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den – selv om evnen til å bære 
gode velferdsordninger har økt.

Høyinntektsfellen illustrerer 
at velferdsstatens fremtid er i 
fare ikke bare når produktivitets-
veksten blir for lav, men også når 
den blir for høy. Den kan true en 
helhetlig bærekraftig utvikling 
også på andre områder enn 
velferd. Høyinntektsfellen 
utgjør noe av bakgrunnen for 
den statsfinansielle krisen i 
mange europeiske land og for 
den opphetede diskusjonen om 
hvorvidt velferdsordningene er 
levedyktige.

Folk kan være fremmed-
gjorte overfor den nødvendige 
finansieringen av det de helst 
vil ha, selv om den økonomiske 
evnen til å skaffe seg disse 
godene egentlig har økt.

Kalle Moene,professor ved 
Økonomisk institutt,  
Universitetet i Oslo

globaliseringsgevinstene, er 
dessuten globaliseringen mer 
populær og derfor stabil. 
Meningsmålingene viser store 
forskjeller på tvers av land. Mens 
bare en tredel av befolkningen i 
USA støtter internasjonalisering i 
økonomien, er de tilsvarende 
tallene i Skandinavia ofte 
dobbelt så høye.

For det tredje har mange i 
denne debatten fått det for seg at 
en bærekraftig velferdsstat 
krever at vi må produsere mer i 
så å si alle andre sektorer. 
Produktiviteten må opp for at vi 
skal ha råd til velferden, heter 
det. At en slik utvikling kan 
ødelegge miljøet og livsgrunnla-
get på sikt, forsvinner helt i 
debatten når vi ser på bærekraf-
ten til hver x isolert.

Dessuten, selv med et snevert 
syn på bærekraft kan økt 
produktivitet i resten av 
økonomien skape problemer for 
velferdsstaten om vi bruker 
ressursene til alle andre formål 
enn den velferden som vi 
tilsynelatende prioriterer.

Endelig kan vi havne i det jeg 
kaller en politisk høyinntekts-
felle. Utgangspunktet er en 
utvikling der vi blir stadig rikere 
gjennom økt produktivitet i 
privat vareproduksjon og 
gjennom globaliseringen av det 
internasjonale varebyttet. 
Problemet er at vi blir rikere på 
en måte som innebærer at 
velferdstjenestene tilsynela-
tende blir mer kostbare, så lenge 
de ikke kan mekaniseres og 
globaliseres på samme måte som 
vareproduksjonen. Når velferds-
staten slik fortoner seg dyrere, 
kan vi vegre oss for å finansiere 

Misforstått bærekraft
Vi omtaler viktige globale problemer med 
honnørord uten innhold.

V
i hører det igjen og 
igjen: x må være 
bærekraftig – der x 
kan stå for alt fra 
velferdsstaten til 
finanssektoren; fra 

innvandring til pensjonering; fra 
næringsliv til familieliv. Men å 
bruke bærekraft i så mange ulike 
sammenhenger uten en gjen-
nomgående sammenheng, 
bryter med innholdet i bære-
kraftsbegrepet som Brundtland-
rapporten «Vår felles fremtid» 
introduserte i 1987.

Definisjonen av bærekraft er 
egentlig enkel. Vi må dekke 
dagens behov uten å ødelegge 
for fremtidige generasjoners 
muligheter for å dekke deres 
behov.

Å få til en bærekraftig 
utvikling er derimot vanskelig. 
Det krever i det minste et globalt 
perspektiv på fattigdom, miljø 
og utvikling der forholdene sees 
i sammenheng.

Siden 1987 har bærekraftsbe-
grepet blitt brukt mer og mer, 
samtidig som det gradvis er blitt 
tømt for sitt opprinnelige 
innhold. Det helhetlige perspek-
tivet er borte. Nå snakkes det om 
bærekraften til hver x isolert. 
Resultatet er at vi tilsynelatende 
tar opp viktige globale proble-
mer med honnørord som nå i 
praksis ikke betyr noe annet enn 
at vi må redusere kostnadene og 
øke inntektene.

Diskusjonen om velferdssta-
tens levedyktighet er typisk. 
Både i Norge og i resten av 
Europa hevder mange politikere 
og observatører at velferdsstaten 
ikke er bærekraftig. I det minste 
skulle en da forvente en disku-
sjon av sammenhengene mellom 
økonomi, politikk og sosiale 
forhold. Men slik er det ikke.

For det første: De som stadig 
vil ha kostnadene ned fordi de er 
for høye sammenlignet med 
gevinstene, foretar sjelden en 
realistisk sammenligning. Uten 
ordningene kan midlertidige 
problemer skape varige forne-
dringer. Slike fattigdomsfeller 
kan umulig kan være bærekraf-
tige i den opprinnelige meningen 
av begrepet.

Velferdsstatens kostnadsside 
får likevel all oppmerksomhet, 
og bærekraft blir lik kostnadsre-
duksjon.

For det andre blir perspektivet 
på velferdsstaten ofte for 
snevert. Mange tror for eksempel 
at globaliseringen best kan 
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Med egne ord
Kalle Moene

møtes med mer markedsoriente-
ring i alt vi gjør. Vi må være 
kostnadseffektive og kan derfor 
ikke ha en stor og dyr velferds-
stat i en globalisert økonomi, 
heter det. Spørsmålet som altfor 
sjelden stilles, er om vi kan sikre 
en stabil – bærekraftig – utvikling 
i en globalisert økonomi uten at 
vi også har gode, nasjonale 
velferdsstater.

Jeg tror ikke vi kan det.
Det er for eksempel ingen 

tilfeldighet at velferdsstatene er 
store og sjenerøse i små åpne 
økonomier, som er mest 
eksponert for internasjonal 
konkurranse. Velferdsordnin-
gene bidrar til at vi deler på 
nødvendige kostnader for å 
høste internasjonale gevinster.

I de landene som fordeler 
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Norske digitale 
bedrifter må få en 
sjanse, og endring 
av skattereglene 
vil være et viktig 
tiltak
Per Espen Stoknes  (MDG), 
stortingsrepresentant 
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Makrell i tomat har både 
gjenkjennelig lukt og smak.
Godt.no går igjennom frokost-
menyen til de norske utøverne i 
Pyeongchang.

Under Knut Arild Hareide 
fremstår KrF nå som en blyg 
og forvirret jomfru som ikke 
klarer å velge mellom beilere 
fra høyre og venstre.
Dagbladets kommentator John 
Olav Egeland mener en som 
hopper fra seng til seng i 
rasende tempo, fremstår som 
blyg jomfru.

Jeg er en livsnytende asket, 
en sosial einstøing, en taus 
pratmaker og en robust 
nevrotiker. Der har du meg.
Skiløper og forfatter Thor 
Gotaas forteller om seg selv i 
Adresseavisen.

Fabrikken har sendt meg en 
haug konfektesker. Det gir 
meg en fin mulighet til å 
skape et godt klima i forhand-
lingene.
Fredsmegler Knut Storberget 
snakker i VG om hvordan han 
skulle få Finnmark og Troms til 
å bli enige om sammenslåing 
– og det ble de.

19 prosjekter jobber for tida 
med å utvikle økologisk mat i 
Norge. To av de nye skal 
fremme økologisk fruktpro-
duksjon og økologisk 
pommes frites.
Landbruksdirektoratet melder 
om nyheter for frityrgryten.

Osteforbruket går ned, men 
hvordan vil du på en folkelig 
måte forklare at ost også er et 
sunt produkt for oss og helsa 
vår?
Nationen lurer på om ost er 
sunt og mener den beste 
kilden er ostelobbyist Ida Berg 
Hauge, direktør for Opplys-
ningskontoret for meieripro-
dukter.

Vi har ikke eksakt statistikk 
for det, men det er helt klart 
at store tv-begivenheter øker 
etterspørselen etter diggbar 
og lettlaget mat.
Kommunikasjonsdirektør Dag 
Olav Stokken (54) demonstre-
rer i Dagsavisen at han ikke er 
fremmed for å snakke ungdom-
mens språk.

KRAGERØ: Politiet ber 
bilistene være oppmerk-
somme på flere dyr som tar 
turen ut i veien i disse dager.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no
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