videre. Noen ganger 
skaper vi forskjeller for å kunne 
rangere selv om de vi rangerer i 
realiteten er nokså like. Målet er 
orden gjennom hierarkier.

I den grad rangeringene blir 
tatt på alvor, skaper imidlertid 
hver vinner en taper. En bedre 
posisjon for én gir en dårligere 
posisjon for en annen. Summen 
er null. Kampen om å komme 
bedre ut enn andre, kan riktig nok 
være en spore til vekst og 
forbedring absolutt sett, men den 
kan også bidra til sløsing med 
ressursene så lenge sløsingen kan 
bidra til en bedre posisjon relativt 
sett.

Denne adferden er i slekt med 
«rent-seeking» – det vil si 
hvordan land og folk forsøker å 
øke egen andel av den eksiste-
rende rikdommen uten selv å 
skape noe. Slik uproduktiv 
virksomhet kan gi store forskjel-
ler gjennom vellykket lobbyvirk-
somhet nasjonalt og internasjo-
nalt for å gi mer til de rike, ikke 
som en belønning for å ha skapt 
høyere inntekt, men ved å gi dem 
en høyere andel av en inntekt 
som ville blitt produsert uavhen-
gig av deres innsats.

Doing Business og andre 

Auckland er New Zealands kommersielle sentrum og en sterkt bidragende årsak til at landet ender på topp i 
Verdensbankens Doing Business-indeks. Men rangeringen sier bare noe om rekkefølgen på de 190 landene 
og mindre om de faktiske forskjellene, mener Kalle Moene. Foto: Brendon O’Hagan/Bloomberg
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rangeringer kan bidra til økt 
«rent-seeking» gjennom «rank-
seeking». Landene prøver å 
forbedre sin posisjon på rangerin-
gen, for å tiltrekke seg næringsliv 
og investeringer som ellers ville 
gått andre steder. Faren er da stor 
for at landene utformer politikk 
og reformer som gir høyere rank 
på indeksen uten å gi bedre 
økonomisk og politisk adferd i 
realiteten. Det er flere eksempler 
på land som ønsker å komme seg 
høyere opp på indeksen – «koste 
hva det koste vil». Da er det 
lettest å gjøre det som indeksen 
teller enn det som virkelig teller 
for økonomiske forbedringer. 
Indeksen inspirerer til hundrevis 
av like reformer i ulike land. 

Doing Business og 
andre rangeringer 
kan bidra til økt 
«rent-seeking» 
gjennom «rank-
seeking»

Opplevd innsnev–
ring av ytrings–
frihet er et tiltag–
ende fenomen som 
ledere bør bli 
bevisst på
Nils Lavik, frittstående 
konsulent på organisasjon og 
rekruttering
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Om det här är humor så är det 
dålig humor.
Journalist Anders Skjerdingstad i 
NRK Sport er ifølge Expressen 
kritisk til at det svenske 
skiforbundet delte ut leppekrem 
på pressetreff.

Studien jeg har gjort viser at 
det er like sannsynlig at de som 
har god lønnsomhet legger ned 
drifta som at de som har dårlig 
lønnsomhet legger ned.
Forsker Ola Flaten ved Norsk 
institutt for bioøkonomi forteller 
Nationen at sauer kan være 
ålreite dyr selv når de ikke er 
lønnsomme.

Vi bor på det sentrale Vestlan-
det.
Fylkesordfører Jenny Følling i 
Sogn og Fjordane forklarer 
hvorfor Hordaland og Sogn og 
Fjordane vil kalle sin nye region 
«Vestlandet» selv om Møre og 
Romsdal og Rogaland ikke er 
med.

Å insistere på at halve Vestlan-
det er Vestlandet, er bare 
ulogisk.
Politisk redaktør Frøy Gudbrand-
sen i Bergens Tidende synes 
«Vestlandet» blir for snevert.

At namnet på den nye regionen 
blei Vestlandet, er logisk.
Sjefredaktør Øyulf Hjertenes i 
Bergens Tidende mener 
Rogaland og Møre og Romsdal 
bare kan ha det så godt.

La oss vere samde om at 
Vestlandet er eit flott namn 
som fram til no har vore 
samlande for vestlendingane 
sin identitet og heimekjensle. 
La det halde fram med å vere 
slik. Kall fylket noko anna. 
Namnet Vestlandet er opptatt.
Sunnmørsposten misliker det 
nye «Vestlandet».

Vi er mange som kaller oss 
vestlendinger, og vi er mange 
som skal fortsette med det.
Stavanger Aftenblad kjemper 
mot «Vestlandet» på lederplass.

Salater blir høstet på Vestlan-
det så sant regn ikke er til 
hinder.
Landbruksdirektoratet oppdate-
rer om salatsituasjonen et eller 
annet sted.

KRAGERØ: Ikke alle hadde alt i 
orden da politiet holdt kontroll 
på E18 i Bamble i natt.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no
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