


© Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004
ISBN 82-92581-00-6

Civita
Akersgt. 36
0180 Oslo
www.civita.no

Omslag: Séan Brewer
Sats: AIT Trondheim AS
Trykk og innbinding: AiT AS e-dit, Oslo.



Utgivers forord

Den boka du nå holder i hånda er den første som er utgitt av
tankesmien Civita.

Gjennom seminarer, artikler og utredninger ønsker Civita aktivt å
bidra til at sentrale problemstillinger blir satt på dagsordenen. Som
en liberal tankesmie er det vår målsetting å prege debatten ut fra vårt
ståsted.

Civita arbeider for økt oppslutning om markedsøkonomien – den frie
økonomien – og dens betydning for velferd, frihet og demokrati. Vi
vil også legge betydelig arbeid i å gi det personlige ansvar og det sivile
samfunn en langt mer sentral rolle i samfunnsutvikingen.

Globaliseringsdebatten i Norge har etter vår mening så langt vært
ensidig og med et betydelig fokus på de negative sidene. Gjennom
denne boka er det vårt mål å fornye og utvide dette ordskiftet med
vekt på de positive utfordringer og muligheter globalisering gir.

Det ligger i selve begrepet «tankesmie» at Civita ønsker å stimulerer
til debatt. Et virkelig demokrati formes og utvikles i sunne brytnin-
ger mellom standpunkter. Derfor vil vi også støtte utredninger hvor
Civita ikke behøver å være enig i alt som skrives og i de konklusjoner
som trekkes.

Det er imidlertid vesentlig å understreke at vi ikke skal være et
nøytralt utredningsinstitutt. Gjennom vårt arbeid skal vi utfordre de



krefter i samfunnet som er reformfientlige og som ikke er villige
til å innse at fortsatt – og forbedret – velferd krever vilje til nye
prioriteringer.

Oslo, mars 2004

Terje Svabø
Daglig leder i Civita
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Forord

Denne boken ble unnfanget våren 2002, da jeg gikk forbi utstillings-
vinduet til bokhandelen Norli, en av Norges største. Norli hadde stilt
ut en rekke bøker om internasjonale spørsmål, deriblant globalisering.
Disse bøkene hadde én ting felles – ikke en eneste hadde en positiv
grunnholdning til fenomenet. Noen var rent beskrivende fagbøker,
men de fleste var klare partsinnlegg. Debatten i dagspressen er ikke
særlig mer balansert.

Kanskje var det derfor Attacs demonstrasjon i forbindelse med Ver-
densbankens forskerkonferanse sommeren 2002 samlet så mange i
Oslos gater. Noen dager før konferansen ble det publisert en kronikk
i Aftenposten, der to representanter for Attac skrøt uhemmet av en
ganske fersk rapport som skulle vise at politikken til Verdensbanken,
Pengefondet og resten av verdenskapitalismens lakeier førte til større
fattigdom i utviklingslandene. Jeg brukte et par dager på å studere
ett kapittel i denne rapporten, og ble mildt sagt lite imponert.

Dette er altså min motivasjon for å skrive denne boken: Å skape
en motvekt til det ganske ensidig negative bildet av globaliseringen
som mange sitter med, gjennom å presentere det beste og nyeste av
den omfattende forskningen om emnet.

Jeg har forsøkt å holde denne boken kortfattet. Det betyr at jeg har
konsentrert meg om noen områder, og behandlet andre med harelabb.
Globalisering er et omfattende fenomen, og berører de fleste viktige
politikkområder. En fullverdig dekning ville fordre i hvert fall ti bøker
av denne tykkelsen. Noen vil kanskje også mene at jeg burde ha skrevet
en annen bok, nemlig en som går dypere inn i norsk politisk debatt
om u-hjelp, landbrukspolitikk, nasjonalt eierskap og industripolitiske
strategier. Jeg har valgt å la det være, utover å skissere noen av pro-



blemstillingene. Denne boken er generell – den danner et bakteppe
for svært mange av de debattene norsk politikk kommer til å dreie
seg om i det kommende tiåret.

Boken er full av kildehenvisninger. Noen vil kanskje mene at det er
for mange.1 Etter å ha lest en del av globaliseringskritikernes bøker
og artikler har det imidlertid slått meg hvor mye synsing og anekdoter
som bringes til torgs. Det er langt mellom referansene til god forskning.
For svært mange representerer synet til Attac og deres allierte selvsagte
sannheter som knapt nok trenger å dokumenteres, i hvert fall ikke
utover en god anekdote hentet fra en avis eller et TV-program. Mange
vil bli overrasket over den virkelighetsbeskrivelsen denne boken for-
midler, og vil kanskje ha vanskelig for å tro på den. Derfor har jeg
lagt stor vekt på dokumentasjon gjennom forskning av høy kvalitet.

Mye av forskningen er utført av dem som beskyldes for å være
nyliberalismens og globaliseringens lydige redskaper – Verdensbanken
og Pengefondet (IMF). Grunnen til dette er at disse organisasjonene
foretar en meget omfattende innsamling av grunnlagsdata, og har
omfattende forskningsstaber. Det er derfor svært få seriøse delta-
kere i globaliseringsdebatten som betviler den faglige kvaliteten på
forskningen fra disse institusjonene på generelt grunnlag. Så er det
selvsagt riktig at en del av forskningen er omstridt. Jeg har forsøkt
å gjengi den viktigste faglige uenigheten, uten å gå alt for dypt inn
i tekniske diskusjoner. De som ønsker det, kan ved hjelp av denne
bokens referanser og nettlenker finne frem til det viktigste av den gode
globaliseringskritiske forskningen.

Ved siden av min generelle dekning av globaliseringsfenomenet,
inneholder denne boken fire spesialartikler som går mer i dybden innen
utvalgte områder, eller beskriver fenomenet fra andre ståsteder enn
mitt liberalistiske. Disse artiklene står for forfatternes egen regning,
akkurat som ingen av de øvrige fem bidragsyterne står ansvarlig for
noen del av mitt bidrag.

Mange har lest hele eller deler av manuset og kommet med kjær-
komne kommentarer. En særlig takk til Sverre Ole Drønen, Aage
Figenschou, Ivar Frønes, Lars Peder Nordbakken, Per Schreiner,
Henrik Syse og Haakon Vennemo.

Det er også på sin plass å rette en takk til forskerne og entreprenørene
som har skapt det globale digitale nettverket – world wide web, og
på den måten gitt meg enkel tilgang til en uendelighet av forskning
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og utredning. En takk fortjener også alle de forskere og forsknings-
institusjoner som lar sitt arbeid være fritt tilgjengelig på nettet. Takk
også for tilgang og god service til biblioteket i Statistisk sentralbyrå
og andre fagbiblioteker jeg har benyttet.

Til slutt en takk til Civita for økonomisk støtte til prosjektet.

Oslo, februar 2004
Jan Arild Snoen

1 For en mindre forskningstung og mer journalistisk fremstilling anbefaler jeg
Friedman, 1999, Mickletwait & Wooldridge, 2000 og Legrain, 2002.
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En rikere og friere verden

Verden blir mindre og landegrensene får mindre betydning. Det skyl-
des globaliseringen – den økende integrasjonen av verdens land og
folk gjennom handel, investeringer, reisevirksomhet og kultur- og
informasjonsutveksling.

Verden har også tidligere gjennomgått en globaliseringsprosess. Fra
omkring 1820 og frem til første verdenskrig bidro denne til at mange
land la den verste fattigdommen bak seg. Århundrer med stagnasjon
ble avløst av økonomisk vekst. Denne fremgangen ble undergravd av
voksende nasjonalisme, imperialisme og kollektivisme og endte ved
utbruddet av 1. verdenskrig. Den andre store globaliseringsbølgen be-
gynte å ta av omkring 1980, og den er enda sterkere enn for hundre år
siden. Som i den første perioden er den drevet av billigere transport,
og denne gangen ikke minst ny kommunikasjonsteknologi. Likevel er
den først og fremst et resultat av politiske prosesser. Handel og kapi-
talflyt over landegrensene er liberalisert, både gjennom internasjonale
organisasjoner som Verdens Handelsorganisasjon WTO, regionale og
bilaterale avtaler og ensidige tiltak. Nasjonale reformer der markedet
har fått anledning til å spille en viktigere rolle har også skapt nye rom
for utenlandske aktører.

Globaliseringen er altså ikke noen naturlov, men i høy grad et resul-
tat av politiske valg. Det som er politisk skapt kan også ødelegges
av politikk. Globaliseringen har få entusiastiske forsvarere, og svært
mange engasjerte motstandere. Den er derfor sårbar.

Nedenfor sammenfattes noen av de viktigste konklusjonene fra de
etterfølgende kapitlene. Forskningsbelegget og viktige nyanseringer
og presiseringer vil du finne bak.



Vekst og ulikhet
Svært mange hevder at ulikhetene i verden har økt de siste tiårene, og
at dette skyldes globaliseringen. Dette er feil. Forskjellene mellom land
og individer har tvert imot blitt mindre. Aldri før har så mange blitt
løftet ut av fattigdommen, og for første gang i verdenshistorien er det
absolutte antall fattige på vei ned. Også andre velferdsindikatorer enn
inntekt går i riktig retning. Underernæringen, barnedødeligheten og
barnearbeidet faller, mens levealder og skolegang forlenges. Vi kunne
håpe at utviklingen gikk raskere, men den går i riktig retning.

Mange land har opplevd stor økonomisk fremgang, ikke minst i
Øst-Asia. Land som Sør-Korea, Singapore og Hong Kong har allerede
nådd vestlig velstandsnivå. Kina har redusert fattigdommen drama-
tisk, og det samme er i ferd med å skje i India. Andre land, særlig i
det sørlige Afrika henger etter, og opplever til og med nedgang. Det er
mange forklaringer på hvorfor noen land vokser og andre mislykkes.
Deltakelse i den globale økonomien er en av dem. Forskningen viser
ganske entydig at de som åpner opp sine grenser gjør det bedre enn
dem som ikke gjør det. En god illustrasjon på dette er at ikke et eneste
utviklingsland som hadde en mindre åpen økonomi på 1990-tallet enn
på 1960-tallet samtidig har klatret på ranglisten over velstandsnivå.

FNs generalsekretær Kofi Annan pekte i sin tale til World Econo-
mic Forum i 2002 på at det er mer enn 1 milliard fattige i verden i
dag: «Personlig tror jeg ikke at disse menneskene er ofre for globali-
seringen. Deres problem er ikke at de er med i det globale markedet,
men i de fleste tilfeller, at de er utestengt fra det.»

De multinasjonale selskapenes og nasjonalstatenes makt
De multinasjonale selskapene er sammen med nasjonale regjeringer
den viktigste aktøren i globaliseringsprosessen. De dominerer ver-
denshandelen og internasjonale investeringer. Alle har hørt at 51 av
verdens 100 største økonomier er selskaper, mens bare 49 er land.
Det er ikke sant. Sammenligner vi verdiskapningen til bedrifter og
land, er det bare to selskaper som når opp blant de femti største, og
de er nr. 45 og 47. Det er heller ikke slik at de store selskapene øker
sine markedsandeler. Med unntak for noen bransjer går utviklingen i
retning mindre konsentrasjon. USAs andel av de største selskapene er
også fallende. Bilindustrien illustrerer begge disse utviklingstrekkene.
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For femti år siden produserte tre amerikanske selskaper tre av fire
biler i verden. I dag har de tre største bilprodusentene (GM, Ford og
Toyota) bare 40 prosent av markedet, og bare en av fem biler produ-
seres i USA. Det er heller ikke riktig at de multinasjonale har mistet sin
nasjonale forankring. Bedriftskulturen og måten selskapene opererer
på er fremdeles sterkt farget av opprinnelseslandet.

De multinasjonale selskapenes makt er også overdrevet. De er i
virkeligheten avhengig av de rammevilkår som nasjonale regjeringer
fastsetter. Som New Labours ledende ideolog Anthony Giddens skri-
ver: «Nasjoner, særlig når de handler i fellesskap, har langt mer makt
enn selskaper, og vil fortsette å ha det i overskuelig fremtid. Nasjoner
har kontroll over territorium, det har ikke selskaper. Nasjoner eta-
blerer rammeverk i form av lover, det gjør ikke selskaper. Nasjoner
kontrollerer militærmakt, det gjør ikke selskaper.»

Vi kan tilføye at selskaper også må ta langt mer hensyn til sine
kunder enn nasjoner må ta hensyn til sine innbyggere. Det er lett å
skifte leverandør, langt vanskeligere å flytte til et annet land. De store
selskapene er avhengig av et godt rykte. Dette gjør dem også sårbare
for press fra organisasjoner og forbrukere i Vesten, og øker sjansen
for at de oppfører seg bra, særlig i fattige land der lokale myndig-
heter ofte er svake eller korrupte. Attac og andre kan påvirke Nike,
Coca Cola og Norsk Hydro, men har lite å stille opp mot anonyme
produsenter i Thailand som konkurrerer på pris, ikke varemerke og
rykte.

Globaliseringen innebærer riktignok at nasjonene blir sterkere
«konkurranseutsatt» enn før. De må tilby sine bedrifter, kapitaleiere
og innbyggere gode nok betingelser til at de blir værende, eller strøm-
mer til. Dette hindret likevel ikke Bill Clinton i å øke minimumslønnen
i USA, og Tony Blair i å innføre en i Storbritannia. Globaliseringen
har ikke hindret den norske regjeringen i å øke marginalskatten på
høye inntekter, selv om det er nettopp denne arbeidskraften som er
mest mobil. Den hindret heller ikke Stoltenberg-regjeringen i å innføre
skatt på utbytte.

Verden er fremdeles ikke uten grenser, og selv ikke kapitalen flyter
særlig lett mellom landene. Det er mye som binder til hjemlandet. Selv
om disse båndene er i ferd med å svekkes, er de fremdeles viktige.

13En rikere og friere verden



Race to the bottom?
Mange kritikere av globaliseringen hevder at denne vil føre til et «race
to the bottom». Lønninger, arbeidsmiljøstandarder, miljøstandarder
og skatter må senkes i en stadig nedadgående spiral. Erfaringene så
langt gir ingen holdepunkter for at dette skal skje. Utviklingen har
tvert imot gått i motsatt retning.

Utenlandsk eide bedrifter tilbyr gjennomgående høyere lønninger
og bedre arbeidsvilkår i utviklingslandene enn de lokalt eide. Bedrifter
som produserer for verdensmarkedet tilbyr bedre betingelser enn dem
som produserer for det lokale markedet. Lønningene i Vesten fortset-
ter å stige, og globaliseringen bidrar til å skape grunnlaget for dette,
gjennom forsterket økonomisk vekst. Det er godt forskningsbelegg for
å si at steder, bedrifter og arbeidstakere som er involvert i den globale
økonomien jevnt over gjør det bedre enn andre. Det viktigste unnta-
ket gjelder en del av dem som produserer varer for hjemmemarkedet,
og som blir utsatt for sterkere konkurranse fra utlandet. Produsenter
tjener ikke alltid på friere handel og mer konkurranse, men det gjør
forbrukerne. Alt i alt kommer de aller fleste bedre ut.

Arbeidsmiljø- og miljøstandarder går bare i en retning i Vesten –
de blir stadig strengere. Mange fattige land følger etter, om enn sakte.
De multinasjonale selskapene tar ofte med seg teknologi og drifts-
former som bedre forholdene i de fattigere landene de investerer i.
Globaliseringen fremmer dessuten demokratiutviklingen og reduserer
korrupsjonen, og bidrar dermed både til et press for skjerpede stan-
darder og øker muligheten for at disse håndheves. Utover noen få
enkeltstående eksempler er det ikke riktig at fattige land oppmunt-
res til et fagforeningsfiendtlig lovverk for å gjøre seg attraktive for
internasjonal kapital.

En spesiell utfordring er knyttet til barnearbeid. De fleste multina-
sjonale selskaper setter mye inn på å unngå dette, ikke bare i egne
fabrikker, men også hos underleverandører. Løsningen ligger uansett
ikke i press mot eksportbedriftene, siden bare omkring 5 prosent av
barnearbeiderne jobber i eksportindustrien. All erfaring tilsier at det
mest effektive middel mot barnearbeid er økonomisk vekst, og helst
kombinert med gratis grunnskoleutdanning. Siden det å delta i den
globale økonomien øker vekstevnen, fører globaliseringen til mindre
barnearbeid, ikke mer.

Innen noen særlig mobile bransjer er det konkurranse mellom nasjo-

14 Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen



nene om å tilby gunstige skattevilkår, men dette har ikke hindret at
skattene i OECD-området økte fra 33,6 prosent av BNP i 1985 til
37,4 prosent i 2000. De siste årene har nivået flatet ut. Det er heller
ingen klare tegn til en vesentlig overgang fra kapital- og bedriftsbeskat-
ning til skatt på eiendom og arbeid, slik teorien tilsier. Globaliseringen
er derfor ingen sterk trussel mot statens inntektsgrunnlag og dermed
mot velferdsstaten. Det er mange grunner til å reformere denne, men
globaliseringen tvinger oss ikke til å gjøre det.

Skades miljøet?
Økonomisk vekst fører ofte til økt belastning på miljøet. Siden glo-
baliseringen fremmer den økonomiske veksten, kan det også øke
miljøbelastningene. Imidlertid er det mange mekanismer som bidrar
til at belastningen pr. produsert enhet er til dels sterkt fallende. I mange
tilfeller er disse mekanismene så sterke at det absolutte forurensnings-
nivået begynner å falle når et visst økonomisk velstandsnivå er nådd.
Rike vestlige land har på mange områder allerede passert toppunktet,
mens mange fattige land er på vei oppover i kurven – miljøbelast-
ningene øker. Likevel kan ikke løsningen for disse landene være å si
nei til økonomisk vekst – den trenger de for å heve folk ut av fattig-
dommen. Derimot kan globaliseringen bidra til at miljøbelastningene
i en vekstfase blir mindre enn de ellers ville ha vært. Dette skjer fordi
globaliseringen fremmer demokrati og åpenhet, som igjen gjør det
lettere for miljøinteressene å bli hørt. Utenlandske investeringer inne-
bærer også ofte teknologioverføring som bidrar til mer miljøvennlig
produksjon.

Den indiske aktivisten Vandana Shiva påstår at vestlige selskaper
legger sin produksjon til land med svakere miljøreguleringer: «Ressur-
ser flyttes fra de fattige til de rike, og forurensning flyttes fra de rike
til de fattige.» Slike påstander om «miljødumping» fremmes ofte, men
forskerne har ikke funnet bevis for dem. Forskningen viser at eksport
fra forurensende industri i u-landene øker, men at den øker mindre enn
samlet eksport derfra. Eksporten blir altså mindre forurensningsinten-
siv. Dessuten er u-landenes andel av import fra forurensende industri
fremdeles langt høyere enn andelen av eksporten.

Kostnadene ved miljøreguleringer er sjelden høye nok til at de er
avgjørende for lokaliseringsbeslutningene. Det er en av grunnene til at
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det meste av utenlandsinvesteringene skjer mellom rike, utviklede land
med strenge miljøreguleringer, og i mindre grad strømmer fra rike til
fattige land. Lokalisering i fattige land er som oftest motivert av billig
arbeidskraft. Derfor er det arbeidsintensiv, ikke forurensningsintensiv
virksomhet som lokaliseres i u-land.

McDonaldisering og vestlige verdier
Globalisering dreier seg ikke bare om økonomi, pengeflyt og utveks-
ling av varer og tjenester. Den dreier seg også om at verdens folk
kommer nærmere hverandre. Vi møter flere og mer varierte kulturut-
trykk enn tidligere. Dette skjer bl.a. gjennom økt migrasjon, feriereiser
og media, i tillegg til handel og investeringer.

Noen føler at den lokale kulturen trues av det fremmede, og at
kulturpåvirkningen går bare i én retning. Vestlig, gjerne amerikansk
kommersialisert kultur og språk feier alt annet til side. Forestillingen
om en amerikanisert monokultur, eller McDonaldisering, er en myte.
De fleste lokalt forankrede kulturer klarer seg godt, men de er i stadig
endring og tar opp i seg impulser utenfra. Disse impulsene kommer
fra mange kanter, og går slett ikke bare fra rike til fattige land. USAs
stilling i populærkulturen er i ferd med å svekkes.

Dersom globaliseringen faktisk fører til at vestlige liberale verdier
utbres, skal vi være glade for det. Det er ikke negativt at noen kul-
turuttrykk dør ut, dersom de har rot i fattigdom eller en kultur som
bidrar til fattigdom og nød, eller i krenkelse av grunnleggende men-
neskerettigheter. Den liberale peruvianske forfatteren Mario Vargas
Llosa skriver:

«Det er sant at modernisering innebærer at mange former for tradi-
sjonelt liv forsvinner. Men på samme tid åpner det opp muligheter
og utgjør et viktig skritt fremover for samfunnet som helhet. Det
er derfor, når folk får muligheten til å velge fritt, og ofte i strid
med det deres ledere og intellektuelle tradisjonalister ville ønske at
de velger moderniseringen uten den minste nøling … Globalisering
utvider radikalt muligheten for alle mennesker på denne planeten
til å konstruere sine individuelle kulturelle identiteter gjennom fri-
villige handlinger, i henhold til deres egne preferanser og private
motiver».
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La meg også sitere New Labours guru Anthony Giddens:

«Det 21. århundrets slagmark vil sette fundamentalismen mot kos-
mopolitisk toleranse. I en globaliserende verden, der informasjon
og bilder rutinemessig sendes på tvers av kloden, er vi alle i regel-
messig kontakt med andre som tenker på en annen måte og lever
annerledes enn oss selv. Kosmopolitter ønsker en slik kulturell kom-
pleksitet velkommen. Fundamentalister finner den bekymringsfull
og farlig. Enten det nå gjelder religion, etnisk identitet eller nasjo-
nalisme, søker de tilflukt i en fornyet og renset tradisjon – og,
ganske ofte, i vold.»

Hoveddelen av den globaliseringskritiske bevegelsen er også sterke
forkjempere for demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet og mil-
jøvern, og mot diskriminering basert på kjønn, rase, religion, seksuell
orientering og lignende. Dette er alle vestlige verdier med svak for-
ankring i ikke-vestlige kulturer. De fleste kritikere av globaliseringen
stiller seg derfor positive til at liberale vestlige verdier får innpass
også i andre land og andre kulturer. Mange av dem forsøker derfor
å skille mellom dette og den økonomiske globaliseringen.

Men er det ikke snarere slik at liberaliseringen av økonomien er
det viktigste våpenet også for å utbre de liberale friheter? For å sette
det hele på spissen, er det tilfeldig at det minst økonomisk globali-
serte landet i verden, nemlig Nord-Korea, også er det mest totalitære?
Nord-Koreas økonomiske selvberging har gjort det mulig å hindre
enhver utenlandsk innflytelse også på politikk og kultur.

Den kulturelle globaliseringen fremmes også gjennom den økono-
miske kontakten vi har med andre land. Den økonomiske globaliserin-
gen styrker kampen for miljøet i fattige land, og styrker demokratiet.
Investeringer fra multinasjonale selskaper og eksportorientert produk-
sjon har mange steder bidratt til å styrke kvinners posisjon i samfunnet
og redusert korrupsjonen. Å si ja til kulturell globalisering, men nei
til økonomisk integrasjon blir derfor et falskt valg. De to henger
sammen.

17En rikere og friere verden



Trusler
Økende globalisering skyldes først og fremst politiske valg, og disse
kan endres. I mange land vokser den globaliseringskritiske bevegel-
sen. Det faktum at globaliseringen ikke er perfekt, og utålmodighet
over tempoet i fremgangen, får noen til å ville kaste barnet ut med
badevannet. Verdensøkonomien er inne i en nedgangskonjunktur, og
slike perioder fører alltid med seg krav om beskyttelse mot utenlandsk
konkurranse. Produsentinteresser med behov for beskyttelse står alltid
sterkere enn forbrukernes interesser. Det har medvirket til at WTO-
forhandlingene om en friere verdenshandel nesten har stoppet opp,
og det er tegn til en gryende handelskrig mellom USA og EU.

Terrortrusselen etter 11. september 2001 virker først og fremst
gjennom de motreaksjoner den skaper. På idéplanet oppmuntrer den
nasjonalisme og fremmedfrykt, og undergrave troen på universelle
humanistiske verdier og dialog som konfliktløser. Praktisk og kort-
siktig innebærer den skjerping av ulike sikkerhetstiltak, som både
rammer landets egne innbyggere og utvekslingen over landegrensene.
Den har også ført til en mer aktivistisk amerikansk utenrikspolitikk,
som har økt konfliktnivået mellom USA og dets allierte og mange
ikke-vestlige land.

Vil vi ha en annen verden?
Det er mulig å velge en mindre globalisert verden. Det vil være en
verden der den økonomiske veksten bremses, og kanskje stopper opp.
Det vil være en verden der vi sier nei til de drivkrefter som har sørget
for en nedgang uten sidestykke i verdens fattigdom. Det vil være en
verden der staten igjen får mer makt på bekostning av individet. Det
vil være en mindre demokratisk, mindre mangfoldig, mer korrupt og
kanskje mer forurenset verden.

Et slikt valg er mulig, men dumt. Selvsagt vil vi ha en annen verden
– den vi lever i er langt fra perfekt. En annen verden er ikke bare
mulig, slik Attac hevder, men en annen og bedre verden skapes hver
dag – av globaliseringen.

Globaliseringen og den liberale markedsøkonomien har få entusi-
astiske forsvarere. Den trenger det for å overleve. Denne boken er et
bidrag.
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1 Globaliseringens vekst og drivkrefter

Mange har sterke meninger om globaliseringen. De slår mot oss gjen-
nom media, i bøker, i demonstrasjoner og i uttalelser og vedtak fra
politiske organer. Svært mange av de mest utbredte oppfatningene er
imidlertid gale. Min ambisjon med denne boken er å tilbakevise noen
av de mest utbredte mytene, og gi leseren et bedre grunnlag for å
gjøre seg opp en informert mening.

Det finnes ingen definisjon av globalisering som alle vil være helt
enig i, men la meg prøve meg på følgende: Globaliseringen både ska-
pes av, og resulterer i, økt utvekslingen av varer, tjenester, penger,
mennesker, informasjon og kultur over grensene.1 Landegrensene får
mindre betydning. I denne boken brukes globalisering for å betegne
denne integrasjonen på tvers av landegrensene.2

I dette kapitlet konsentrerer jeg meg om de økonomiske aspek-
tene ved globaliseringen – handel og investeringer – og hva som
driver dem. Jeg kommer tilbake til kulturell globalisering i kapittel
7.

Handelen vokser
Det finnes ganske mange som benekter at dagens globalisering er noe
nytt. Disse viser til at verdenshandelen økte kraftig i tiårene før første
verdenskrig, og at flytting av mennesker mellom land på den tiden
var lagt mer liberal, og relativt større enn i dag. Jeg kommer tilbake
til migrasjonen nedenfor.

Det er riktig at andelen av verdens BNP som handles over lan-
degrensene ikke gjenvant nivået fra 1913 før omkring 1970. De
siste to tiårene har imidlertid andelen økt kraftig. Dersom vi hol-



der oss til Angus Maddisons mye anvendte oversikt over de lange
linjer i verdensøkonomien, utgjorde verdens vareeksport 7,9 pro-
sent av verdens BNP i 1913. Dette var steget til 17,2 prosent i
1998.3 Andre kilder opererer med noe høyere tall. Ifølge Verdens-
banken utgjorde eksporten av varer og tjenester omkring 14 prosent
av verdens BNP på 1970-tallet, og hadde nådd 25 prosent i 2001.4

Utviklingen i Norge skiller seg fra verdensgjennomsnittet. Eksporten
har utgjort omkring 40 prosent av BNP helt siden 1970-tallet, med
visse årlige variasjoner. Importandelen har snarere vist en fallende
tendens.

Slike tall skjuler imidlertid flere viktige forskjeller. Verdensøkono-
mien har gjennomgått en strukturendring, slik at tjenester står for
en stadig større del. Ser vi kun på varesektoren, er eksportandelen
omtrent tre ganger så stor som i 1913.5 Dette gjelder så godt som alle
land, bortsett fra Storbritannia. I Norge tilsvarte størrelsen av vare-
eksporten 74,8 prosent av verdiskapingen i industrisektoren i 1990,
mot 55,2 prosent i 1913. I Sverige var tallene 73,1 prosent mot 37,5
prosent og i USA 35,8 prosent mot 13,2 prosent.

I tillegg er også varehandelen endret, fra å bestå av hovedsakelig
råvarer til hovedsakelig bearbeidede industriprodukter. Råvarer sto
for 64 prosent av handelen i 1913, men bare 25 prosent i 1994.6

Denne strukturendringen medfører også at transportkostnadene får
relativt mindre betydning, siden disse utgjør en langt større andel av
verdien for tunge og plasstrengende råvarer.

Andelen tjenester som handles over landegrensene er fremdeles
ganske liten (med unntak av shipping), men økende. Dette hen-
ger ikke minst sammen med at det først er i de senere år at de
fleste tjenester har kommet med i det internasjonale arbeidet med
handelsliberalisering. Dessuten er mange tjenester i sin natur mer
stedbundne enn varer. Tenk på helse og utdanning. Kommunikasjons-
teknologien og utviklingen av engelsk som verdensspråk er imidlertid
i ferd med å redusere betydningen av avstand også for mange
tjenester.

En annen viktig forskjell er at en stor del av handelen før 1.
verdenskrig skjedde mellom «moderland» og kolonier, mens dagens
handel er karakterisert ved at flere land er involvert og at den skjer
mellom likeverdige partnere. Den britiske sosialdemokraten Philippe
Legrain setter dette på spissen: «I imperiets tidsalder plyndret Vesten
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den tredje verden. I dag velger landene å åpne sine grenser og handle
frivillig (og dermed til gjensidig fordel).»7

Mens utenrikshandelen tidligere utgjorde en lavere andel av BNP i
u-landene enn i utviklende land, endret dette seg på slutten av 1980-
tallet. Nå går mer enn 30 prosent av u-landenes produksjon til eksport.8

Utviklingsland sto for snaue 5 prosent av industrieksporten i 1913.
Andelen økte ikke nevneverdig før på 1970-tallet, men var steget til
25 prosent i 1994. Handelen mellom utviklingslandene har også økt
betydelig, og står nå for omkring 40 prosent av disse landenes samlede
handel.9

Det er likevel viktig å huske at mesteparten av Afrika og Sentral-
Asia i liten grad deltar i den globale økonomien. De 49 fattigste lan-
dene, hvorav de fleste ligger i disse regionene, sto for 3 prosent av
verdenshandelen på 50-tallet. Andelen sank til 0,5 prosent på begyn-
nelsen av 80-tallet, og har holdt seg omkring dette nivået senere. Det
faktiske handelsvolumet har økt også for denne gruppen de siste tyve
år, men nivået er fremdeles lavt.

Figur 1.1 Eksport fra rike* og fattige land som andel av BNP

* Rike land omfatter OECD, Hong Kong, Singapore, Taiwan og en del mindre stater.
Kilde: World Bank, 2003.
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Hvorfor ikke enda større utenrikshandel?
Betyr den økte handelen at landegrensene har mistet sin betyd-
ning? Her er det all mulig grunn til å helle kaldt vann i blodet
på de fremste globaliseringsentusiastene. Handelen mellom og innen
Canada og USA illustrerer dette. Disse to landene er sterkt øko-
nomisk integrert, og tilhører samme frihandelsområde - NAFTA.
Deres bilaterale handel er den største i verden – nesten $1 milli-
ard om dagen. Landene er ganske like politisk og kulturelt. Likevel
handler en provins i Canada langt mer (opptil 20 ganger) med en
annen canadisk provins enn med en amerikansk delstat av samme
størrelse og med samme avstand.10 Vareprisene i de to markedene,
som ifølge teorien skulle utjevnes, viser likevel betydelige forskjel-
ler.

Det kan være mange grunner til at landegrensene fremdeles har
betydning, selv mellom Canada og USA.

• Selv innen frihandelsområder eksisterer det handelsbegrensninger
– tekniske standarder, lisenser og sertifiseringer. Disse er gjerne
begrunnet med helse, miljø og sikkerhet. Blant annet EU arbei-
der som kjent for å redusere slike hindringer, men dette arbeidet
kommer ofte i konflikt med det mange regjeringer anser som
viktige nasjonale målsettinger. Ofte brukes høyverdige motiver
som påskudd for å beskytte eget næringsliv.

• Bortsett fra EUs valutaunion og i land som har knyttet sin valuta
til en viktig handelspartner, utgjør svingninger i valutakursen en
usikkerhet ved handel over landegrensene, og kan også vanskelig-
gjøre prissammenligning. De store aktørene sikrer seg riktignok
som regel mot store svingninger gjennom derivatmarkedene for
valuta.

• Ulik informasjon: Markedsføring og annen produktinformasjon
retter seg ofte mot nasjonale eller regionale markeder. Vi vet rett
og slett mer om produktene vi kan kjøpe lokalt enn dem som
er tilgjengelige i nabolandene. Nasjonale preferanser kan også
variere, både når det gjelder selve produktet og hvordan det
markedsføres.

• Risikoaversjon: Vi kjenner hjemlandets handelskultur, politikk
og rettslige system best. I utviklede land kan disse elementene
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være like godt utviklet, men siden de er annerledes oppleves
risikoen likevel som større. I land med mangelfullt utviklede
institusjoner og politisk ustabilitet er problemet selvsagt enda
større. Handel bygger både på formelle avtaler som skal hånd-
heves innenfor et lovverk, og på noe mindre definerbart som
kan kalles tillit. Begge deler favoriserer lokale handelspart-
nere.

• Gammel vane: Selv om formelle handelshindringer reduseres, tar
det tid å endre gamle handelsmønstre.

Kapitalen flyter friere og striere
Kapitalflyten over landegrensene har økt dramatisk, ikke minst som
følge av at svært mange land har liberalisert sine kapitalmarke-
der.

Volumøkningen i valutamarkedet var særlig dramatisk på mid-
ten av 1980-tallet. Det daglige volumet økte fra $40 milliarder i
1983 til $590 milliarder i 1989 og $1490 milliarder i 1998.11

Omkring to tredjedeler av dette markedet består i dag av deri-
vater (termin og swap), og benyttes av selskaper og banker som
ønsker å sikre sine interesser mot valutasvingninger, og spekulan-
ter som forsøker å forutsi det sammen. Den siste tredjedelen er
spotmarkedet. Bank for International Settlements rapporterer omset-
ningsvolumer hvert tredje år, og tallene fra 2001 viste en betydelig
nedgang til $1200 milliarder, tilbake til 1995-nivået. Volumet i
spotmarkedet er tilbake på 1992-nivået. Den store volumøkningen
i dette markedet kom altså på begynnelsen av 1980-tallet, som
en følge av at valutareguleringene ble fjernet i en rekke land.12 I
denne boken analyserer Mikael Sandström i et eget bidrag forslaget
om en Tobinskatt, som har som formål å begrense valutahande-
len.

Utover valutahandelen består kapitalflyten mellom landene av
direkte utenlandsinvesteringer (heretter kalt UDI), porteføljeinveste-
ringer (aksjer og obligasjoner) og banklån. I 1914 utgjorde samlede
akkumulerte utenlandsinvesteringer av alle typer omkring 20 prosent
av verdens BNP. Dette nivået ble redusert med omkring tre fjerdedeler
frem til 1960, og først omkring 1980 ble det gamle toppunktet igjen
nådd. Senere har nivået tatt kraftig av, og akkumulerte investeringer
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nådde 62 prosent av verdens BNP i 1995.13 I dag er dette forholdstallet
enda høyere.

Med UDI – utenlandske direkteinvesteringer - menes overføring av
kapital med langsiktig siktemål til bedrifter i utlandet der et selskap
har en eierandel på minst 10 prosent.14 Denne kapitalen omfat-
ter oppkjøp eller brukes til å styrke bedriften, for eksempel ved å
investere i maskiner, utstyr og menneskelig kapital. Kjøp av mindre
aksjeposter i utenlandske selskaper regnes ikke som UDI, men som
porteføljeinvestering.

Økningen i UDI har vært eksplosiv siden 1980-tallet. Mens akku-
mulert UDI utgjorde omkring 6 prosent av verdens BNP i 1980,
hadde dette økt til 20 prosent i 2000. Mens UDI sto for om-
kring 4 prosent av bruttoinvesteringene i verden i første halvdel av
1990-tallet, var dette økt til over 20 prosent i 2000.15 Særlig på
slutten av 1990-tallet var økningen spektakulær. Som en følge av
oppbremsingen av verdensøkonomien og kraftige fall i aksjemar-
kedene ble UDI redusert med 40 prosent fra 2000 til 2001, og
med ytterligere 20 prosent året etter.16 Likevel er nivået fremdeles
høyt.

Skjev geografisk fordeling
Figur 1.2 viser at andelen UDI som går til utviklingsland er relativt
beskjeden, men at denne strømmen i mye mindre grad er berørt av
den finanskrisen som rammet Vesten på begynnelsen av årtusenet. De
spesielt høye tallene i 1999 og 2000 skyldes hovedsakelig en opp-
kjøpsbølge på denne tiden. Fra 2000 til 2001 gikk UDI mellom i-land
ned med 59 prosent, mens inngangen til u-land var ganske stabil.17

Ifølge Verdensbankens anslag falt den derimot 20 prosent fra 2001 til
2002.18 Det er ikke minst den fortsatte veksten i direkteinvesteringer
i Kina som holder disse tallene oppe, mens et betydelig fall i Latin-
Amerika trekker ned.
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Figur 1.2 UDI delt på rike og fattige land

Under den første globaliseringsbølgen dominerte britiske investe-
ringer. I 1914 sto britene for om lag halvparten av akkumulerte
utenlandsinvesteringer.19 I dag er investorlandene mer spredd. I 2001
sto USA for 21 prosent av verdens UDI, fulgt av Storbritannia med
14 prosent og Tyskland og Frankrike med 8 prosent hver.20

Det er også en annen viktig forskjell. Før første verdenskrig var
investeringsstrømmene hovedsakelig enveis. De gikk fra Storbritan-
nia, Frankrike og andre europeiske land til koloniene og andre land
utenfor Europa. I 1913 befant omtrent halvparten av akkumulerte
investeringer seg i land som lå under 40 prosent av USAs inntekts-
nivå. I 1997 var denne andelen redusert til drøye 10 prosent.21

Mesteparten av investeringene har altså skjedd mellom rike land,
selv om dette har begynt å endre seg igjen det siste tiåret. Fra 1991
og til i dag har omtrent 1/3 av UDI-strømmene gått til utviklings-
land.22 Imidlertid har de ti største mottakerne blant u-landene hele
tiden mottatt mer enn 70 prosent av dette. Det er altså fremdeles
veldig mange av verdens land som ikke er attraktive for internasjonal
kapital.

USA er både den største eksportøren og mottakeren av direkteinves-
teringer. Norge er omtrent i balanse, med totale utenlandsinvesteringer

Tallene fra 1990-95 er gjennomsnitt pr. år.

Kilde: UNCTAD, 2002
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på $42 milliarder i 2001, og inngående investeringer på $33 milliarder.
Norge ligger omkring gjennomsnittet i verden når vi måler inngående
investeringer i forhold til BNP, og noe over for utgående investeringer.
I forhold til Vest-Europa er nivået betydelig lavere, og for eksempel
bare omkring halvparten av Sveriges.

Kapitalen er seigtflytende
Kapitalen er forbløffende stedsbunden. Selv på 1990-tallet kom
omtrent 90 prosent av kapitalen som ble investert i de hurtig voksende
u-landene fra innenlandske kilder.23 Som vi så ovenfor var UDIs andel
av verdens kapitaldannelse bare 20 prosent, selv i toppåret 2000. I
USA, som i lang tid har hatt store underskudd på betalingsbalansen
og derfor sterk netto kapitalinngang, sto utlendingene likevel for bare
17,9 prosent av samlede investeringer i 1999, og den utenlandske
eierandelen på børsene var omkring 11 prosent i september 2001.24

I europeiske land investerer selskapene mellom 10 og 80 ganger mer
i hjemlandet enn utenlands.25 På den annen side peker økonomene
Egil Matsen og Øystein Thøgersen på en eksplosiv økning i utenlands-
investeringene til norske aksjefond i perioden 1995-2000.26 Selv om
kapitalen fremdeles foretrekker hjemlandet, er disse bindingene i ferd
med å svekkes. 27

Det er vanskelig å finne en fyllestgjørende forklaring på hvorfor
kapitalen i så stor grad holder seg til opprinnelseslandet eller nærlig-
gende land. Ideelt sett skulle den jo flyte dit forventet risikojustert
avkastning er høyest. En viktig forklaring på at mange fattige land
tiltrekker seg lite investeringer er nettopp langt høyere risiko p.g.a.
politisk ustabilitet, mangelfulle institusjoner og manglende rettsstat.
Noen av de samme grunnene som hindrer handel gjelder også for
kapitalflyten. Den viktigste grunnen til kapitalens nasjonale foran-
kring er trolig informasjonsfordeler. Bedriftsledernes og kapitaleiernes
nettverk er fremdeles mer nasjonale enn internasjonale. De kjenner
sitt eget lands næringsliv og politiske mekanismer bedre enn andre
lands. En del av denne kunnskapen er implisitt - de klarer ikke å arti-
kulere den. Denne kunnskapsasymmetrien fører til at aktørene regner
investeringer i andre land som mer risikable enn de faktisk er.

En rimelig oppsummering er at utenlandsinvesteringene har økt
kraftig de to siste tiårene, men at de fremdeles er relativt lave i for-
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hold til størrelsen på verdensøkonomien. Mange land mottar lite UDI.
Dette kan vi også tolke som at potensialet for videre vekst er stort.
Likevel er det ingen tvil om at UDI har vært en viktig bidragsyter til
den økningen i økonomisk vekst som mange land, spesielt Kina, har
opplevd i de senere år.

Migrasjonen øker igjen
Norge og svært mange vestlige land er i ferd med å bli flerkulturelle.
Innvandringen har økt de siste tiårene – først for å dekke behovet for
arbeidskraft, senere mest på grunn av store flyktningbølger og fami-
liegjenforening (som også i høy grad kan være økonomisk motivert).
I USA var 4,9 prosent av befolkningen født utenfor landet i 1970, et
historisk bunnpunkt. Andelen økte til 7,9 prosent i 1990, og til 10,4
prosent ved den siste folketellingen i 2000. I Vest-Europa økte ande-
len fra omkring 3 prosent på 1960-tallet til 4,6 prosent i 1990 og 5,4
prosent i 2000.28 Også i Norge har innvandrerandelen økt betydelige
(se kapittel 7).

Selv om migrasjonen har tatt seg opp i den senere tid, er det ingen tvil
om at verden var langt mer åpen i perioden frem mot 1. verdenskrig
enn i dag. Mange land, bl.a. USA, hadde ikke innvandringsrestriksjo-
ner å snakke om. Mellom 1870 og 1910 flyttet omkring 10 prosent
av verdens befolkning permanent fra ett land til et annet. De siste 25
år er den sammenlignbare andelen omkring 2 prosent.29 For Norge
ga denne friheten seg utslag i norsk utvandring. Norge var ikke noe
attraktivt land å flytte til.

Det er mange grunner til at innvandringsregimene ble langt stren-
gere fra mellomkrigstiden av. Økonomisk krise gjorde at innvandring,
særlig av ufaglærte, ble sett på som en trussel mot norske arbeidere. Det
er heller ikke tilfeldig at den proteksjonismen og nasjonalismen som
preget første halvdel av det 20. århundret også førte til innstramninger
i innvandringspolitikken.

Økonomisk oppgang i etterkrigstiden skapte på nytt behov for
arbeidskraft, og det ble i en periode lempet på restriksjonene.
Senere har vi fått ny innstramning, noe som hovedsakelig skyldes
at arbeidsledigheten økte i mange land, og fremveksten av en stadig
mer omfattende velferdsstat. Omfattende sosiale rettigheter skaper
av statsfinansielle hensyn behov for begrensninger i inntaket. Det
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oppstår også et sterkt ønske hos brede lag av befolkningen, og ikke
minst blant dem som er mottakere av offentlige sosiale ytelser, om å
begrense konkurransen om disse midlene gjennom en strengere inn-
vandringspolitikk. Det er derfor i alle vestlige land en tendens til at den
sterkeste motstanden mot en liberal innvandringspolitikk kommer fra
de trygdede. Fagbevegelsen er mer ambivalent. På den ene side øns-
ker den å beskytte sine medlemmer mot konkurranse fra arbeidskraft
som er villig til å godta lavere lønn og dårligere vilkår. På den annen
side står ideen om solidaritet mellom verdens arbeidere på tvers av
landegrensene sterkt. Som regel vinner imidlertid det første hensynet.

Handel som alternativ til migrasjon
Enkelte mener at den klare økningen i handelen de to siste tiårene
har en sammenheng med vanskeligere vilkår for migrasjon. Isteden-
for å la folk fra fattigere deler av verden komme til rike land for å
produsere varer og tjenester her, foretrekker vi i Vesten at de blir i sitt
hjemland og selger varer til oss. Det anses som bedre at de utnytter
sitt fremste konkurransefortrinn, nemlig viljen til å arbeide for lavere
lønninger, der de er. Dette er nylig illustrert gjennom fagbevegelsens
krav om å begrense adgangen til Norge for arbeidskraft fra EUs nye
østlige medlemsland. Vi har allerede regler som skal hindre at uten-
landsk arbeidskraft konkurrerer ved hjelp av lavere lønninger når
de arbeider i Norge. Dette kalles gjerne «sosial dumping». Norske
arbeidsgivere som ansetter utlendinger er derfor forpliktet til å følge
norske tariffavtaler.

Den negative sammenhengen mellom fri flyt av varer og tjenester
på den ene siden og arbeidskraft på den andre er også relevant i for-
hold til de demografiske endringene som vil ramme Norge og andre
utviklede land i de kommende tiårene. Andelen av befolkningen som
er i arbeidsfør alder vil synke. Det er derfor lett å tenke seg at vi i den
vestlige verden etter hvert vil oppleve mangel på arbeidskraft i mange
sektorer. Økt innvandring er en aktuell måte å dekke dette behovet
på. Dersom vi isteden kan flytte ut en del arbeidsoppgaver, kan denne
frigjøringen av arbeidskraft redusere behovet for økt innvandring.
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En verden uten grenser?
Mange tilhengere av globalisering snakker om at grensene og nasjo-
nalstaten har mistet sin betydning, at geografi ikke betyr noe lenger
– «the death of distance», og at vi endelig har klart å overvinne «the
tyranny of place». Selv om det er meget sterke argumenter for at vi
beveger oss i denne retningen, må det ikke få oss til å tro at vi allerede
er kommet dit, eller at det vil skje i nærmeste fremtid. Strømmen av
kapital, varer, tjenester, mennesker og kultur er i aller høyeste grad
påvirket av landegrensene og av geografisk avstand. Verden er frem-
deles utrolig mangfoldig og gir oss helt forskjellige utgangspunkt. Det
er på ingen måte likegyldig om du er født i en landsby i Afrika eller
på Frogner.

For mange av oss er «en verden uten vegger», som den tidli-
gere WTO-sjefen Mike Moore kaller det, en visjon vi ønsker å se
virkeliggjort. Det kommer ikke til å skje i min levetid.

Mange drivkrefter virker sammen
Det er ikke mulig å sette en bestemt dato for når den nåværende
globaliseringsbølgen startet. Det er likevel enighet om at flere fak-
torer begynte å virke sammen fra begynnelsen av 1980-tallet og at
globaliseringen har akselerert senere.

Noen synes å mene at globaliseringen skyldes teknisk og økonomisk
utvikling, og har lite med politikk å gjøre - den skjer nærmest som
en naturnødvendighet. Det er langt fra tilfelle. Likevel spiller selvsagt
teknologiske endringer innen transport og kommunikasjon en viktig
rolle.

Billigere transport og kommunikasjon
Baier og Bergstrand har beregnet at omkring en tredjedel av veksten
i verdenshandelen fra slutten av 1950-tallet til slutten av 1980-tallet
kan tilskrives fallende transportkostnader, mens to tredjedeler skyldes
liberaliseringen av handelsregimene.30 Transportkostnadene til sjøs
falt ifølge Verdensbanken med omkring 70 prosent fra tidlig på 1970-
tallet til 1996 på grunn av større og mer effektive skip, og ikke minst
innføringen av containere etter 1965.31 Crafts og Venables hevder at
fallet i fraktratene undervurderer utviklingen innen transport, fordi
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frakten nå også er langt raskere enn før, og at dette gir betydelige
økonomiske gevinster.32 Hummels har gjort beregninger som viser at
denne tidseffekten er svært stor, men mener på den annen side at selve
fraktratene ikke har falt særlig sterkt.33

Betydningen av tid forklarer også at økningen i lufttransporten har
vært formidabel. Kostnadene ved flyreiser ble mer enn halvert mellom
1960 og 1990, og har fortsatt å falle.34 Fallet i prisene kombinert med
økt kjøpekraft generelt har ført til en kraftig økning i internasjonal
passasjertrafikk, både i jobbsammenheng og ferie. Flytrafikken har
vokst med gjennomsnittlig 5,8 prosent årlig fra 1980.35 Ifølge World
Tourism Organization økte antall internasjonale turistreiser fra 100
millioner i 1965 via snaue 300 millioner i 1980 til snaue 700 millioner
i 2000.36

Telekommunikasjonene har også blitt langt bedre og billigere. Paul
Chaffey går nærmere inn på dette i sitt bidrag i denne boken. Inter-
nasjonale telefonsamtaler var for bare en generasjon siden fryktelig
dyrt. Slik er det ikke lenger. Internett og ikke minst e-post gir oss billig
og svært rask kommunikasjon, og utvidede muligheter for å innhente
informasjon. Telekonferanseutstyr er et sterkt voksende marked, der
norske Tandberg er markedsledende.

Teknologisk utvikling og billigere transport leder likevel ikke auto-
matisk til sterkere globalisering. Den politiske utviklingen i Europa på
begynnelsen av 1900-tallet var nok til å sette en stopper for globali-
seringen i mange tiår. På samme måte er det først og fremst politiske
endringer de siste to tiårene som har gitt teknologisk utvikling og
andre faktorer anledning til å virke.

Deregulering og privatisering
Da Margaret Thatcher kom til makten i Storbritannia i 1979 og
Ronald Reagan i USA i 1980 innebar det et politisk vannskille. Mange
års stagnasjon og inflasjon hadde undergravet troen på regulerings-
økonomien, og markedet fikk en ny sjanse. Dereguleringen hadde så
smått startet allerede under Jimmy Carters presidentperiode. Denne
boken handler ikke om disse reformene var vellykkede i alle sine
uttrykk. Noen vil si at de gikk for langt, andre at de var for lite
omfattende, kanskje særlig når det gjaldt å åpne egne markeder for
utenlandsk konkurranse. Det er likevel bred enighet om at de vestlige
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land staket ut en ny kurs, der andre etter hvert fulgte i sporene til
Thatcher og Reagan.

Det er verdt å merke seg at knapt nok noen av disse reformene ble
motivert av global konkurranse. De var et sterkt ideologisk svar på
flere tiår med en feilaktig kurs i den økonomiske politikken. I hvert
fall i Storbritannias tilfelle var det ikke noen massive krav om avregu-
lering fra brede folkemasser, næringslivet eller det akademiske liv som
lå bak omleggingen, men det faktum at en relativt liten gruppe som
kom inn i sentrale politiske maktposisjoner var inspirert av liberalis-
tiske ideologer og økonomer som Friedrich Hayek, Milton Friedman
og James Buchanan.37 Massene var riktignok misfornøyde og krevde
endring, men retning disse endringene tok skyldes i stor grad en
renessanse for markedsliberale ideer fra 1960-tallet og fremover.

Liberaliseringen av utenriksøkonomien, for eksempel i form av
opphevelse av valutareguleringer, lavere tolltariffer og medlemskap
i frihandelssoner, har mest åpenbar forbindelse med globaliseringen,
men også liberalisering av de nasjonale markedene har stor betyd-
ning. I Norge har dereguleringen av TV-, tele- og kraftmarkedene
gitt utenlandske selskaper innpass på områder som tidligere var for-
beholdt statsmonopoler. Her hjemme oppfattes utenlandsk eierskap i
liberaliserte næringer av mange som en trussel. I de fleste andre land,
bortsett fra nasjonalistiske Frankrike, skaper ikke dette de helt store
bølger. Brorparten av nederlandsk kraftproduksjon har for eksempel
kommet på utenlandske hender, mens norske Statkraft sammen med
tyske E.ON eier mesteparten av Sveriges nest største kraftselskap
Sydkraft.

Teleselskapene er i dag multinasjonale og skifter eiere rett som
det er. Et godt eksempel er verdens største telekomselskap Vodafone,
som i 2000 solgte en del av sin virksomhet i Storbritannia (Orange)
til France Telecom. Det skjedde etter pålegg fra myndighetene fordi
engelske Vodafone hadde kjøpt tyske Mannesmann som tidligere eide
Orange, og derfor ville få en for stor markedsandel i Storbritannia.
Det var altså hensynet til konkurransen og for stor markedsmakt,
ikke nasjonalitet, som var styrende for reguleringene. Kontrasten er
slående i forhold til at et flertall på Stortinget våren 2003 foretrakk at
Statkraft økte sin dominerende andel i det norske kraftmarkedet frem-
for at utlendinger skulle kunne overta en liten bit (Hafslund-saken).
Telenor har ekspandert kraftig utenfor landets grenser, for eksempel i
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Russland og Malaysia, og har passert 10 millioner mobilabonnenter.
På den annen side har Telenor fått sterk konkurranse av Netcom i
hjemmemarkedet. Netcom ble i 2000 solgt til svenske Telia.

Vi ser ofte at globaliseringen, eller «konkurranseevnen» brukes som
argument for å gjøre upopulære ting. Det samme gjelder medlemskap i
internasjonale organisasjoner og internasjonale avtaler. Ofte er det en
kjerne av sannhet i dette, men like ofte overdrives det ytre presset for
endring. Tiltak som kan effektivisere offentlig sektor eller økonomien
generelt er ofte vanskelige å få til, fordi de som taper på endringer
ofte er bedre organisert enn dem som tjener. Jeg kommer tilbake til
dette i neste kapittel. Da kan det være godt å ha noen å skylde på –
en ytre kraft som tvinger oss til å gjøre det upopulære. I land der det
ideologiske presset for deregulering, liberalisering og effektivisering
ikke har vært sterkt, har politikerne ofte brukt slike argumenter. Det
ferskeste eksemplet er Tyskland, der forbundskansler Schröder bruker
Tysklands svekkede konkurranseevne som argument for nødvendige
reformer. Ulempen med en slik taktikk er selvsagt at globaliseringen
fremstår som en trussel og som tvang, ikke som positive muligheter.
Globaliseringen brukes altså, med rette eller urette, som argument
for liberalisering av økonomien, og denne liberaliseringen bidrar i sin
tur til økende globalisering. Vi kommer inn i en god (eller noen vil si
ond) sirkel.

Liberalisering av finansmarkedene
Når UDI har økt så kraftig på 1990-tallet, skyldes det delvis en
massiv liberalisering av valutareguleringer og andre hindringer for
investeringer over landegrensene. Dette er i hovedsak gjort av den
enkelte regjering, da forsøkene på å få til et internasjonalt regelverk
for investeringer ikke har ført frem (MAI-avtalen). UNCTAD rap-
porterer endringer i regelverket for investeringer i sin årlige World
Investment Report. Antall land som har liberalisert i løpet av året har
variert mellom 50 og 70 siden 1993, og normalt går langt mer enn
90 prosent av endringene i liberaliserende retning.38
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Handelsliberalisering - GATT og WTO
Etter andre verdenskrig var det enighet blant ledelsen i de fleste
land om at den proteksjonistiske politikken i mellomkrigstiden hadde
bidratt til spenninger mellom landene og dermed også til krigen.
Friere handel var derfor en viktig del av oppbyggingen av en ny
internasjonal orden. Den første GATT-avtalen (General Agreement on
Tariffs and Trade) kom i stand i 1947. Denne innebar en reduksjon
i tollsatsene med omkring en femtedel. Deretter har forhandlingene
foregått i såkalte «runder». De viktigste av disse er Kennedy-runden
fra 1964-67, som ga en tredjedel i kutt, Tokyo-runden fra 1973-79,
som ga ytterligere en tredjedel, og Uruguay-runden fra 1986-94,
som brakte nye områder inn i avtalen, som matvarer, klær, tjenester
(GATS), investeringer (TRIMS) og intellektuell eiendom (TRIPS).

Ifølge IMF lå gjennomsnittelige tollsatser i industrilandene på snaue
15 prosent fra 1880 til 1. verdenskrig, for så å øke kraftig i mel-
lomkrigstiden. En ny kraftig nedgang begynte fra midten av 1960-
tallet. Tollsatsene på industrivarer har etter hvert kommet ned til et
gjennomsnitt på 3,8 prosent i utviklede land. For høyt foredlende
industrivarer kan toll ikke lenger anses som noe betydelig handels-
hinder, mens satsene er betydelig høyere for mange arbeidsintensive
varer og landbruksprodukter.39 For handelsstrømmene fra fattige til
rike land er derfor toll fremdeles en betydelig hindring.

For matvarer har fremgangen vært liten. Siden matvarer kom med i
GATT/WTO-prosessen i 1995 har målet vært å erstatte kvoteordnin-
ger med tollsatser, og gradvis redusere disse. Nasjonale støtteordninger
er også tatt med i WTOs mandat, og striden under Cancun-møtet i
september 2003 handlet ikke minst om disse. Mange land er spesielt
opptatt av å få fjernet eksportsubsidiene, som virker særlig ødeleg-
gende for verdensmarkedet. De norske tollsatsene er for de fleste
matvarer fremdeles prohibitive. Tollsatsen for oksebiff er for eksempel
119 kroner pr kilo (+ moms).40 Vinteren 2003 la WTO frem et forslag
om kutt i matvaretollen på 60 prosent i gjennomsnitt. Den norske
landbruksministeren mente dette vil legge norsk landbruk brakk, og
ifølge bondeorganisasjonene måtte bøndene betale for å produsere
mat. Det sier en del om hvor lite konkurransedyktig dagens norske
jordbruk er.

Også u-landene har redusert sine tollsatser, men disse ligger frem-
deles på 12,3 prosent i gjennomsnitt. At tollsatsene er radikalt mye
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høyere i u-land, er et mye oversett faktum, ikke minst blant tilhengere
av frihandel som med rette angriper rike land for å redusere fattige
lands innbyggeres muligheter til å eksportere seg ut av fattigdom-
men.41 Ansvaret ligger også på fattige lands regjeringer, som velger
å beskytte innenlandske produsenter på bekostning av egne forbru-
kere. I mange land er det mye korrupsjon i prosessen for å sikre seg
slike beskyttelser mot konkurranse. De høye tollsatsene hindrer ikke
bare produsenter i rike land adgang til markedene, men rammer også
andre utviklingsland. Ifølge den amerikanske handelsrepresentanten
Robert Zoellick stammer 70 prosent av u-landenes tollinntekter fra
industrivarer fra handel med andre u-land.42

Også andre restriksjoner enn toll (såkalte ikke-tariffære handels-
hindringer) spiller en betydelig rolle. Denne sekkeposten rommer
bl.a. kvoter, tekniske standarder, urimelige helse-, miljø- og sikker-
hetsstandarder, og såkalte anti-dumping tiltak (beskyttelse mot at
noen selger varer til under selvkost). Noen mener at disse handels-
hindringene har økt og dermed delvis kompensert for reduksjonen i
tollsatsene.43 Det er likevel ingen tvil om at hindringene for inter-
nasjonal varehandel samlet sett er blitt kraftig redusert de senere
tiårene.

Uruguay-runden resulterte også i etableringen av en fast organisa-
sjon – WTO – til erstatning for GATT-avtalene. Fremdeles er WTO
uten selvstendig makt. WTO kan ikke utforme policy og har ingen
sanksjonsmuligheter.44 Medlemslandene kan altså bryte reglene som
mye de vil, uten at WTO kan gripe inn på noen annen måte enn å gi
grønt lys for handelssanksjoner. WTO fungerer først og fremst gjen-
nom å overtale medlemslandene til å innse at alle er best tjent med
at reglene følges, og ved å tilby prosedyrer for å løse tvister mellom
medlemslandene. Når noen hevder at WTO er udemokratisk er dette
et solid bomskudd, hvis man da ikke mener at det ville være bedre
at et flertall av verdens land kunne diktere handelspolitikken til et
mindretall.

WTO har drøye 500 ansatte og et budsjett som i 2000 var
på $77 millioner. Mange av de organisasjoner som regelmessig
demonstrerer mot WTO er langt større enn dette. De tolv største
amerikanske miljøorganisasjonene hadde for eksempel samlede inn-
tekter på $1,9 milliarder i 2001 (ifølge fagtidsskriftet Chronicle of
Philanthropy).45
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WTOs arbeid med handelsliberalisering er basert på at noen land
oppgir beskyttelse på ett område for å få bedre tilgang på et annet,
eksempelvis at Norge gjør det lettere å eksportere landbruksvarer til
oss, mot at vi får lettere tilgang til andres markeder for norsk fisk.
Dette kan tolkes som om logikken er basert på den merkantilistiske
vrangforestilling om at formålet med handel er eksport. Jeg kommer
tilbake til dette i neste kapittel.

Det er ikke opplagt at WTO i seg selv har ført til vesent-
lig større verdenshandel. Andrew Rose konkluderer i sin studie av
omfanget av handel før og etter medlemskap med at medlemska-
pet spilte ganske liten rolle.46 For det første blir handelshindringer
ofte redusert ensidig, eller som en del av en avtale mellom noen
land. Verdensbankens sjeføkonom Nicholas Stern slår fast at veksten
i verdenshandelen hovedsakelig har vært drevet frem av nasjonale
reformer, inkludert liberalisering av handel og investeringer.47 Dess-
uten er kravene for å bli medlem i WTO ikke særlig strenge.
Liberaliseringen gjennomføres derfor ofte mange år etter at et land
er blitt medlem av WTO, og WTO opptar gjerne medlemsland som
er lukket og forblir lukket i mange år. Et viktig ankepunkt mot
Roses studie er nettopp at WTO-prosessen er svært asymmetrisk.
Utviklingsland pålegges langt svakere liberaliseringskrav enn utvik-
lede land. Særlig gjaldt dette i tidlige GATT-runder, mens kravene
til nyere medlemmer som Kina, før landet endelig ble tatt opp
som medlem i 2001, er langt strengere. Dessuten er mange sektorer
unntatt fra den frie handelen. Tar man hensyn til denne asymme-
trien, finner andre forskere at WTO-prosessen har hatt meget stor
betydning for omfanget av verdenshandelen på de områder avtalen
har fått virke.48 For utviklingsland har den først og fremst bidratt
til større eksport, siden det hovedsakelig er utviklede land som er
åpnet opp, mens den har hatt liten betydning for importen til disse
landene, som fremdeles i høy grad hindres av handelsrestriksjo-
ner.

WTO-prosessen kan ha påvirket utviklingen også i de land som
ikke har vært medlem av organisasjonen – den setter standarder og
påvirker politiske stemningsbølger. Det kan også være at et WTO-
medlemskap forsegler nasjonalt utformede reformer, og gjør det vans-
keligere å reversere disse. Den tidligere WTO-sjefen Mike Moore
mener Kina er et eksempel på dette. I dag er alle land av betydning,
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med unntak av Irak, Libya og Nord-Korea, medlem av WTO, eller
i søknadsfasen. Våren 2003 hadde WTO 145 medlemmer, mens 34
hadde søkt om medlemskap.

Ensidig frihandel øker velferden
Selv om det er gode økonomiske argumenter for at et land bør åpne
sine markeder selv om andre ikke gjør det samme, er dette politisk
vanskelig. Fordelene ved frihandel er for dårlig forstått, og særinte-
ressene som ønsker beskyttelse for sterke, noe jeg kommer tilbake til
i neste kapittel.

Jagdish Bhagwati mener at ensidig frihandel er omtrent «like poli-
tisk spiselig som ensidig nedrustning» og peker på fire gode grunner
for en balansert prosess:49 (1) Dersom åpning av egne markeder bru-
kes som et forhandlingskort for å få andre til å åpne sine, kan dette
gi en ekstra gevinst (dersom strategien virker). (2) Øyeblikkelig og
total ensidig fjerning av handelshindringer vil gi kortsiktige sjokk i
form av store ubalanser i handelsbalansen og etterfølgende endringer
i valutakursene. Slike sjokk, som kan gi kortsiktige problemer, unngås
gjennom en mer gradvis liberalisering. (3) Å støtte opp under myten
om at åpningen av egne markeder er et offer som motsvares av for-
deler for egne eksportører, gjør tiltaket lettere å forsvare overfor dem
som taper på liberaliseringen. (4) Lettere tilgang til andre markeder
skaper en politisk interessegruppe som kan balansere dem som taper.
Som vi skal se i kapittel 3, finnes det også forskning som tyder på at
proteksjonisme lønner seg i en proteksjonistisk verden, men straffes
i en verden som baserer seg på frihandel.50

Få land har drevet ensidig frihandelspolitikk. De viktigste unntakene
er Storbritannia i en lang periode etter opphevelsen av kornlovene i
1846 og Hong Kong. Likevel har mange land, ikke minst i globalise-
ringsperioden de to siste tiårene, tatt skritt i retning av større åpenhet
uten at det har vært en del av en internasjonal avtale, eller som
betingelser for lån eller støtte fra IMF, Verdensbanken og utenlandske
donorer. Dette gjelder for eksempel for mange øst-asiatiske land, der
Singapore nå bare har ubetydelige tollsatser igjen, og mange land i
Latin-Amerika, særlig Chile. Blant OECD-landene har Australia og
særlig New Zealand gått lengst på egen hånd. Norges fjerning av toll
for verdens fattigste land for noen år siden er også et slikt tiltak, selv
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om dette nok er mer bistands- enn handelspolitisk begrunnet. Går
vi lenger tilbake, var Ludwig Erhardts ensidige handelsliberalisering
i Vest-Tyskland i 1948, i direkte konflikt med okkupasjonsmakte-
nes politikk, særlig viktig. Sammen med andre liberaliseringer, var
dette med på å legge grunnlaget for den vellykkede økonomiske
gjenoppbyggingen - Wirtschaftswunder.

Den mest spektakulære markedsåpningen har lille Estland stått for.
Landet begynte straks etter uavhengigheten i 1991 å kutte tolltarif-
fene, et arbeid som ledet til full tollfrihet i løpet av 1994.51 Landet
har heller ikke kvoteordninger, importmonopoler eller andre av de
typiske ikke-tariffære handelshindringene. Estland har (sammen med
Polen) hatt den sterkeste økonomiske veksten av alle øst-europeiske
land etter 1994.52 Det er vanskelig å isolere effekten av den liberale
handelspolitikken fra den liberale økonomiske politikken forøvrig,
men den har ganske åpenbart ikke vært til skade for den økonomiske
veksten. Det estiske eksemplet tilbakeviser også argumentet om at bare
dominerende industrimakter, som Storbritannia da imperiet var på sitt
sterkeste, kan tillate seg ensidig frihandel. Den økonomien Estland
arvet etter sosialismen var ikke mye å skryte av. Handelsmønsteret
ble i løpet av meget kort tid lagt helt om. I 1991 var bare 5 prosent
av handelen med vestlige land – i 1999 sto EU alene for mer enn 60
prosent. Ironisk nok har forberedelsene til medlemskap i EU medført
at Estland må gå vekk fra sin ekstreme frihandelspolitikk, siden EU
har felles handelspolitikk.

Bilaterale og regionale avtaler supplerer WTO
Ved siden av den globale WTO-prosessen og ensidig åpning av mar-
kedene, er det i flere tiår blitt inngått frihandelsavtaler mellom to eller
flere land. EU og den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA er
de viktigste av disse, men ifølge WTO var det hele 114 regionale han-
delsavtaler i kraft i midten av 2000. Det er et omstridt spørsmål om
slike avtaler fremmer eller hemmer den internasjonale frihandelen.
Dannelsen av regionale handelsblokker har maktpolitiske grunner og
effekter langt ut over de rent handelsmessige. Dannelsen av EEC og
senere EU er et godt eksempel på det. De kan være motivert av et
ønske om å stå sammen mot en annen blokk, slik EU ofte står mot
USA i handelspolitiske konflikter omkring for eksempel jordbruk og
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stål. EU er under stadig utvidelse, og har en mengde bilaterale og
regionale avtaler med andre land. USA arbeider nå aktivt for å få til
slike, særlig i Latin-Amerika. Som en motvekt til dette har arbeidet
med en øst-asiatisk handelsblokk bestående av de ti ASEAN-landene
og Kina, Japan og Sør-Korea skutt fart.

Douglas Irwin peker på at dagens bilaterale avtaler skiller seg
vesentlig fra dem som florerte på 1930-tallet.53 Da innebar avta-
lene ofte å bygge opp murer mot land utenfor avtaleområdet. I dag
handler de nesten alltid om å bygge ned barrierene mellom avtale-
landene. Dette trekker i retning av at bilaterale avtaler er et skritt på
veien mot multilaterale avtaler, snarere enn et skritt mot skadelige
handelsblokker.

USA satser for tiden både på bilaterale, regionale og multilaterale
avtaler. Landets handelsforhandler Robert Zoellick mener at de første
fremmer de siste.54 Det er grunn til å tro at han har rett i at det var
NAFTA-avtalen og arbeidet med frihandelsområde rundt Stillehavet
(APEC) som la et press på EU, slik at Uruguay-runden ble ferdig.
WTO-prosessen er basert på konsensus, og går derfor sakte og stopper
helt opp i perioder. Å forfølge andre spor kan derfor bidra til frem-
drift. WTO blir i følge denne tankegangen ikke så mye spydspissen
i arbeidet for friere handel, men en organisasjon som sanksjone-
rer det som skjer gjennom andre mekanismer, og drar etternølerne
med.

Er globaliseringen påtvunget av IMF og Verdensbanken?
I mange utviklingsland er globaliseringen blitt underbygget og for-
sterket av de betingelsene det internasjonale pengefondet (IMF) og
Verdensbanken har stilt for å yte støtte (såkalt «structural adjust-
ment»). Hvorvidt disse betingelsene har bidratt til å øke den
økonomiske veksten, redusere fattigdommen og å stabilisere økono-
mien, eller om den i urimelig grad har grepet inn i nasjonal handlefrihet
er svært omstridte spørsmål, som fortjener sin egen bok.55

John Williamson oppfant i 1990 begrepet «Washington consensus»
for å karakterisere det sett av råd som IMF og Verdensbanken gjerne
kommer med. Han leverer i en fersk bok med Latin-Amerika som
perspektiv en god drøfting av hva denne konsensusen egentlig består
i, og hvordan den faller sammen med og skiller seg fra markedsli-
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beralismen. Han drøfter også hvilke endringer som er nødvendig på
bakgrunn av de siste års erfaringer.56

IMF er både anklaget for å stille for strenge krav, og for å være for
slepphendte, ved at land som regelmessig bryter betingelsene får sta-
dig ny tilførsel av penger.57 En god case-studie er Fondets behandling
av Argentina.58 Slepphendt oppfølging av betingelsene gjelder også
utviklingshjelp fra Verdensbanken og for den bistanden som kanali-
seres direkte mellom land. I tidsrommet 1985 til 1990 fikk 19 av de
20 landene som hadde den dårligste utviklingen i retning økonomisk
frihet og markedsøkonomi tilført en økende andel av BNP i samlet
bistand.59

Det er ingen som påstår at alle strategier Verdensbanken har fulgt
gjennom tidene har vært vellykket. Det er da også grunner til at
disse har vært i stadig endring, og påvirket av trender (noen vil si
motebølger) innen utviklingsøkonomien. Noen kritikere av IMF og
Verdensbanken mener at disse bør yte betingelsesløs hjelp, og at
alle betingelser er en uforsvarlig inngripen i nasjonale myndigheters
rett til selvbestemmelse. Dette er verken et rimelig eller klokt krav.
Eksemplene på vanstyre og korrupsjon i utviklingsland er mange og
velkjente. Det er ingen grunn til å tro at det hjelper å pumpe penger
inn i systemer som ikke fungerer. Det er etter hvert etablert ganske stor
enighet om at en del forutsetninger må være på plass for at u-hjelp
skal ha positiv virkning.60 Blant disse er en sunn økonomisk politikk
(lav inflasjon, balanserte budsjetter, åpenhet for internasjonal handel)
og gode institusjoner (rettsstat, beskyttelse av eiendomsrett, funger-
ende byråkrati og lite korrupsjon). Det er derfor rimelig å kreve at
mottakerlandene må gjøre sitt beste for å få dette på plass før penger
overføres.

Når et land må be IMF om hjelp, er det fordi det har kommet i
en akutt økonomisk krise, vanligvis karakterisert av massiv kapital-
flukt. Denne krisen er som regel utløst av fundamentale misforhold i
makroøkonomien, typisk langvarige og store budsjettunderskudd eller
usunne kapitalmarkeder (se kapittel 2). Det er naturlig og klokt av
IMF å stille krav om endringer som gjør at ikke samme krise gjentar
seg om noen år.
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Bør vi slette u-landsgjelden?
Et vanlig krav til internasjonale institusjoner og nasjonale regjeringer
er at de sletter eller letter vilkårene knyttet til u-landenes gjeld, slik at
disse kan begynne på scratch. Denne kampen drives nå primært gjen-
nom organisasjonene Jubilee 2000, med støtte fra bl.a. U2-vokalisten
Bono, paven og Dalai Lama. Gjeldslette kan ofte være riktig – der intet
er å hente har som kjent selv keiseren tapt sin rett. Utenlandsgjeld er
også ofte tatt opp av illegitime regimer som så er styrtet, og det kan
være urimelig å la nye, demokratiske regimer og befolkningen betale
for gammel moro.

Imidlertid er det grunn til å slutte seg til professor Jostein Aarre-
stads advarsel mot ukritisk bruk av gjeldslette.61 Vi har erfaring for
at regelmessig sletting av gammel gjeld skaper en betydelig «moral
hazard», altså at regimer regner med at de ikke behøver å betale
tilbake det de låner, noe som fører til feilaktig bruk av ressursene
og for stort låneopptak. Regelmessig gjeldssletting skaper avhengig-
het og gir dårlige incentiver. I tillegg vil kommersielle långivere og
investorer skygge unna slike land, noe som berøver dem en viktig
finansieringskilde som gjerne også bringer med seg betydelig kompe-
tanse. Disse landene blir dermed enda mer avhengig av bistand og lån
fra Verdensbanken, IMF og regjeringer i rike land.

Det kan virke som om mange som krever sletting av gjeld uten
betingelser synes å tro, eller later som om de tror, at dette er en
ny idé. Imidlertid førte UNCTAD-møtene på slutten av 1970-tallet
til gjeldsletter på $6 milliarder, og siden da er stadig nye runder
med gjeldssletting og andre lettelser gjennomført. De mest gjeldstyn-
gede nasjonene (HIPC) fikk i tidsrommet 1989-1997 ettergitt $33
milliarder. Moral hazard-faren illustreres ved at de samme landene
i samme tidsrom tok opp nye lån på $41 milliarder, og at nye lån
var størst i land som fikk mest lettelse.62 Gjeldslette blir på denne
måten ikke en mulighet for fattige land til å starte på nytt, men bare
en annen form for u-hjelp, og kan føre til at nødvendige reformer
utsettes.

William Easterly, som er en av Verdensbankens mest erfarne fors-
kere, finner også en sammenheng mellom høy gjeld og uansvarlig
politikk i form av kunstig høye valutakurser, som oppmuntrer for
høyt forbruk og store underskudd i utenriksbalansen, høye budsjett-
underskudd og kunstig lave renter til favoriserte personer og bedrifter.
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Det er derfor all mulig grunn til å spørre om ikke en vesentlig del
av gjeldsletten har som resultat å videreføre dårlig politikk. På bak-
grunn av erfaringene med gjeldsletteordningene foreslår Easterly to
krav: At det har foregått en påviselig endring til en ansvarlig politikk
i mottakerlandet, og at sletting av gjeld er en engangsforeteelse som
aldri må gjentas.
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2 Frihandel: Teori

Det er få ting samfunnsøkonomer er så enige om som at frihandel
bringer fordeler både til eksportlandet og importlandet. Likevel er det
en utbredt og inngrodd forestilling blant de fleste andre at hensikten
med utenrikshandelen er å eksportere mest mulig, bl.a. for å sikre egne
arbeidsplasser, og importere minst mulig. Dette er en videreføring av
den klassiske merkantilismen, der overskudd på handelsbalansen for
å bygge opp gullreserver og fordringer på utlandet ble sett på som
handelens fremste mål. Som vi så i kapittel 1, er WTO-prosessen basert
på oppfatningen om at det er et offer å la utlendinger selge varer av
høy kvalitet billig til vårt lands forbrukere. Økonomen Paul Krugman
raljerer over merkantilistene og skriver at behovet for eksport tvert
imot er «en byrde som et land må bære fordi de som leverer varene
det importerer er frekke nok til å be om betaling».1

WTOs forrige generaldirektør Mike Moore minnes at han som
handelsminister på New Zealand delte ut årlige eksportpriser, og ang-
rer fremdeles på at han lot seg overtale til å la være å opprette en
importpris til selskaper som hadde gjort en innsats for å gjøre gode
utenlandske varer tilgjengelige for landets innbygger. Som for de fleste
land gjelder den samme asymmetrien i Norge. Vi har vårt eget Eks-
portråd med 39 kontorer i 32 land, og eksportattacheer ved flere av
våre ambassader. Eksportrådet deler årlig ut sin Eksportpris.

Med unntak av Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom er det
få som er i nærheten av å gå inn for ensidig norsk frihandel. Tvert
imot tar landbruksminister Sponheim, som attpåtil er leder for et parti
som kaller seg liberalt, til orde for et «mental grensevern» mot mat
fra utlandet. Dersom noe i nærheten av verdens mest proteksjonistiske
landbrukspolitikk ikke er nok, må det altså til litt regelmessig hjerne-



vask av typen «norsk mat er bedre, renere og sunnere enn utenlandsk
mat». I de senere år har riktignok toll blitt avviklet for verdens aller fat-
tigste land, men dette fremstilles som en del av norsk bistandspolitikk
og norsk hjertelag, ikke begrunnet i norsk egeninteresse.

Nedenfor skal jeg gjøre et forsøk på å forklare hvorfor frihandel er
et gode, og drøfte noen av de viktigste innvendingene. Dette kapitlet
er ganske teoretisk, men jeg kommer tilbake til resultatene av friere
handel i senere kapitler.

Først en forklaring på hvorfor en så merkelig forestilling som merk-
antilismen lever i beste velgående mer enn 200 år etter at Adam Smith
fratok den enhver intellektuell troverdighet. Det er to hovedgrunner
til dette. Den ene er funksjonsmåten til det politiske markedet, slik
Public Choice-skolen innen samfunnsøkonomien har gitt ny innsikt
i.2 Politiske prosesser har mange dimensjoner, men én innfallsvinkel
er å se dem som markedsprosesser der sterke og konsentrerte inter-
esser har fordeler fremfor svake og spredte. For mange bedrifter eller
en hel bransje kan beskyttelse mot konkurranse fra utlandet være et
spørsmål om å overleve. Disse har derfor meget sterke incentiver til å
drive aktiv påvirkning for å fremme sin sak. For mange av de ansatte
vil partienes holdning til akkurat deres situasjon være avgjørende for
partivalget. Kostnadene ved denne politikken er derimot svært spredd,
gjerne på hele det norske folk, i form av høyere priser og/eller høyere
skatter. Ingen har tilstrekkelig sterkt motiv til å bekjempe særinteres-
sene. Den politiske prosessen har derfor en innebygd skjevhet til fordel
for særinteresser fremfor fellesinteresser, og gjerne produsentinteresser
fremfor forbrukerinteresser.

Den andre grunnen til at merkantilismen overlever er det den franske
liberaleren Frédéric Bastiat betegnet som «det vi ser – og det vi ikke
ser».3 Fordelene ved for eksempel verftsstøtten eller beskyttelsen av
norsk jordbruk er håndgripelige og konkrete. Det dreier seg om å
bevare noe vi allerede har. Fordelene med frihandel fremstår gjerne
som mer abstrakte – det dreier seg om å skape muligheter, ny etter-
spørsel og tilgang til nye produkter og nye ideer. Det dreier som å
frigjøre ressurser til mer produktiv innsats.

Frihandel over grensene er basert på fordelene ved spesialisering,
stordrift og ulikheter i fortrinn mellom landene. Alle innser at dette
er riktig på individbasis. De færreste mennesker produserer selv mer
enn en bitteliten del av det de forbruker. Skulle vi basere oss på en slik
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ekstrem sjølberging på individnivå ville vi alle, dvs. de få som over-
levde i det hele tatt, leve på eksistensminimum. Isteden spesialiserer
vi oss på enkelte aktiviteter, og bruker de pengene vi tjener på dette
til å kjøpe varer og tjenester fra andre – mat, klær, husrom, helsestell,
transport. Vi «eksporterer» de varer og tjenester vi selv produserer
og «importerer» alt annet som andre kan gjøre billigere og bedre enn
oss. Denne logikken gjelder uansett om dem vi bytter med er i vår
egen familie, bor i nabolaget, i Ytre Enebakk eller i Lofoten. Hvorfor
skulle en annen logikk gjelde på grunn av en landegrense? Som Adam
Smith skrev: «What is prudence in the conduct of every family can
scarce be folly in that of a great kingdom.»4

La oss ta noen av de viktigste motargumentene i tur og orden:

Alt mulig kan produseres billigere i andre land. Fri handel fører derfor
til at vi blir utkonkurrert på alle områder.
David Ricardo formulerte loven om komparative fortrinn allerede for
200 år siden. Denne sier at selv om det ikke finnes en eneste ting
et land er best på, så vil dette landet likevel produsere noe, nemlig
det landet relativt sett gjør det best på (eller minst dårlig). La oss
låne to stiliserte eksempler fra Paul Samuelsons mye brukte lærebok
i grunnleggende samfunnsøkonomi.5

Går vi tilbake til individnivået er dette kanskje enklest å forstå. De
færreste mennesker er best i verden til noe som helst, likevel har de da
arbeid! Jeg er ikke verdens (eller Norges) fremste samfunnsanalytiker,
skribent eller konsulent, men jeg er relativt sett bedre på dette enn
til å være elektriker eller kokk. I Samuelsons eksempel er det indivi-
det vi snakker om byens beste advokat, og samtidig byens dyktigste
til å skrive på maskin. Skal advokaten skrive sine egne dokumenter,
eller overlate mest mulig av dette til en lønnet sekretær? Svaret er
opplagt, og det er opplagt fordi advokaten bare er litt flinkere til å
skrive brev, fakturere og arkivere enn sin sekretær, men mye flinkere
til å være advokat. Han har absolutte fortrinn i begge gjøremål, men
komparative fortrinn som advokat.

Tabell 2.1 viser hvor mye arbeid som går med til å produsere hen-
holdsvis mat og klær i to land, la oss kalle dem Norge og Australia.
Australierne er 3 ganger så effektive til å produsere mat, og dobbelt
så effektive til å produsere klær. Australia har et absolutt fortrinn for
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begge produkter, og et komparativt fortrinn for matproduksjon. Uten
handel vil en arbeider i Australia ha valget mellom 1 enhet mat eller
1⁄2 enhet klær for hver time han arbeider, mens den norske arbeide-
ren kommer ut med 1/3 enhet mat eller 1⁄4 enhet klær. I Australia vil
prisen på klær være dobbelt så høy som på mat, mens i Norge vil
prisen være bare en tredjedel høyere. Det er disse ulike prisforskjel-
lene som er grunnlaget for handel, og handelen får som resultat at
prisforskjellene blir mindre.

Tabell 2.1 Komparative fortrinn

Samuelson bruker som eksempel at ved fri handel vil mat koste 2
dollar pr enhet og klær 3 dollar.6 All maten produseres i Australia og
klærne i Norge. Den australske arbeideren måtte uten handel arbeide
2 timer for å kjøpe en enhet klær produsert lokalt, men klarer seg nå
med 1,5 timer for å produsere nok mat til å bytte i en enhet klær fra
Norge.

Tilsvarende trenger den norske arbeideren å frembringe 2/3 enhet
klær for å kunne handle til seg en enhet mat. Til det trenger han 2
2/3 arbeidstime, mens han hadde brukt 3 timer på å produsere maten
selv. Nordmannen har altså tjent inn 1/3 time. Begge parter har tjent
på å utnytte sine komparative fortrinn. I realiteten er gevinsten enda
større. Når produsentene i begge land kan selge til et dobbelt så stort
marked, er det rimelig å tro at det også er mulig å realisere storska-
lafordeler. Vi får altså en dobbel effekt av komparative fortrinn og
arbeidsdeling.

Det som for mange fremstår som «urettferdig» konkurranse, kan
gjerne skyldes komparative fortrinn. Det kan godt hende at norske
offshoreverft er effektive, og at norske verftsarbeidere er mer produk-
tive enn spanske. Det betyr ikke at det må være ugler i mosen når
de likevel blir utkonkurrert av spanjolene.7 Lønnsforskjellene er rett
og slett for store til at høyere produktivitet kompenserer, noe som
reflekterer at spanjolene kan ha komparative fortrinn for skipspro-

Produkt
Norge Australia

1 enhet mat 3 timer 1 time
1 enhet klær 4 timer 2 timer

Nødvendig arbeid
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duksjon. Realiteten er at norske verftsarbeidere på sett og vis ikke
konkurrerer mot produktiviteten i utenlandske verft, men mot andre
norske næringer med enda større forsprang til utlandet, og mot norske
næringer som er skjermet mot konkurranse.8

Hovedgrunnen til at deler av norsk eksportnæring sliter er selvsagt
at Norge har et enormt komparativt fortrinn på produksjon av olje.
Dette fører ikke bare til at arbeidskraft trekkes inn i oljerelaterte
aktiviteter med høy lønnsevne. De ekstraordinært høye inntektene
fra oljesektoren har også skapt sterk ekspansjon i skjermede nærin-
ger, ikke minst innen offentlig sektor. Oljepengene har trukket opp
lønningene i alle bransjer som ikke konkurrerer med utlandet.

Lønningene er lavere i de fleste land. Nordmenn kan ikke konkurrere.
Dette er en variant av argumentet ovenfor. Ved nærmere ettertanke vil
alle se at en times arbeid ikke gir samme resultat uansett – produkti-
viteten er svært ulik. Kildene til produktivitetsforskjeller er mange –
naturressurser, utdanning, kapital, teknologi, fungerende infrastruktur
og samfunnsinstitusjoner, for å nevne noen. Det er nær sammenheng
mellom arbeidskraftens produktivitet – hvor mye vi produserer pr.
time – og den lønnen vi får. Dette bekreftes i en rekke empiriske stu-
dier.9 Andre undersøkelser viser at den andelen av produksjonsverdien
som tilfaller kapitalen er relativt stabil over tid, og snarere synker
enn stiger.10 Sagt på en annen måte slår produktivitetsforbedringer ut
i tilsvarende lønnsøkninger.

Når høyere produktivitet slår ut i høyere lønn, er dette et resultat
av markedsprosessen. Fundamentalt sett vil en produksjonsressurs
tendere mot å bli belønnet tilsvarende det den bidrar til produktet. Er
belønningen lavere, vil det være lønnsomt å bruke mer av denne res-
sursen, for eksempel arbeidskraft, og denne økte etterspørselen bidrar
til å presse opp prisen eller lønningene. På et gitt tidspunkt er det aldri
helt samsvar mellom produktivitet og lønn, men de beveger seg mot
likevekt. I et frihandelsregime vil fordelingene av produksjonen mel-
lom land også avspeile den relative tilgangen på produksjonsfaktorer,
primært ufaglært arbeidskraft, høyt utdannet arbeidskraft, naturres-
surser og kapital. I et land med svært mange ufaglærte arbeidere vil
lønnsnivået for disse gjerne være enda lavere enn produktivitetsfor-
skjellene i forhold til andre land skulle tilsi. Fattige land kan altså ha et
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komparativt fortrinn innen arbeidsintensive bransjer. Japanske arbei-
dere var langt billigere og mindre produktive enn europeiske etter 2.
verdenskrig. Derfor produserte Japan varer som var arbeidsintensive,
og som ikke krevde særlig velskolerte arbeidere. Det samme gjaldt
Hong Kong, som blant annet produserte verdens leker – en rolle som
nå er overtatt av fastlands-Kina.

Når det er lønnsomt å ansette ufaglærte, blir det konkurranse om
disse, og lønningene vil øke til det punktet der slik arbeidskraft gir nor-
mal avkastning for arbeidsgiveren/kapitaleieren. Lønningene i Hong
Kong og Japan er nå på europeisk nivå, rett og slett fordi arbeidskraf-
ten der er blitt like produktiv, og markedskreftene har sørget for at
denne produktivitetsgevinsten har kommet arbeiderne til gode, ikke
kapitaleierne.

For noen produkter har Norge dårlige naturgitte vilkår. For å sikre fair
konkurranse må disse kompenseres gjennom subsidier og beskyttelse.
Landbruksminister Lars Sponheim argumenterer i et innlegg i Aften-
posten 14. mars 2003 mot WTOs forslag om reduserte tollsatser på
mat. Motstanden er begrunnet med at «norsk jordbruk opererer under
svært vanskelige driftsforhold. Ekstreme klimatiske og topografiske
forhold, små bruk og et generelt høyt kostnadsnivå i landet vårt gjør
det umulig å konkurrere med importerte billigvarer fra Australia og
New Zealand». Dette argumentet utfordrer på det mest direkte ideen
om spesialisering.

Istedenfor å utnytte forskjeller i produktivitet, i dette tilfelle på
grunn av naturgitt forhold, skal vi altså forsøke å kompensere for dem.
Frédéric Bastiat ironiserte i 1845 over denne oppfatningen ved å skrive
en satirisk petisjon fra lysstøperne til den franske nasjonalforsamlin-
gen, der han var medlem. Lysstøperne klaget over den urettferdige
konkurransen fra denne utenlandske produsenten som hadde ube-
grenset tilgang til gratis energi, nemlig solen. Tiltaket de krevde var
intet mindre enn en lov som påbød alle å stenge samtlige vinduer og
andre åpninger der solen kunne komme inn i husene. På denne måten
ville man skape en livskraftig talgindustri med store ringvirkninger for
hele landbruket. Forbudet ville også stimulere produksjonen av olje-
vekster og harpiks. Gjennom å stimulere hvalfangsten ville Frankrike
også skaffe seg en flåte som ville gi landet militær styrke og prestisje.
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Kort sagt fantes det knapt en eneste franskmann som ikke ville ha
fordel av en lov som stengte solen ute.

Hele forestillingen om «fair» konkurranse viser at mange ikke har
skjønt det minste av poenget med handel, eller økonomisk aktivitet
i sin alminnelighet. Økonomisk konkurranse er ikke en edel, men
ellers poengløs kappestrid om å få mest mulig ut av et likt utgangs-
punkt. Økonomisk effektivitet og dermed velstand fremmes ikke ved
å kompensere svake produsenter for de ulempene de har, men gjen-
nom å la dem med best forutsetninger utkonkurrere de andre. Bergo-
utvalget (NOU 1996:17) gjør et forsøk på å forklare at internasjonal
konkurranse ikke er sport.

«Når det er snakk om konkurranse, forestiller de fleste seg vin-
nere og tapere analogt med idrettskonkurranser. Det er imidlertid
ikke den plass man oppnår i en internasjonal rangering som avgjør
hvor høy levestandard man får, men hvor store verdier man klarer
å få ut av de ressursene man har…..Internasjonal handel og kon-
kurranse er altså ikke et nullsum-spill der den enes gevinst er den
andres tap. Alle har noe å tjene på internasjonal konkurranse, og
økt dyktighet i andre land er ingen trussel mot oss.»

Utlendingene subsidierer sine produsenter, derfor må vi også gjøre
det. Å ta imot gaver gjør oss fattigere.
Adam Smith insisterte på at dersom noen i utlandet ville gi deg en
gave, i form av å selge deg noe spesielt billig, så ville du være dum som
ikke tok i mot den. Paul Krugmans uttalelse ovenfor om at eksport
er nødvendig fordi utlendingene er frekke nok til å kreve betaling for
sine varer, er i samme gate. Steigum-utvalget (NOU 1988:21) er også
forbilledlig klart: «Dersom andre land kan antas på mer varig basis
å subsidiere varer Norge importerer, vil det komme norske kjøpere
til gode i form av nedgang i prisen. Subsidiene utgjør dermed en inn-
tektsoverføring fra utlandet som Norge bør dra fordel av, i stedet for
å skjerme seg mot.»

Dersom sørkoreanske skattebetalere vil gi oss en gave i form av
billige skip, hvorfor skal vi takke nei og heller la norske skattebetalere
betale for å opprettholde norske verft? Dersom bøndene i Hedmark
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og Akershus plutselig skulle bestemme seg for å halvere prisen på
mat solgt i Østfold, skulle Østfold-beboerne bygge tollstasjoner mot
Akershus og insistere på å kjøpe lokal mat? Hvorfor er et så håpløst
forslag ansett som fornuftig og av de aller fleste norske politikere som
helt nødvendig, bare fordi tollstasjonen ligger på svenskegrensa?

En mer sofistikert variant av argumentene for å beskytte utvalgte
bransjer er at de gir store ringvirkninger. Man innrømmer altså at
det er en kostnad ved å beskytte denne næringen, men det er like-
vel verdt det å betale prisen, fordi næringen skaper så mye aktivitet i
tilknyttede bransjer – aktivitet som ellers ikke ville vært der. I Norge
er slike argumenter velkjente i maritim sektor og i jordbruket. Dette
er et typisk eksempel på «det du ser og det du ikke ser.» Det du ikke
ser er at penger som på denne måten overføres til de beskyttede bran-
sjer, ellers ville ha medført etterspørsel etter andre varer og tjenester.
For at ringvirkningsargumentet skal holde, må altså virkningene fra
denne bransjen være kvalitativt overlegne ringvirkninger av å bruke
en krone ekstra i andre deler av økonomien, og disse fortrinnene
må, dersom beskyttelsen er skattefinansiert, i tillegg mer enn oppveie
effektivitetstapet ved høyere skatter.11

Argumentet om ringvirkninger fører oss lett inn i en detaljert og
aktiv næringspolitikk, der politikere peker ut nasjonale satsningsom-
råder for å øke den økonomiske veksten. Det faller utenfor rammen
av denne boken å gå inn i den omfattende faglige diskusjonen om
klokskapen i dette. La meg nøye meg med å slå fast at mye av den
skjermingsstøtten som er gitt til norsk næringsliv er gitt til bransjer i
nedgang og som karakteriseres av relativt lav produktivitet – altså ikke
næringer som er egnet til å gjøre oss rike. Å opprettholde et ekstremt
ineffektivt norsk landbruk for å holde liv i en nesten like ineffektiv
norsk næringsmiddelindustri fremmer ikke Norges velferd. Derimot
er det et mer åpent spørsmål hvorvidt statlig støtte til høyproduktive
og kunnskapsintensive bransjer i oppgang, kanskje særlig i form av
forskningsmidler, kan gi en fornuftig samfunnsmessig avkastning. En
beslektet problemstilling gjelder virkningene av skattekonkurranse,
som gjør det nødvendig med spesialbehandling av mobile næringer.
Dette argumentet har mer for seg, og drøftes nærmere i kapittel 4.

Dersom man insisterer på at det å ta imot gaver gjør oss fatti-
gere, finnes det en rekke virkemidler for å gjøre konkurransen «fair».
WTO-prosessen og andre frihandelsavtaler gir nasjonale myndighe-
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ter anledning til å iverksette såkalte «anti-dumping-tiltak», innenfor
visse rammer og prosedyrer.12 Som vi så i kapittel 1 er WTOs logikk
å bygge ned subsidier og skjerming på en balansert måte, ikke at det
enkelte land skal fjerne beskyttelsestiltakene ensidig og over natten.

Utlendingene dumper bare for å ta rotta på oss senere.
En variant av aversjonen mot å ta imot gaver er at vi av strategiske
eller sikkerhetsmessige grunner må opprettholde nasjonal produk-
sjon. De skumle utlendingene underbyr våre produsenter gjennom å
dumpe prisene i en periode. Så blir vi avhengige, og de kan øke prisene
eller utsette oss for regelrett utpressing, for eksempel ved å nekte oss
tilgang på mat. Debatten om landbrukspolitikken i Norge og noen
andre vestlige land tyder på at det faktisk en del som tror på slike
røverhistorier.

Dumpingargumentet kan ha noe for seg i teorien, dersom et land
(eller en gruppe av land som danner et kartell) faktisk klarer å slå ut
alle konkurrenter. For å få det til må de over mange år selge med tap.
Problemet oppstår når de skal forsøke å gjenvinne dette tapet ved å
sette opp prisene. Disse høye prisene vil oppmuntre nye konkurren-
ter i andre land til å tre inn i markedet. De har riktignok en ulempe
ved at de må tilegne seg teknologi, kunnskap og markedsposisjoner.
På den annen side står de langt sterkere finansielt ved å ikke behøve
å dra med seg mange års akkumulerte underskudd.13 Hvorvidt slik
strategisk dumping kan lønnes seg på sikt, er i teorien et åpent spørs-
mål. I praksis finner vi svært få eksempler på en slik strategi har latt
seg gjennomføre. I de aller fleste tilfeller vil dumping være ulønnsomt
for dumperen, og lønnsomt for den som velger å kjøpe billige varer
fremfor å subsidiere sine produsenter enda mer.

Risikoen for matvareblokade er enda mer teoretisk. For det første
er det så mange og uensartede land som er mer enn villige til å ekspor-
tere mat at det er nærmest utenkelig at disse skulle rotte seg sammen
mot norske forbrukere. For det andre er det relativt moderne og
teknologisk avanserte norske landbruket i aller høyeste grad avhen-
gig av utlandet for mange av sine innsatsvarer. En full blokade ville
derfor føre til store problemer med å opprettholde nasjonal pro-
duksjon. For det tredje er det opplagt rimeligste svaret på faren for
blokade og matmangel oppbygging av matvarelagre. Drifts- og kapi-
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talutgiftene ved dette vil være langt lavere enn å opprettholde norsk
matproduksjon.

Philippe Legrain har en klar melding til dem som vil opprettholde
nasjonal matproduksjon av hensyn til forsyningssikkerheten: «Det er
like latterlig som om byboerne skulle forsøke å dyrke sin egen mat
i bakgården, og ale opp en ku i skjulet for sikkerhets skyld, slik
at de ikke skulle være utsatt for et bondeopprør som kunne stoppe
leveransene til det lokale supermarkedet.»

Frihandel fører til tapte arbeidsplasser og høyere arbeidsløshet.
Det er nyttig å skille mellom kortsiktige og langsiktige effekter av
full frihandel. Dersom beskyttelse mot konkurranse fjernes over nat-
ten, skaper det utvilsomt store omstillingsproblemer. Store mengder
arbeidskraft, gjerne geografisk konsentrert, må se seg om etter noe
annet å gjøre. Det tar tid før alternativ sysselsetting etableres, og for en
del arbeidere vil omskolering være vanskelig, eller ikke formålstjenlig
fordi vedkommende nærmer seg pensjonsalderen.

Denne innvendingen mot omstillinger er allmenn, og gjelder alle
omstillinger som tar sikte på å fremme konkurranse og effektivitet,
ikke bare de som handler om friere internasjonal handel.14 De som
argumenterer mot omstilling går ofte ut ifra at de frigjorte ressur-
sene, særlig arbeidskraft, ikke har noen alternativ verdi. Med et slikt
utgangspunkt er endring sjelden fornuftig. Men premisset er som
regel galt – en stor del av ressursene kan frigjøres til mer produktiv
virksomhet. Vi har ikke lenger noe jernverk i Mo i Rana, men et
levende og diversifisert industrimiljø. Hvert år blir det færre årsverk
i landbruket, men de fleste steder opprettholdes sysselsettingen på
landsbygda.

Ikke minst er det viktig å unngå å kaste gode penger etter dårlige, å
sementere en næringsstruktur som ikke bare holder ressurser syssel-
satt i ineffektiv virksomhet, men også rekrutterer nye arbeidere og ny
kapital inn i det samme. Norsk Jernverk, som i en årrekke fikk tilført
stadig mer ny kapital, er nok en gang ett eksempel.15 Norsk landbruk
er et annet. På tross av betydelig reduksjon i sysselsettingen i jordbru-
ket er det vitterlig fremdeles mange unge som rekrutteres inn i yrket,
for ikke å snakke om at næringen blir mer og mer kapitalintensiv.

På lenger sikt og mer grunnleggende er det imidlertid ingen sammen-
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heng mellom sysselsettingsnivå og graden av frihandel. Den samlede
etterspørselen etter norske varer og tjenester blir ikke redusert dersom
vi velger et spansk verft istedenfor et norsk, siden pengene vi betaler
for varer i utlandet ikke samler støv der, men slår ut i etterspørsel etter
norske varer og tjenester fra utlandet, enten det er fra Spania eller
et annet land som Spania har underskudd på handelsbalansen med.
Tilsvarende er det ikke slik at etableringen av en ny eksportindustri
innebærer netto flere arbeidsplasser. Eksport betyr bare at nordmenn
er i stand til å importere andre typer varer – varer som ellers kunne
vært produsert i Norge. Igjen dreier det seg om det vi ser og ikke ser.

I USA raste det lenge en debatt om frihandelsavtalen med Mexico
(NAFTA) skapte eller ødela arbeidsplasser i USA. Tilhengerne av av-
talen, som mente den skapte nye jobber, vant til slutt frem. Begge
deler er selvsagt riktig – arbeidsplasser ble både skapt og forsvant.
Meksikanerne kunne eksportere flere industrivarer til USA, og ame-
rikanske selskaper etablerte fabrikker på den andre siden av grensen
for produksjon for det amerikanske markedet. På den annen side økte
Mexicos kjøp av varer og tjenester fra USA kraftig. Nettoeffekten var,
som med all handel, trolig omkring null.16

Selv om radikale omlegninger av handelsregimet eller store fluktu-
asjoner i valutakurs og inflasjon kan gi kortsiktige sysselsettingsvirk-
ninger via handel, er et lands sysselsetting mer fundamentalt bestemt
av tilgangen på arbeidskraft, konjunktursvingninger, organiseringen
av arbeidsmarkedet og tilgjengeligheten av sosiale trygder og nivået
på disse. Det er sjelden at endringer i handelsregimet gir betydelige
sysselsettingsvirkninger som strekker seg over mange år.

Vi må «tjene valuta» og kan ikke over tid ha underskudd på
driftsbalansen med utlandet.
For privatpersoner er det slik at vi over tid bare kan kjøpe varer og
tjenester som står i forhold til det vi selv har solgt, med tillegg for
hva vi har fått av andre, og fratrekk fra hva vi har gitt bort. Den
regelen er et godt utgangspunkt også for å forstå et lands økonomiske
forbindelser med utlandet.

Akkurat som individer i perioden kan frakoble forbruk fra produk-
sjon gjennom å ta opp lån, selge eiendeler eller spare penger, kan et land
i perioder kjøpe mer enn det selger. I en tidlig utviklingsfase er det for
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eksempel helt normalt at et land har underskudd på driftsbalansen,
bl.a. fordi maskineri, utstyr og knowhow importeres. Dette motsvares
av et overskudd i kapitalregnskapet - utenlandske investeringer og lån
strømmer inn, tiltrukket av muligheter for meravkastning. Tilsvarende
kan underskudd på driftsbalansen finansieres ved å selge aktiva. Slike
langvarige overskudd i kapitalregnskapet fører altså til at utlendinger
eier en økende andel av verdiene i et land. Så lenge utlendinger er
villige til å kjøpe aktiva eller yte lån, er det i prinsippet ingen grenser
for hvor lenge et land kan ha underskudd på driftsbalansen med ut-
landet. Dette har vært tilfelle i USA over lenger tid. Utlendinger har
vært mer enn villige til å kjøpe «biter av USA». Som Arne Jon Isachsen
sier det: «Hvorvidt USA noen gang vil betale tilbake disse midlene,
er egentlig av mindre interesse. Spørsmålet er snarere om de som har
stilt sine oppsparte midler til disposisjon for amerikanske foretak eller
den amerikanske stat er fornøyd med avkastningen over tid.»17

Slike langvarige ubalanser er imidlertid sjeldne. Det normale er at
balansen gjenopprettes, for eksempel ved at landet har beveget seg ut
av en fase med store kapitalbehov (og høye avkastingsmuligheter), og
gjennom endringer i verdien av landets pengeenhet, valutakursen. Når
vi kjøper noe i utlandet, enten det er varer, tjenester eller eiendom,
må vi selge norske kroner i valutamarkedene for å kjøpe utenlandsk
valuta. Dersom det er flere selgere enn kjøpere, vil prisen på norske
kroner falle. Dessuten vil et land som opplever kraftig nedgang i eks-
porten gjerne se et oppsving i arbeidsledigheten, som normalt vil føre
til endringer i pengepolitikken, med påfølgende lavere rente. Dette
gjør det mindre attraktivt å sitte med norske kroner, som så selges og
bidrar til å senke valutakursen. Verdien av norske kroner reduseres
altså. Det betyr at det blir dyrere å kjøpe varer i utlandet og norske
varer blir billigere for de andre. Balansen gjenopprettes.

Dersom valutakursen er fast, eller et land inngår i en valutaunion,
bortfaller endringer i valutakursen som virkemiddel. Isteden for å
justere prisforholdet mellom utenlandske og norske varer ved hjelp
av valutakursen, må dette nå gjøres direkte i priser og lønninger. Det
er ulike mekanismer for å få dette til, og det foregår en omfattende
faglig debatt om fordeler og ulemper ved å oppgi muligheten for å
justere valutakursen.18 Den debatten faller utenfor rammene av denne
boken.
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Konklusjon: Ensidig frihandel, men ikke over natten
Også i en globaliserende verden har det enkelte land tre grunnleg-
gende valg når det gjelder handelsbarrierer. Den gylne middelvei er en
forsiktig og gradvis reduksjon av handelsbarrierer ved å følge hoved-
strømningene i WTO. Den mest proteksjonistiske (som Norge har
valgt når det gjelder matvarer) er å kjempe innenfor WTO-systemet
for enda mindre og enda senere reduksjon. Den mest liberale er å sette
hensynet til egne forbrukere, og gjerne (fattige) produsenter i u-land,
i høysetet og redusere handelsbarrierene raskere på egen hånd. Jeg er
tilhenger av den siste. Det betyr ikke at jeg ville innføre full frihandel
over natten. Det ville gi langt høyere omstillingskostnader enn om
prosessen får ta litt tid.

Store gevinster ved handelsliberalisering
Jeg vil i neste kapittel vise hvordan friere handel har bidratt til øko-
nomisk vekst de siste tiårene. Det gjøres dessuten jevnlig forsøk på å
beregne mulige økonomiske gevinster ved full handelsliberalisering.
Selv om det er grunn til å være skeptisk til slike regneøvelser – øko-
nomer har historisk sett hatt blandet suksess som spåmenn - kan de
si noe om retning og omtrentlig størrelsesorden.

Verdensbanken utarbeidet i 2002 to liberaliseringsscenarier for
varehandelen.19 Her fases alle handelshindringer i form av toll, eks-
portsubsidier og subsidier til innenlandsk produksjon ut i løpet av
tidsrommet 2005-2010. I det første scenariet regner man ikke med at
liberaliseringen har noen virkning på produktivitetsveksten. Da blir
den totale globale gevinsten i form av BNP-vekst $355 milliarder i
2015. I det andre scenariet legger man til grunn at økt åpenhet også
medfører en vekst i produktiviteten. En slik sammenheng er relativt
veletablert, og skyldes bl.a. at eksportørene tilegner seg ny tekno-
logi gjennom å sammenligne seg med konkurrentenes produkter, og
gjennom at de importerer mer effektive maskiner og utstyr til bruk i
produksjonen. I dette andre scenariet blir gevinsten hele $830 milliar-
der. I begge scenarier står gevinster innen jordbruket for omkring to
tredjedeler av totalen. I forhold til BNP er gevinstene relativt beskjedne
i rike land, henholdsvis 0,6 prosent og 1 prosent høyere BNP. I de
øvrige landene er utslagene langt mer betydelige, henholdsvis 1,6
prosent og 4,7 prosent.
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I tjenestesektoren er de mulige gevinstene langt større, selv om
usikkerheten omkring disse også er stor, siden dagens handel med
tjenester er relativt liten, og erfaringsgrunnlaget derfor spinklere enn
for varehandelen. Verdensbanken kaller sine anslag «svært konser-
vative», men kommer likevel frem til en økning i utviklingslandenes
inntektsnivå i 2015 på 7,7 prosent. Til sammen anslår Verdensbanken
at handelsliberalisering kan redusere antall fattige (under $1 dagen)
med 110 millioner mer enn det som ellers ville skje innen 2015.

I tillegg kommer mulige gevinster ved ytterligere liberalisering av
internasjonale investeringer og kapitalflyt.

Norges grenser ganske stengt
Norge er et lite land, og små land har gjennomgående forholdsvis
større utenrikshandel enn store land, regnet som andel av BNP. Store
land som USA har et mer diversifisert ressursgrunnlag, og spesiali-
sering som fremmer store enheter kan lettere foregå innenfor USAs
grenser. Avhengigheten av utlandet har ført til at Norge gjennomgå-
ende har hatt ord på seg for å føre en liberal handelspolitikk, med ett
viktig unntak, nemlig matvarer. Det er grunn til å stille seg kritisk til
denne oppfatningen.

Centre for Global Development utarbeidet våren 2003 en indeks
som rangerer 21 utviklede land etter deres innsats for å bedre fattige
lands kår på seks ulike områder, og publiserte denne i samarbeid med
tidsskriftet Foreign Policy.20 Indeksen toppes av Nederland og Dan-
mark, mens USA og Japan ligger på bunnen. Norge skårer middels,
selv om vi som kjent er helt i toppen når det gjelder bistand. Hoved-
årsaken er at Norge er desidert jumbo i delindeksen for handel. Vi
skårer 1 på en skala fra 1-10, og nest verst er Sveits, som skårer 4!
USA, som skårer dårlig på alle andre indekser, gjør det aller best på
fri handel.

Handelsindeksen er satt sammen av tre komponenter. Innen indu-
strivarer ligger Norge omkring gjennomsnittet. Vi er litt dårligere når
det gjelder klær og tekstiler, men ikke overraskende suveren versting
innen landbruksstøtte, som omfatter tolltariffer, kvoter og subsidier
til eget landbruk. Eksportsubsidier er ikke tatt med. I tillegg er det
også tatt hensyn til hvor stor landenes handel med u-land faktisk er.

Denne indeksen har for svakt datagrunnlag til å skille mellom han-
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delsrestriksjoner overfor utviklede og fattige land. Norge har fra 1.
juli 2002 tollfritak for alle varer fra de fattigste u-landene (MUL).21

Det er likevel tvilsomt om dette påvirker bildet vesentlig i Norges
favør. De fleste andre rike land har også mer eller mindre omfattende
fritaks- og preferanseordninger for fattige land. Norge er dessuten
«versting» når det gjelder import nettopp fra slike land. I forhold til
BNP er Norge helt på bunn i import fra utviklingsland, med stakkars-
lige 3,6 prosent.22 USA ligger på 6,19 prosent, selv om landet samlet
importerer bare er en drøy tredjedel så mye som Norge, i forhold til
BNP. Bildet blir ikke stort bedre dersom vi bare ser på de aller fat-
tigste landene. Import fra denne gruppen av land tilsvarer lusne 0,20
prosent av Norges BNP. Vi er bare «slått» av Japan.

En reduksjon av norsk landbruksstøtte og fjerning av importvernet
vil først og fremst være til fordel for norske forbrukere og matvare-
eksportørene i Cairns-gruppen, som stort sett er land med middels
inntektsnivå. Mange av de fattigste landene har mindre å hente, men
heller ikke for dem er norsk landbrukspolitikk til hjelp.

Frie kapitalbevegelser er mer problematisk
Selv om de fleste økonomer er enige i at handelsliberalisering fremmer
økonomisk vekst, er effekten av liberalisering av de internasjonale
kapitalmarkedene mer omstridt.23

Fordelene med kapitalbevegelser over landegrensene er åpenbare.
De gjør det mulig å skille et lands sparing fra investeringer. Når et
land har gode forutsetninger for høy avkastning på kapitalen, vil der-
for landegrensene ikke bremse utviklingen, i påvente av innenlandsk
sparing. Utviklingsland er ofte i en slik situasjon, med stort behov for
kapital for å bygge opp industri og næringsliv. Det er derfor vanlig
at slike land har betydelig nettoinngang av kapital, dersom de bare
evner å skape et godt investeringsklima. Også under industrialiserin-
gen av Norge spilte utenlandsk kapital en viktig rolle. I tillegg vil det
ofte følge kompetanse og ny teknologi med den utenlandske kapita-
len, særlig når den kommer i form av direkte utenlandsinvesteringer.
Dette ser vi nærmere på i kapittel 5.

Likevel viser det seg at kapitalflyten er mer utsatt for feilaktige
beslutninger enn handelen.24 Dette skyldes bl.a. at det er vanskeligere
for investorene å tilegne seg god informasjon i andre land, særlig i
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utviklingsland. Det øker sjansen for at investorene skal opptre i flokk
– kopiere det andre gjør – og dermed forårsake store svingninger og
«bobler».

Den finansielle ustabilitet som rammer særlig utviklingsland fra tid
til annen blir av mange forklart med at disse landene har lagt seg åpne
for den internasjonale kapitalen. Mikael Sandström behandler i et
eget bidrag i denne boken spørsmålet om Tobin-skatt, og om det er
fornuftig å «kaste grus i» kapitalismens maskineri, slik Attac tar til
orde for. Nedenfor behandles to ferske finanskriser, den østasiatiske
i 1997-98 og Argentinas i 2001 særskilt.

Wendy Dobson og Clyde Hufbauer ved Institute for International
Economics i Washington har gjort en litteraturstudie for å forsøke å
kvantifisere både de samlede gevinstene ved å oppheve valutaregu-
leringene, og kostnadene i form av finansiell ustabilitet.25 De anslår
fordelene for u-landene til i størrelsesorden 5 prosent av BNP. Forde-
lene er klart størst knyttet til UDI, mindre til portfølje-investeringer,
mens banklån snarere senker den økonomiske veksten.26 Kostnadene
ved de finansielle krisene har vært langt lavere, med Latin-Amerika
på 1980-tallet og Asia på 1990-tallet som de viktigste unntakene.
Forskerne har beregnet BNP-tapet til henholdsvis 2,2 prosent og 1,4
prosent i disse to tilfellene.

Dobsons og Hufbauers anslag er imidlertid omstridte. En fersk litte-
raturstudie utført av IMF gir ingen klare konklusjoner når det gjelder
åpning av kapitalmarkedene i utviklingsland samlet, men bekrefter den
positive effekten av UDI.27 På den annen side viser Krol til forskning
som konkluderer med at volatiliteten i aksjemarkedene reduseres når
de åpnes opp for utenlandske investorer.28 Bekaert og hans kolleger
har studert liberaliseringen av aksjemarkedene i 95 land i tidsrommet
1980-97.29 De fant at liberaliseringen i gjennomsnitt økte veksten i
BNP med omkring 1 prosent årlig over en femårsperiode etter at den
var gjennomført.

Arteta tar utgangspunkt i de uklare forskningsresultatene, og for-
søker å svare på hvilke forutsetninger som skal til for at liberalisering
av finansmarkedene skal ha en positiv effekt på den økonomiske
veksten.30 I land med en sterk rettsstat og beskyttelse av eiendom
og kontrakter, ser også liberalisering av kapitalmarkedet ut til å ha
positiv effekt, selv om forskerne ikke fant bevisene for dette over-
veldende. Disse forskerne undersøkte også teorien om at rekkefølgen
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på reformene er viktig. Det har i lengre tid vært enighet om at
liberalisering av kapitalmarkedene bør komme etter liberalisering av
utenrikshandelen. Ellers vil kapital strømme til beskyttede og inef-
fektive sektorer.31 Arteta fant en viss støtte for denne teorien, men at
en annen forutsetning er langt viktigere, nemlig fraværet av grunn-
leggende makroøkonomiske ubalanser, uttrykt i sterkt avvikende
svartebørskurs på valutaen. Dersom slike ubalanser eksisterer, vil kapi-
talen være veldig rastløs, på grunn av faren for store tap gjennom for
eksempel devaluering og hyperinflasjon.

Tidsskriftet Economist har lenge vært en kraftfull pådriver for
globalisering og fri kapitalflyt. I lys av nyere forskning og de siste
finansielle krisene, har bladet blitt mer nyansert i sine tilrådninger, og
er nå mer opptatt av hvilke forutsetninger som bør være på plass. I
sin survey av det internasjonale kapitalmarkedet 3. mai 2003 avviser
tidsskriftet likevel forestillingen om at åpning av kapitalmarkedet bare
er fornuftig for rike og utviklede land. Hvis fattigere land skal vente,
betyr det at de kommer til å være fattige lenger enn nødvendig. Men
land som vil tiltrekke seg utenlandsk kapital og ha glede av det, må
forbedre sin finans- og pengepolitikk, deregulere sine nasjonale finans-
markeder, bl.a. ved å tillate utenlandsk eierskap, og oppgradere sine
systemer for å kontrollere og regulere finansmarkedet. Mens denne
prosessen er i gang, kan de samtidig liberalisere inngangen av UDI,
som er den minst «farlige» formen for utenlandsk kapital, og som i
tillegg kan være til hjelp i arbeidet med å bygge bedre institusjoner.
Først når de nevnte forutsetningene er på plass, er det altså på tide
å liberalisere også markedet for porteføljeinvesteringer og banklån,
slik Economist ser det.32

Selv om det generelt er sammenheng mellom fri kapitalflyt og øko-
nomisk vekst, gjelder dette altså ikke i enhver situasjon. Hvorvidt det
er fornuftig å fjerne restriksjonene på kapitalflyten må derfor avgjøres
på bakgrunn av det enkelte lands situasjon. En slik liberalisering er en
del av en omlegging til en liberal rettstat og markedsøkonomi, og som
en del av en slik pakke vil den som regel gi gode resultater. I et diktatur
uten beskyttelse av eiendomsretten, med ustabile makroøkonomiske
forhold og en proteksjonistisk handelspolitikk, vil liberalisering av
kapitalflyten sannsynligvis gjøre vondt verre.
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Eksempel I: Asia 1997-98
Tilhengerne av en sterk statlig rolle i næringspolitikken klager gjerne
over kortsiktigheten i vestlige kapitalmarkeder, særlig på Wall Street.
Langt ut på 1990-tallet ble bankene i Øst-Asia, særlig i Japan og
Sør-Korea trukket frem som et eksempel til etterfølgelse – de sto
for langsiktige lån og investeringer og nært samarbeid med store
industrilokomotiver. De symboliserte «tålmodig kapital».

Dette hører vi ikke så mye om lenger. Det er tvert imot bred enig-
het om at alt for tette bånd mellom storselskapene og storbankene og
alt for svake krav til avkastning og reell sikkerhet fra bankenes side,
var en av de underliggende årsakene til at finanskrisen som rystet
Thailand, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia og delvis Filippinene ble
så alvorlig.33 Den mangelfulle reguleringen av finansmarkedene kan
også ses som et resultat av at finanssystemet, særlig i Sør-Korea, var
basert på tillit og personlige forbindelser, og ikke på hardkokte øko-
nomiske vurderinger. Noe karikert kan vi si at myndighetene stolte
på at bankene lånte ut til solide selskaper som satset på «riktige»
næringer, og bankene stolte på at storselskapene var solide, uten å be
om skikkelig sikkerhet.34

Den utløsende årsaken i Thailand var at landet, i likhet med mange
andre i regionen, hadde knyttet sin valuta til dollar, samtidig som
utviklingen i utenriksøkonomien, med en kraftig økning i underskud-
det på betalingsbalansen, tilsa en devaluering. Koblingen til dollar var
spesielt uheldig fordi bankene, og i noen tilfeller selskapene direkte,
hadde tatt opp store kortsiktige lån i utenlandsk valuta som så ble
brukt til langsiktige investeringer. Bankene lånte inn billig i ameri-
kanske dollar og ut dyrt i lokal valuta. Den betydelige renteforskjellen
gjorde at bankene ikke var så nøye med kredittvurderingen, men først
og fremst opptatt av høyt volum. I Thailand ble slike lån til og med
garantert av myndighetene.

Det strømmet rett og slett mye mer penger inn enn realøkonomien
tilsa. Dette ga en kunstig og ikke bærekraftig boom, ikke minst i eien-
domsmarkedet. Skylden for at denne boblen fikk oppstå og vokse, må
deles mellom mange, også utenlandske långivere. Aksje- og eiendoms-
markedene hadde allerede falt kraftig, og mange banker var i trøbbel
allerede før presset mot den thailandske valutaen ble for sterkt. Med
valutakrisen ble de kortsiktige dollarlånene umulig å betjene, og alt
raste sammen. Frykten for at det samme skulle skje i naboland med lig-
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nende finansielle ubalanser gjorde at krisen spredde seg fra Thailand.
Land med mer solide finansnæringer, som Singapore, Hong Kong og
Taiwan slapp imidlertid ganske lett unna.

Det var altså først og fremst fundamentale ubalanser og feilaktig
nasjonal politikk som skapte grunnlaget for krisen. Mye tyder imid-
lertid på at overreaksjoner fra internasjonale finansielle aktører var
med på å forsterke den, selv om det er delte meninger om hvor viktig
dette var.35 Svarene på den akutte krisen var forskjellige. Malaysia
innførte etter hvert meget strenge restriksjoner på kapitalbevegelser ut
av landet. Vi bør skille mellom permanente restriksjoner og slike mid-
lertidige restriksjoner utløst av en krise. Begrunnelsen for midlertidige
restriksjoner er å hindre en panikkartet kapitalflukt, og gi nasjonale
myndigheter tid til å rette opp de underliggende skjevheter. Risikoen
er at restriksjonene ikke blir effektive ved at de kan omgås. De kan
også redusere markedets tillit ytterligere, slik at aktørene nøler med
å tilføre ny kapital, eller ved neste korsvei raskt trekker kapitalen
ut for å komme restriksjoner i forkjøpet, og dermed øker volatilite-
ten.36 Endelig kan de føre til utsettelse av nødvendige tilpasninger i
økonomien.

Det er bred enighet om at Malaysias restriksjoner var effektive
på kort sikt – de stoppet kapitalflukten og stabiliserte økonomien.
Hvorvidt Malaysia lyktes bedre enn Sør-Korea og Thailand i det mer
langsiktige arbeidet med rette opp fundamentale ubalanser og dermed
oppnå ny vekst, er et mer åpent spørsmål. Bortsett fra valutakontrol-
len, var ikke politikken til Malaysia særlig forskjellig fra de andre
landene. Alle strammet inn penge- og kredittpolitikken, og satte i gang
mer eller mindre helhjertede tiltak for å sanere misligholdte lånepor-
teføljer i banksystemet. Economist oppsummerte (6. juli 2002) med
at Malaysia fulgte Pengefondets råd, uten å ta imot dets penger.

Det er fremdeles for tidlig å si noe definitivt om Malaysias politikk
virker avskrekkende på ny UDI. Det er likevel interessant å merke
seg at inngangen av UDI i årene 1999-2001 var omkring 57 prosent
lavere enn i 1995-97. I Thailand var nivået 31 prosent høyere, og i Sør-
Korea hele 256 prosent høyere.37 Sagt på en annen måte. Inngangen
av UDI var i den første perioden tre ganger så høy i Malaysia som i
Sør-Korea, og i den siste perioden var forholdet omtrent omvendt.

Selv om krisen i Sør-Asia var alvorlig, har de berørte landene kom-
met godt ut av det sammenlignet med mange andre u-land som har
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opplevd tiår etter tiår med økonomisk stagnasjon. Sør-Korea, Filippi-
nene og Malaysia var allerede i 1999 tilbake på samme BNP-nivå som
i 1997, og har opplevd solid vekst siden. For Thailand og Indonesia,
der de fundamentale ubalansene var verst og banksystemet mest råt-
tent, ble det gamle nivået først nådd i henholdsvis 2001 og 2003. De
har altså mistet noen år, men ser nå ut til å være på rett vei igjen. Uten-
landske investorer er riktignok fremdeles skeptiske, særlig til om det
er ryddet tilstrekkelig opp i råtne banker og i korrupsjonskulturen.38

UDI har derfor har gått ned i noen av de berørte landene. Dette henger
også sammen med den internasjonale konjunkturnedgangen, som har
medvirket til en kraftig nedgang i global UDI siden toppen i 2000.

Selv om de rammede landene nå har hentet seg inn, var de sosiale føl-
gene, særlig i Indonesia, der en stor del av middelklassen igjen havnet
i fattigdom, så store at alle utviklingsland må ta lærdom av den.

Eksempel II: Argentina 2001
Det økonomiske sammenbruddet i Argentina mot slutten av 2001
skyldtes også grunnleggende ubalanser som hadde fått bygge seg opp
gjennom flere år.39 Under Carlos Menem ble det på 1990-tallet gjen-
nomført en rekke reformer som gjorde økonomien mer vekstkraftig.
Reformene omfattet blant annet privatisering, pensjonsreform, han-
delsliberalisering og etableringen av et sunnere nasjonalt bank- og
kapitalmarked. Selv om mange innvendinger kan rettes mot gjen-
nomføringen av reformene, særlig privatiseringer som gjerne skapte
private monopoler kontrollert av regimets venner, var det ikke disse
reformene som førte til sammenbruddet.

For å få hyperinflasjonen fra slutten av 1980-tallet og 1990 under
kontroll, sikre stabile vilkår for investorene og hindre kapitalflukt,
hadde landet fra 1991 bundet sin valuta til den amerikanske dollaren.
Slike bindinger kan virke stabiliserende i en periode, men den selvpå-
lagte tvangstrøyen kan også hindre nødvendige justeringer underveis.
Det viste seg at den argentinske pesoen ble bundet på et for høyt nivå.
Det hjalp ikke at dollaren etter hvert styrket seg betydelig. Resultatet
ble gode tider for den argentinske middelklassen som kunne kjøpe
varer billig fra utlandet, men også gigantiske underskudd på handels-
balansen. Utenlandsgjelden vokste fra 60 prosent av BNP i 1992 til
over 140 prosent i 1999.

64 Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen



Også de offentlige regnskapene, særlig på delstatsnivå, kom i
sterkere og sterkere ubalanse.40 I tidsrommet 1995-2000 utgjorde
underskuddene omkring 3 prosent av BNP, eller omkring 10 prosent
av samlede offentlige utgifter, før de eksploderte til nærmere 6 prosent
av BNP i 2001 (Economist, 28. februar, 2002). Det offentliges gjeld i
forhold til BNP økte fra 29,2 prosent i 1993 til 41,4 prosent i 1998.
Dette skjedde vel og merke i en periode med den sterkeste økonomiske
veksten siden 1960-tallet, og samtidig som omfattende privatisering
ga penger i kassen. Før krisen ble utløst, var gjelden kommer godt
over 50 prosent av BNP.

Et slikt dobbelt sett med ubalanser kan ikke opprettholdes i leng-
den i et land og en region som ofte opplever finansielle kriser.41 Når
presset etter hvert blir for sterkt, og ansvarlige politikere ikke gjør
tilstrekkelig for å fjerne ubalansene, reagerer investorene og valuta-
markedene med panikk – det er om å gjøre å komme seg ut før det er
for sent. Economist (28. februar 2002) mener den viktigste kritikken
som kan rettes mot IMF og utenlandske banker er at de ikke tidsnok
presset på for å redusere ubalansene.

1 Krugman, 1994.
2 Se for eksempel Buchanan & Tullock, 1962 og NOU 1988:21 - Steigum-utvalget.
3 Bastiat, 1850.
4 Smith, 1776.
5 Samuelson & Nordhaus, 1989.
6 Vi har ikke plass til å begrunne hvorfor dette tallet er valgt. Poenget er at pris-

forskjellene p.g.a. handel blir mindre, og så lenge det er tilfelle, vil handelen også
føre til at antall nødvendige arbeidstimer reduseres.

7 Norske oljeselskaper har erfaring med at kontraktsbetingelsene ikke alltid blir
oppfylt, men det er en annen sak.

8 Tilsvarende resonnement for amerikanske forhold, se Irwin, 2002a.
9 Samuelson & Nordhaus, 1989, Irwin, 2002a, basert på data fra World Bank,

2000b.
10 Samuelson & Nordhaus, 1989, Legrain, 2002.
11 At høye skatter medfører vridninger i økonomien som gir effektivitetstap («død-

vektstap») er det bred faglig enighet om, selv om det er stor uenighet om størrelsen
på tapet, og på hvilket skattenivå effektivitetstapene begynner å bli store. Se for
eksempel kapittel 8 i NOU 1999:7 Flatere skatt.

12 En god drøfting av anti-dumping og andre tiltak for å beskytte seg mot «unfair»
konkurranse finnes i Irwin (2002a).

13 Disse argumentene gjelder også i prinsippet for monopoldannelser i de innen-
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landske markedene. Det er imidlertid en betydelig gradsforskjell. Det er langt
lettere å bygge opp et monopol og forsvare det i et lite nasjonalt marked enn det
er å kontrollere verdensmarkedet. Vi trenger en konkurransepolitikk for å hindre
SAS i å etablere et skadelig monopol i norsk luftfart. Det er vanskelig å tenke seg
at ett flyselskap skulle klare å etablere et verdensomspennende monopol.

14 I USA har man spesielle støttetiltak for arbeidere som mister jobben på grunn av
konkurranse med utlandet. Irwin (2002a) stiller med rette spørsmål ved om disse
skal være mer støtteberettiget enn alle andre som mister jobben. Det amerikanske
systemet er ganske enkelt en konstruksjon som har vist seg nødvendig for å samle
nok politisk støtte for frihandel.

15 Søilen, 2002.
16 Irwin, 2002a.
17 Isachsen, 2002. Harald Magnus Andreassen i First Securities viser i Dagens

Næringsliv 24. juli 2003 til teorien om at demografiske forskjeller mellom USA
og Vest-Europa tilsier kapitaleksport til USA, som har en yngre befolkning. Han
mener dette bare kan forklare deler av underskuddet på driftsbalansen og at
dagens nivå på kapitalinngangen til USA ikke er bærekraftig.

18 Se for eksempel Mundaca & Strand, 2002.
19 World Bank, 2002a.
20 Centre for Global Development, 2003. Underlagsmaterialet er publisert i Cline,

2002.
21 For enkelte landbruksvarer gjelder såkalte sikkerhetsbegrensninger, som utløser

toll dersom importvolumet overskrider et tak.
22 Utviklingsland er her definert som alt utenom OECD, også mellominntektsland

i Sørøst-Asia.
23 Quinn, 1997, Rodrik, 1998b, Edwards, 2001, Economist, 2003b.
24 Economist, 2003.
25 Dobson & Hufbauer, 2001.
26 Basert i hovedsak på Reisen & Soto, 2001.
27 Prasad et al, 2003.
28 Krol, 2001.
29 Bekaert et al, 2003.
30 Arteta et al, 2001.
31 Brecher & Diaz-Alejandro, 1977.
32 Economist (2003) mener også at land som ikke har kommet langt nok i å utvikle

gode rammebetingelser med fordel kan benytte seg av reguleringer som favorise-
rer mer langsiktige investeringer. Et eksempel er det ellers liberale Chile, som fra
1991 til 1998 praktiserte et system der et beløp tilsvarende 10-30 prosent (satsen
varierte over tid) av innkommende kapital (bortsett fra aksjeinvesteringer) måtte
settes på en sperret, ikke rentebærende konto i ett år. Sebastian Edwards, en led-
ende ekspert på valutareguleringer i Latin-Amerika, er på sin side uenig i at disse
reguleringene var effektive (Edwards, 1999). Kristin Forbes (2002) peker på at
reguleringene skapte problemer for finansieringen av produktive investeringer i
små og mellomstore selskaper.
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33 Hamann, 1999.
34 Lindsey, 2002.
35 Se for eksempel Tenolds (2002) drøfting av de ulike årsakene.
36 Eichengreen, 2002.
37 UNCTAD, 2002.
38 Se også Economist, 21. juni 2003. I henhold til en artikkel i Economist 25. okto-

ber 2003 er korrupsjonen i Indonesia verre enn før. Under Suhartos diktatur var
det lettere å vite hvem man skulle bestikke, mens makten nå er så oppsplittet at
man må benytte bestikkelser på flere nivåer, og kostnadene ved å drive forretning
har derfor steget dramatisk.

39 Fremstillingen er hovedsakelig bygd på Rojas (2002) og Mussa (2002).
40 De som benekter at finanspolitikken spilte noen rolle ser bevisst bort fra delstatene.
41 Høyt utviklede land med en sofistikert finansnæring og høy internasjonal

kredittverdighet, slik som USA og land i Vest-Europa, tåler mer av den slags.
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3 Vekst og ulikhet

En av de alvorligste anklagene mot globaliseringen er at den øker for-
skjellene mellom rike og fattige. Globaliseringen er bare en forlengelse
av imperialistisk utbytting, der de rike landene i nord, eller Vesten,
tjener og de fattige landene i sør taper, og blir stadig mer avhengig
av de rike landene. En variant av denne forestillingen er at elitene og
middelklassen i nord og elitene i sør vinner, mens arbeiderklassen i
nord og det store flertallet i sør taper. Karen Landmark og Idar Helle
fra internasjonal gruppe i Attac oppsummerer dette synet i Dagbladet,
1. juni 2003:

«I et globalt perspektiv kan ikke konsekvensene av den nyliberalis-
tiske vendingen i økonomien som G8 har regissert, karakteriseres
som noen annet enn katastrofale. Både i nord og sør står samfunns-
borgernes grunnrettigheter knyttet til basisgoder som mat, tilgang
på vann, husly, arbeid, utdanning, helse og pensjoner i dag sva-
kere enn på mange år. Nyliberalismen skaper systematisk større
forskjeller mellom innbyggerne i det enkelte land og mellom land
i nord og sør».1

Også moderate tilhengere av globaliseringen, som Gro Harlem
Brundtland (Dagsavisen 20. juni 2002) og Verdensbankens sjef James
Wolfensohn bidrar til å spre forestillingen om at avstanden mellom
fattig og rik øker. Dette er bare riktig når det gjelder forskjellen mel-
lom de rikeste og de aller fattigste landene. Som et generelt utsagn er
det ikke korrekt.2

I dette kapitlet skal jeg gå nærmere gjennom noe av den omfattende
forskningen på global ulikhet og vekst. Siden globaliseringen omfatter



de fleste av verdens land, begynner jeg med det generelle spørsmålet
– har forskjellene mellom verdens land økt de siste tiårene, og har
forskjellene innen det enkelte land økt? Fattigdom handler imidlertid
først og fremst om individer, ikke land, og derfor drøfter jeg også
om forskjellene mellom individer har økt. I neste del forsøker jeg å si
noe om globaliseringens direkte innvirkning. Får vi andre resultater
dersom vi skiller mellom hvor globalisert det enkelte land er? Til slutt
ser jeg kort på de økonomiske resultatene av globaliseringen i rike
land.

La oss først bare minne om at for den som skal fø sine barn, gi dem
klær på kroppen, nødvendige medisiner og grunnleggende utdanning
er det absolutte velstandsnivået langt viktigere enn å sammenligne
seg med dem som bor på den andre siden av kloden. Går vi et par
århundrer tilbake i tid, er det opplagt at den globale likheten var
langt større enn i dag, ganske enkelt fordi det store flertall levde på,
eller like over, eksistensminimum. De beste beregninger vi har, tyder
på at den årlige økonomiske veksten pr. innbygger på verdensbasis
var 0,05 prosent pr. år i perioden 1000-1820. I Vest-Europa sto det
ikke stort bedre til, med en veksttakt på 0,14 prosent.3 Selv ikke dem
som legger stor vekt på mindre forskjeller vil ønske seg tilbake dit.
Når verden i en lengre periode frem til omkring 1980 opplevde større
forskjeller, er det fordi noen land og etter hvert verdensdeler har økt
sin velstand radikalt, mens andre land henger etter i denne utviklin-
gen. Stadig flere land er imidlertid i ferd med å redusere gapet. Vi er
derfor inne i en global økonomisk utvikling uten sidestykke, der for-
skjellene er i ferd med å krympe, samtidig som folk flest når et langt
høyere velstandsnivå enn for bare en generasjon siden.

Vi skal selvsagt ikke slå oss til tåls med det som allerede er oppnådd,
ja ikke engang med den takten i forbedringene som vi har opplevd.
Vi skal ta vare på utålmodighet i kampen mot fattigdom og nød, men
vi må ikke la fortvilelsen over verdens tilstand få oss til å ødelegge
de mekanismer og virkemidler som faktisk virker. Verden trenger mer
globalisering og frihandel, ikke mindre. Da kan fremgangen de siste
tiårene nå enda flere, og enda raskere.
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Reduserte forskjeller mellom land
La oss starte med en grundig gjennomgang av tilgjengelig forskning
foretatt av Arne Melchior og hans kolleger ved Norsk Utenrikspoli-
tisk Institutt i 2000.4 Den viser at forskjellene mellom rike og fattige
land har sunket jevnt fra tidlig på 1970-tallet til det siste undersøkte
tidspunktet - 1998. Dette gjelder både om man tar utgangspunkt i
inntekt og justerer for ulike valutaers kjøpekraft, og dersom man ser
på forbruksnivå og velferd.

Figur 3.1 viser utviklingen i Ginikoeffisienter5 mellom land fra
1960, og der disse er vektet for befolkning, slik at Kina teller mer
enn Liechtenstein. Dersom man isteden bruker en Lorenzkurve6 til å
fremstille ulikhet, blir bildet omtrent det samme, bortsett fra at de
aller fattigste landenes andel av inntekten synker, siden flere land har
opplevd en absolutt nedgang i inntekt fra 1960 til i dag.

Figur 3.1 Ginikoffisienter for verdens land, basert på kjøpekraftspa-
riteter, vektet for befolkning

Det finnes flere rapporter som viser økning i ulikhetene mellom land,
men disse er befengt med betydelig feil. Sentrale sannhetsvitner er
FNs utviklingsprogram UNDP med sin Human Development Report
1999 og Verdensbankens World Development Report 2000/01.

Kilde: Melchior et al 2000
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UNDPs tall er misvisende, dersom vi er ute etter å måle virkelig
velstandsnivå, siden de ikke er justert for kjøpekraft og altså legger
vekslingskursene til grunn. Det er standard å foreta en slik justering
ved denne type sammenligninger.7 Det er bl.a. en slik standard som
er lagt til grunn av statistikerne som utarbeidet FNs rammeverk for
nasjonalregnskaper.8 For å finne ut hva fattige kinesere har råd til, er
vi jo ikke primært interessert i å vite hva de kan kjøpe i verdensmarke-
det, men hva de kan kjøpe der de bor. FNs egen statistikk-kommisjon
kritiserte UNDP kraftig for denne feilen og konkluderte med at den
«ga leseren et fundamentalt forvrengt bilde av det fenomenet som
ble beskrevet».9 UNDP har i senere rapporter endret sin praksis, og
dermed lagt seg på samme linje som er anbefalt av så godt som alle
internasjonale eksperter og organisasjoner.

Likevel ser vi at fremtredende autoriteter fremdeles bruker tall som
ikke er justert for kjøpekraft for å blåse opp de globale velstandsfor-
skjellene. Verdensbankens sjef James Wolfensohn har for eksempel
en rekke ganger vist til at de 20 prosent av verdens befolkning som
bor i de rikeste landene i verden «kontrollerer» 80 prosent av BNP.
(Antagelig inspirert av UNDP, som oppgir andelen til 86 prosent). La
oss se bort fra den ladede språkbruken og det faktum at disse landene
«kontrollerer» en stor del av BNP rett og slett fordi de produserer
den, ikke fordi verdens BNP faller ned fra himmelen og kan fordeles
etter politikeres eget forgodtbefinnende. Viktigere er det at justert for
kjøpekraft reduseres andelen til 60-65 prosent.10

En lignende regneøvelse fra UNDP som ofte gjengis, viser at mens
de rikeste 20 prosent hadde en inntekt som var 30 ganger så høy som
de fattigste 20 prosent i 1960, hadde dette økt til 74 ganger så mye i
1997. Justerer vi for kjøpekraft, er imidlertid forholdstallet redusert
fra 1:15 i 1968 til 1:13 i 1998.11

Tallene i World Development Report er korrekte og justert for
kjøpekraft, men gir likevel et misvisende bilde, særlig dersom det er
effekten av globalisering vi er ute etter. Rapporten sammenligner vel-
standsnivået i de fattigste tyve landene med de rikeste tyve landene,
og unntar attpåtil Kina, som har hatt en enorm reduksjon i fattig-
dommen.12 Det er ikke utviklingen til de fattigste og rikeste landene
over tid som måles, men inntektsnivået til de til enhver tid fattigste og
rikeste landene. Denne metoden vil systematisk omfatte de landene
som mislykkes i å få til økonomisk vekst. De tyve rikeste landene var
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23 ganger så rike som de tyve fattigste i 1960, og dette forholdstal-
let var økt til 36 i 2000. Sammenligner vi derimot de samme førti
landene, ser vi at forholdstallet er redusert til 9,5.13

Når vi vet at de tyve fattigste landene i 1975 (inkludert Kina)
omfattet 48 prosent av verdens befolkning, mens denne andelen var
redusert til bare 7 prosent i 1999, ser vi hvor lite egnet en slik sam-
menligning er til å si noe om utviklingen i forskjeller generelt.14 Det
er helt meningsløst å se bort fra de 41 prosent som lever i land som
er løftet ut av den verste fattigdommen. Verdensbankens metodikk
fører altså til at vi overfokuserer på de fattigste landene, og overser
at svært mange mennesker har fått bedret sine levekår.

Stabile eller svakt økende forskjeller innen det enkelte land
Generelt oppsummerer Melchior og hans kolleger med at det er van-
skelig å finne noen klar trend i den interne inntektsfordelingen i
verdens land. I noen land, som Kina og Nigeria, har ulikhetene økt
betydelig, selv om disse to landene har hatt helt motsatt økonomisk
utvikling.15 I andre land er ulikhetene stabile eller synkende. Mel-
chior har ikke funnet noen enkel forklaring på utviklingen i ulikhet
innen det enkelte land. Verken forskjeller i vekstrater eller grad av
globalisering gir noen god forklaring.16 Forskere tilknyttet et forsk-
ningsinstitutt i FN (WIDER) mener imidlertid å kunne påvise økte
forskjeller innen u-land fra 1960- til 1990-tallet. Av 33 undersøkte
u-land økte forskjellene i halvparten, mens de ble redusert i syv og
var omtrent konstante i ti.17

Derimot viser andre undersøkelser som dekker en mengde land,
foretatt av David Dollar og Aart Kraay for Verdensbanken, at det
er svært nær sammenheng mellom økonomisk vekst og de fattiges
velstandsutvikling.18 Velstandsutviklingen for de fattigste 20 prosent
er gjennomgående den samme som den gjennomsnittlige utviklingen.
Fattigdommen har falt sterkest i land med høy vekst, og økt i land med
lavest vekst.19 Kina er et godt eksempel på dette. Selv om ulikhetene
der altså har økt, har antall fattige samtidig sunket radikalt. Melchior
og hans kolleger viser til ulike beregninger som tilsier at antall fattige
i Kina er redusert med mellom 75 prosent og 90 prosent de siste 20
år.
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Redusert ulikhet på individbasis
La oss nå se bort fra landegrensene og fokusere på individene. Melchior
konkluderer med at dersom man legger dataene for ulikhet mellom
og innen land sammen, tyder disse på at global ulikhet på individ-
nivå er blitt mindre, ikke større. Nyere arbeid av David Dollar for
Verdensbanken gir samme resultat.20 Han peker også på historiske
studier som går så langt tilbake som til 1820, og som viser betydelig
økning i global ulikhet frem til omkring 1980.

Figur 3.2 Global ulikhet, husholdninger 1960-199921

Det er altså en lang historisk trend som er brutt i globaliseringens
tidsalder. Danny Quah ved London School of Economics har tatt for
seg utviklingen i nøkkellandene Kina og India, og konkluderer med at
økt økonomisk vekst kommer de fattige til gode.22 «Voksende gjen-
nomsnittsinntekter dominerer alt annet. Utviklingen i ulikhet innen
det enkelte land er ubetydelige når det gjelder å fastslå ulikhet mellom
mennesker internasjonalt».

Kilde: Dollar, 2001
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Antall og andel fattige
Ved siden av global ulikhet, er det stor oppmerksomhet omkring
antall fattige og deres andel av verdens befolkning. Verdensbanken
regner regelmessig ut slike tall, etter fattigdomsgrenser som tilsvarer
en kjøpekraft på henholdsvis $123 og $2 per dag (faste 1985-priser).
Som figur 3.3 viser, er en lang historisk trend med flere fattige blitt
brutt etter 2. verdenskrig, og særlig etter 1980.24 Legger vi de fattiges
synkende andel av en kraftig voksende befolkning til grunn, fremstår
selvsagt utviklingen som enda mer positiv. Denne andelen falt fra 29
prosent av befolkningen i utviklingslandene i 1990 til 22,7 prosent i
1998.25

Figur 3.3 Antall fattige i verden, 1820-1998

Selv om det ikke foreligger noen konsensus blant forskerne omkring
disse tallene, utgjør de enn så lenge de mest autoritative anslagene. De
siste par årene er de imidlertid utfordret av to respekterte økonomer,
Xavier Sala-i-Martin og Surjit Bhalla. De mener Verdensbanken både
overvurderer nivået på fattigdommen og undervurderer reduksjonen.
Andre mener Verdensbankens anslag er for usikre til å brukes til noe
fornuftig, eller at de undervurderer fattigdommen.26 La oss ta den
siste gruppen kritikere først.

Sanjay Reddy og Thomas Pogge mener at den kurven av varer som
legges til grunn når man beregner kjøpekraft ikke er representativ for

Kilde: Dollar, 2001. Definert som inntekt under $1 pr. dag.
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de fattiges forbruk. Dersom man legger en kurv med bare matvarer
til grunn, øker andelen under fattigdomsgrensen i de landene som er
undersøkt i størrelsesorden 30-40 prosent. Fattigdommen kan altså
være høyere enn anslått, men en slik metodisk endring har ikke noen
innvirkning på utviklingen i andelen eller antallet fattige. Martin
Ravallion, som er hovedansvarlig for Verdensbankens beregninger, er
enig i at det er store metodiske problemer med å sette en felles fattig-
domsgrense, og at det hadde vært et fremskritt om man kunne lage
en indeks basert på de fattiges forbruk. Datatilgangen gjør det van-
skelig å finne en bedre metodikk.27 Han peker på at Reddy og Pogge
ikke gir et eneste argument for at en kurv bare bestående av matva-
rer skulle gi et bedre inntrykk av kjøpekraft enn en bredere kurv av
varer og tjenester, selv om den siste metoden har svakheter ved at den
omfatter goder som de fattige i liten grad etterspør.

Den andre hovedinnvendingen berører nøkkelspørsmålet om fattig-
dommen har sunket så mye som Verdensbankens tall antyder. Reddy
og Pogge hevder at det er så store metodiske problemer ved Ver-
densbankens tall over tid, særlig forbundet med skiftet av basisår fra
1985 til 1993, at det er umulig å si noe om retningen på utviklingen i
antall fattige. De sier altså ikke, i motsetning til en fremstilling i norsk
presse, at Verdensbanken overvurderer fallet i fattigdommen, bare at
beregningene er så usikre at de mener de er ubrukelige.28 Ravallion
forsvarer nødvendigheten av de tekniske tilpasningene som ble gjort,
og avviser at disse har innebygde skjevheter.

Verdensbankens Branko Milanovic, som også baserer seg på data
fra spørreundersøkelser, finner en økning i de globale forskjellene på
individbasis fra 1988 til 1993.29 Det er imidlertid problematisk å legge
stor vekt på studier som bare tar for seg to enkeltstående år. De er langt
mindre robuste enn lengre tidsserier. En viktig grunn til at Milanovic
får slike resultater, er at fattigdommen på den kinesiske landsbygden
faktisk økte i perioden 1985-91, mens den ble kraftig redusert både i
årene før og etter. Det tidsrommet han undersøker er også preget av
usedvanlig lav vekst i India.30 Analysen til Sala-i-Martin (se nedenfor)
eller Melchiors studie finner heller ingen nedgang i ulikheten mellom
1988 og 1991. En vesentlig del av den perioden Milanovic undersø-
ker er altså utypisk. Det er derfor mye som tyder på at Milanovics
avvikende resultater i høy grad er basert på hans valg av år. Som vi
så i figur 3.1 og 3.2 er forskjellene betydelig redusert etter 1993.
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Xavier Sala-i-Martin ved Columbia-universitetet har beregnet at
andelen av verdens befolkning som lever i fattigdom er mer enn halvert
i løpet av drøye 20 år.31 Også det absolutte antall fattige er betyde-
lig redusert. Antallet med inntekt under $2 om dagen er redusert fra
toppunktet på 1.430 millioner i 1976 til 973 millioner i 1998, eller
fra nærmere 600 millioner til 352 millioner, dersom vi bruker den
strengere $1 definisjonen. Sala-i-Martin har i motsetning til Verdens-
banken lagt inntekt og ikke forbruk til grunn, og benytter seg av data
fra nasjonalregnskapene.

Surjit Bhalla fra Oxus Research i New Dehli har nylig levert en om-
fattende kritikk av Verdensbankens fattigdomsberegninger.32 Bhalla
beregner antall fattige ved flere ulike fattigdomsterskler, og basert
både på spørreundersøkelser og nasjonalregnskapsdata. Bhalla mener
en grense på $1.50 om dagen og nasjonalregnskapsdata er den mest
presise. Etter denne metoden var det 1.479 millioner fattige i 1980 og
647 millioner i 2000. Alle andre av hans metoder viser også betydelig
nedgang i antall fattige, og dermed en enda større nedgang i befolk-
ningsandelen. Verdensbankens Martin Ravallion er sterkt kritisk til
Bhallas alternative metoder.33

Uenigheten om nivå og utvikling i antall fattige er en til dels sterkt
teknisk, omfattende og pågående metodisk debatt, som jeg bare kan
berører overfladisk i denne boken. En rimelig oppsummering er at
det er bred enighet om at andelen fattige i verden har falt betydelig
de to siste tiårene. Om dette også gjelder det absolutte antall fattige
er mer omstridt. Andre indikatorer for velferd enn inntekts- og for-
bruksstatistikk, som jeg kommer tilbake til i neste avsnitt, underbygger
imidlertid en slik tolkning av resultatene.

BNP er ikke det samme som velferd
Det finnes en rekke grunner til at inntekt ikke nødvendigvis reflekterer
velferd.34 Ved siden av usikkerheten omkring målinger av inntekts-
fordelingen innen det enkelte land, argumenteres det gjerne med at
BNP er et mangelfullt mål på velstand, for eksempel fordi det van-
skelig fanger opp den uformelle økonomien og varer og tjenester som
ikke omsettes, men produseres for eget forbruk. Jeg har allerede vært
inne på at en del av statistikken som ser på fordeling innen land tar
utgangspunkt i forbruk, ikke inntekt. Det fanger opp noe av en slik
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skjevhet. En annen tilnærming er å undersøke andre kriterier for vel-
ferd, og se om vi finner en god sammenheng med veksten i BNP. Det er
nettopp det vi finner, nesten uansett hvilket kriterium som brukes.35

Her skal jeg bare vise til noen få indikatorer.

• Tilgang på mat er blitt bedre, og resultert i færre tilfeller av under-
ernæring og sult. Statistikk fra Verdens matvareorganisasjon viser
at andelen underernærte i utviklingslandene ble redusert fra 35
prosent i 1969-71 og 28 prosent i 1979-81 til 17 prosent i 1999-
2001.36 Det faktiske antallet økte noe fra 1995-97 til 1999-2001,
selv om andelen falt fra 18 prosent til 17 prosent.37 Igjen viser
Afrika minst fremgang, med en liten nedgang i andelen under-
ernærte, og en økning i det faktiske antallet på grunn av sterk
befolkningsvekst.

• Gjennomsnittlig levealder i de rike OECD-landene har økt fra
70 år i 1960 og 74 år i 1980 til 78 år i 1999. Økningen i
fattigere land har vært langt mer dramatisk. Det viktigste unn-
taket er Afrika sør for Sahara, der fremgangen ble snudd til
nedgang på 90-tallet. Dette skyldes en blanding av svak økono-
misk vekst og AIDS-epidemien. For andre middel-inntektsland
økte levealderen fra 45 via 66 til 69 år i samme tidsrom, og
de i fattigste landene fra 44 år via 53 til 59 år.38 Barnedøde-
ligheten i u-land har falt fra 178 pr. 1000 på 50-tallet til 64 i
1998.39

• Barnearbeid er på retur, og mest i land med sterk økonomisk
vekst. I middel-inntektsland er nedgangen fra 28 prosent i 1960
til 7 prosent i 1999, i de fattige landene fra 32 prosent til 19
prosent, mens igjen Afrika er verst ute, med en nedgang fra 39
prosent til 29 prosent.40

• I de fleste land får nå alle barn grunnleggende utdanning, men
andelen på dette området var høy allerede i 1975. For sekundær-
nivået har imidlertid den globale dekningsgraden økt fra 41,5
prosent i 1975 til 67,2 prosent i 1995. Økningen har vært sterk i
alle regioner, også Afrika.41 Leseferdigheten økte fra 64 prosent
til 76 prosent bare i løpet av 1990-97.42
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Easterly har undersøkte sammenhengen mellom inntekt og hele 81
ulike indikatorer for levekår.43 Indikatorene er inndelt i grupper som
dekker individuell frihet og demokrati, politisk ustabilitet og krig,
utdanning, helse, transport og kommunikasjon, ulikhet mellom klas-
ser og kjønn, og ulike «onder» (kriminalitet, selvmord, yrkesskader
og miljøproblemer). Data for de fire siste tiår viser at hele 61 av
indikatorene var positivt og signifikant korrelert med inntekt.

FN-organisasjonen UNDP har utarbeidet en egen Human Develop-
ment Index (HDI), nettopp for å svare på kritikken om at BNP ikke
fanger opp hele velferdsbegrepet. I denne indeksen er også forventet
levealder og utdanning (analfabetisme og andel barn under utdan-
ning) inkludert i tillegg til BNP. En slik bredere indeks gir omtrent
samme resultater som en smal BNP-indeks, noe som viser at det er
godt samsvar mellom BNP-vekst og de andre velferdsindikatorene.
Legger vi HDI-indeksen til grunn, har gapet mellom fattige regioner
og Vest-Europa/Nord-Amerika blitt redusert for alle regioner fra 1950
til 1995. Selv om Afrika er det området som har gjort det dårligst
økonomisk over flere tiår, er gapet mellom Afrika og de rike regioner
redusert med en tredjedel fra 1950 til i dag.44

Globaliseringen hjelper de fattige
Det er åpenbart at en del land, ikke minst i Afrika sør for Sahara,
har hatt en svært dårlig økonomisk utvikling de siste tiårene.45 Andre
land, særlig i Øst-Asia, har gjort det svært bra. Det er altså ikke slik at
utviklingen i verden er ensartet. Det skulle da også bare mangle. Det
er opplagt at den politikken et land fører, både internt og i forhold
til omverdenen, har meget stor betydning for velstandsutviklingen.

Harvard-økonomen Jeffrey Sachs, sammen med Andrew Warner, la
i 1995 frem en mye omtalt studie av sammenhengen mellom en åpen
økonomi og økonomisk vekst.46 Sachs og Warner delte utviklings-
landene i to i forhold til åpenhet, definert ved hjelp av fem kriterier;
toll, ikke-tariffære handelshindringer, realistiske valutakurser målt i
forhold til differansen til svartebørskursen, et ikke-sosialistisk øko-
nomisk system og fraværet av statlige eksportmonopoler.47 Mens
lukkete u-land i tidsrommet 1970-89 i gjennomsnitt vokste med 0,7
prosent per år, vokste de u-landene som satset på frihandel med hele
4,5 prosent per år.
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Lindert og Williamson har undersøkt den foreliggende forsknin-
gen og fant ikke et eneste utviklingsland som hadde en mindre åpen
økonomi på 1990-tallet enn på 1960-tallet, og som samtidig hadde
klatret på ranglisten over velstandsnivå.48 Dette er temmelig oppsikts-
vekkende, siden det er mange drivkrefter bak velstandsutviklingen,
og sjansene for at andre krefter ville heve ett eller annet land på tross
av en mindre åpen økonomi er stor. Like fullt har altså ingen land
lykkes særlig godt uten å åpne opp sin økonomi.

Verdensbankens David Dollar og Aart Kraay har også gjort bereg-
ninger som stemmer godt med Warner og Sachs sine.49 De viser at
den mest globaliserte tredjedelen av utviklingslandene oppnådde en
vekst i BNP pr. innbygger på 3,5 prosent på 1980-tallet og hele 5
prosent på 90-tallet, omtrent det dobbelte av industrialiserte land.
Globalisering er her målt i form av størst økning i utenlandshandel og
reduksjon i tollsatser fra 1980-tallet til slutten av 90-tallet. De øvrige
u-landene hadde vekstrater på bare 0,8 prosent og 1,4 prosent i de
samme periodene.50

Robert Wade innvender til denne studien at man bør se på nivå, ikke
utvikling for å skille ut de mest globaliserte landene.51 Ellers fremstår
en del fattige land med høy råvareeksport og høy andel handel som
ikke globaliserte. Dollar og Kraay svarer at utvikling er et bedre mål
på globalisering, fordi nivået på handelen har sterk sammenheng med
variabler som ikke har noe med handelspolitikken eller andre former
for politikk å gjøre, som geografi (innlandet eller kysten, nærhet til
handelspartnere) eller størrelse (store land handler mindre eksternt
enn små). Det finnes imidlertid flere studier som ser nettopp på nivået.
Alcala og Cicone har for eksempel funnet sterk sammenheng mellom
nivået på utenrikshandelen og økonomisk velstand, også etter å ha
sjekket for en rekke andre mulige variable av den typen Dollar og
Kraay nevner.52

Helt nylig har Romain Wacziarg og Karen Horn Welch, to fors-
kere ved Stanford-universitetet, undersøkt forskjellen i vekstratene i
det enkelte land før og etter handelsliberaliseringer.53 Hele 133 land
er undersøkt og resultatene ligner på dem man får ved å sammen-
ligne liberaliserende og ikke liberaliserende land. Når hele perioden
1950-1998 ses under ett, oppnådde land som liberaliserte en økning
i vekstraten med omkring 1,5 prosent pr. år. På 1990-tallet var
effekten vesentlig større – mer enn 2,5 prosent ekstra vekst. Denne
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forskningen bekrefter også det vi alle vet, at effekten av liberalisering
varierer sterkt mellom land, noe som blant annet henger sammen med
andre endringer i politikken, politisk ustabilitet og uro og forverring
i verdensmarkedets priser på sentrale eksportvarer. Ett av fire land
opplevde derfor redusert vekst etter liberaliseringen.

At en åpen økonomi er viktig, men ikke nok, understrekes av forsk-
ningen til Nancy Birdsall.54 Hun peker på at de mest råvareavhengige
utviklingslandene ikke oppnådde vekst på 80- og 90-tallet, selv om
de hadde omtrent like åpen økonomi som andre land.

Sachs og Warners studie er blitt kritisert av Francisco Rodriguez
og Dani Rodrik for å vise effekten ikke bare av et åpent handelsre-
gime, men også av gode institusjoner generelt, slik som beskyttelse
av eiendomsrett, rettsstat og stabile makroøkonomiske forhold.55 De
mener at dersom man forsøker å isolere effekten av handelspolitikken,
forsvinner eller svekkes effekten på den økonomiske veksten i denne
og andre studier. En rekke forskere har funnet en samvariasjon mel-
lom fri handel og slike gode institusjoner, noe som er rimelig. Som vi
skal se er det også sammenheng mellom globalisering og utvikling av
demokrati (kapittel 7) og reduksjon i korrupsjon (kapittel 5). Senere
studier har isolert effekten av handel og utenlandske direkteinveste-
ringer fra andre gunstige politiske rammebetingelser, og kommet til
at det er klar sammenheng mellom disse to viktige bestanddelene i
globaliseringen og økonomisk vekst.56

Vi har ovenfor sett at vekst i utviklingsland generelt også kommer
de fattigste til gode. En studie fra Verdensbanken tyder på at de fat-
tigste kommer best ut i land som deltar i globaliseringen.57 I land
med vekst i handelen på over 0,5 prosent årlig, vokste inntektene til
de fattigste 20 prosent marginalt bedre enn gjennomsnittsinntekten,
mens i de andre landene vokste den betydelig mindre enn gjennom-
snittet.58 A.T. Kearneys globaliseringsindeks (se kapittel 6) viser også
at de økonomiske forskjellene gjennomgående er mindre i land som
har kommet langt i globaliseringen enn i andre land.59 IMF-forskerne
Wei og Wu finner en klar sammenheng mellom handelsliberalisering
og lengre levealder og lavere barnedødelighet.60

Den eksisterende forskningen gir grunnlag for å oppsummere med
at det er rimelig bred, om enn ikke fullstendig, faglig enighet om at
åpnere handel bidrar til høyere økonomisk vekst i fattige land.61 Dette
gjelder særlig dersom man tar med andre endringer i politikken som
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Boks 3.1
Kan Kina tas til inntekt for den globale kapitalismen?
Motstandere av globalisering gjør seg av og til lystige over at tilhen-
gere tar kommunistiske land som Kina og Vietnam til inntekt for sitt
standpunkt.62 Dette er en overfladisk lesing av hva globalisering er.
Det er riktig at disse landene verken har markedsøkonomi av vestlig
type eller demokrati. Selv om det er klare tegn til at deltakelse i ver-
denshandelen fremmer demokrati og markedsøkonomi, er det ingen
automatikk i dette.

Det vi er interessert i her, er hva som skjer med den økonomiske
veksten når landene åpner opp sin økonomi overfor omverdenen.
Klassifiseringen av hvor globalisert et land er, og hvorvidt det har
beveget seg i en slik retning, er derfor i den forskningen som det vises
til i denne boken bestemt av objektive kriterier, ikke skjønnsmessig
klassifisering eller hvorvidt det er markedsøkonomisk eller ikke.63

Det er riktig at de første vekstimpulsene i Kina kom fra liberalisering
av jordbrukssektoren, en nasjonal reform uten særlig sammenheng
med globaliseringen. Det er likevel ingen tvil om at en meget viktig
grunn til at veksten fortsatte etter denne første fasen er den økende
integrasjonen med verdensøkonomien. Shang-Jin Wei ved den sosial-
liberale Brookings Institution i Washington oppsummerer dette slik:
«Før 1978 hadde landet relativt liten utenrikshandel. I 1978 innførte
regjeringen ledet av Deng Xiao-Ping åpning til verden omkring’ prin-
sippet. Siden den gang har handelen økt fra 8,5 prosent av BNP til
36,5 prosent i 1999. Landet har gått fra å være et med praktisk talt
ingen utenlandskeide firmaer til å bli den største mottakeren av UDI
blant verdens utviklingsland.»64

I 1991 sto multinasjonale selskaper for 17 prosent av eksporten fra
Kina. Ti år etter var andelen økt til 50 prosent. De multinasjonales
datterselskaper sto for hele 81 prosent av eksporten fra teknologiin-
tensiv virksomhet i 2000, opp fra 59 prosent i 1996.65 Det er riktig
at Kina bare helt nylig ble med i WTO, at landet inntil videre har
valutareguleringer, og også på andre områder avviker fra en helt åpen
økonomi. Det er likevel ingen motsetning mellom dette og at landet
er blitt langt mer globalisert i løpet av de siste tyve år.
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gjerne henger sammen med overgang til et mer liberalt handelsregime.
Det er heller ingenting som tyder på at vekst gjennom handel påvirker
inntektsfordelingen negativt. Denne veksten kommer derfor også de
fattigste til gode.

FNs generalsekretær Kofi Annan pekte i sin tale til World Econo-
mic Forum i 2002 på at det er mer enn 1 milliard fattige i verden i
dag (i henhold til de vanligste anslagene): «Personlig tror jeg ikke at
disse menneskene er ofre for globaliseringen. Deres problem er ikke
at de er med i det globale markedet, men i de fleste tilfeller, at de er
utestengt fra det.»

Rammer friere matvarehandel de fattige?
Motstandere av globalisering påstår ofte at fri handel med mat
fører til at u-land produserer for eksport, og at dette går ut over
småbøndene på landsbygda. Fattigdommen på landsbygda øker og
tilgangen på mat lokalt reduseres. En mye sitert bok om dette
temaet er Frances Moore Lappés World Hunger: Twelve Myths.66

Boken er et utmerket eksempel på den blanding av økonomisk anal-
fabetisme, selektiv statistikkbruk, foreldede data og reinspikka feil
som preger mye av litteraturen på den globaliseringskritiske siden.
Jeg har derfor valgt å bruke litt plass på å kommentere denne
boken.

Lappé trekker frem fire land som eksempler på hvor skadelig det
er å dreie landbruksproduksjonen over mot eksport. Alle fire er for
øvrig medlem av Cairns-gruppen, som kjemper for liberalisering av
verdenshandelen med mat.

Brasil har alltid vært en betydelig eksportør av jordbruksvarer,
tradisjonelt særlig kaffe, men etter hvert også bl.a. soyabønner.
Lappé har rett i at eksporten økte raskt på 1970-tallet, men
den stagnerte på 80-tallet.67 Det som særpreger Brasils utenriks-
handel de siste tretti år er ikke økningen i jordbrukseksporten,
men at Brasil er blitt en betydelig industrinasjon. Tre jordbruks-
produkter sto alene for 78 prosent av samlet brasiliansk eksport
i 1958,68 mens jordbrukets andel var falt til 45 prosent i 1980
og holdt seg under 30 prosent gjennom hele 1990-tallet. De vik-
tigste jordbruksproduktene – kaffe og soyabønner, sto i 2001 for
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mindre enn 10 prosent av samlet eksport, ifølge Verdensbankens
database.

Lappé påstår at den store og økende jordbrukseksporten fra 70-tal-
let førte til at andelen underernærte brasilianerne økte fra en tredjedel
på 1960-tallet til to tredjedeler på 1980-tallet. Jeg har ikke lyktes i å
finne gode tall for 1960-tallet, men det er ingenting som tyder på at
underernæringen økte fra 70-tallet og fremover. FAOs statistikk viser
at andelen underernærte i befolkningen var 15 prosent i 1979-81, 13
prosent i 1990-92 og 10 prosent i 1998-2000.69 Nasjonale under-
søkelser av underernæring blant barn under fem år viser en nedgang
fra 18,4 prosent i 1974 til 7,1 prosent i 1989.70 Nedgangen på landet
var omtrent like stor som i byene. Også fattigdommen er redusert
etter at økonomien ble liberalisert fra 1994.71

Chile er også blant Lappés eksempler, fordi landet er blitt verdens-
ledende drueeksportør. Hun kunne underbygget sitt argument ved
å ta med at Chile også er eksportør av mange andre fruktslag, og
en betydelig vinprodusent. Hun påstår at denne eksportorienterin-
gen og den generelle liberaliseringen i Chile har ført til at andelen
fattige har økt fra 20 prosent i 1970 til 41 prosent i 1990, og til
en dobling av antallet ekstremt fattige. Det er grunn til å tvile på
at andelen fattige var så lav i 1970.72 Det er derimot sikkert at chi-
lensk økonomi var i kraftig fall fra 1970 til militærkuppet i 1973,
og at liberaliseringen av økonomien ikke begynte å bære frukter
før etter den økonomiske krisen i 1982-83.73 Trolig er det der-
for riktig at andel fattige var høyere på midten av 80-tallet enn i
1970.

Deretter har imidlertid Chile opplevd kraftig og relativt jevn vekst,
ikke minst drevet frem av utenrikshandel og UDI. Mellom 1987 og
1998 falt andelen av befolkningen under fattigdomsgrensen fra 40
prosent til 17 prosent,74 og andelen av de aller fattigste falt fra 12,7
prosent til 3,9 prosent.75 Gjennomsnittlig levealder, som er en god
indikator på velferd, var 62 år i 1970 og 76 år i 2000. Forbedringen
har vært større enn i sammenlignbare land som Argentina, Brasil,
Columbia, Mexico og Venezuela (i henhold til World Development
Indicators). En annen viktige velferdsindikator, barnedødelighet, er
også kraftig forbedret.76 I 1999 hadde en tredjedel av chilenerne egen
bil, mot 7 prosent i 1970. Et klart flertall hadde også kjøleskap, vas-
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kemaskin, telefon og TV, mens bare mellom 10 prosent og 15 prosent
hadde dette i 1970.77

Lappé hevder at chilenerne spiste mindre i 1990 enn på 70-tallet,
med betydelig nedgang i kaloriinntaket og bruken av animalsk pro-
tein. FAOs statistikk (2002) viser at andelen underernærte økte litt
fra 7 prosent i 1979-81 til 8 prosent i 1990-92, men falt så radikalt
til 4 prosent i 1998-2000.

Bolivia er blant Latin-Amerikas økonomiske sinker. Derfor er både
fattigdom og underernæring svært utbredt. Lappé peker på at dollar-
verdien av landbrukseksporten økte mer enn 600 prosent fra 1985 til
1990, etter at et omfattende liberaliseringsprogram ble iverksatt, men
unnlater å nevne at det var fra et svært lavt nivå. Hun knytter denne
økningen til at tre fjerdedeler av befolkningen levde under fattigdoms-
grensen i 1990, og hele 95 prosent på landsbygda.78 Mer interessant
er det igjen å se på utviklingen, fremfor nivåer. Fattigdommen ble
redusert fra 85,5 prosent i 1976 til 70,9 prosent i 1992.79

Verdensbankens studie av ernæringssituasjonen i landet viser til at
kronisk underernæring ble redusert fra 40 prosent i 1980 til 24 pro-
sent i 1998, og mest i begynnelsen av perioden.80 Tilgangen på mat
økte altså i samme periode som Lappé viser til en kraftig økning i
matvareeksporten. Verdensbanken peker også på at nedgangen i antall
småbrukere («subsistence farmers») i landet skjer på grunn av kli-
matiske endringer, utarming av jorden og lav teknologi. Mange har
forlatt jordbruket fordi mulighetene til å klare seg er bedre i andre
næringer og i byene.

Thailand har over flere tiår økt sin matvareeksport. Lappés opplys-
ning om at eksporten økte med 65 prosent fra 1985 til 1995 er derfor
rimelig korrekt, men denne tidsperioden innebærer intet brudd med
en langvarig trend. Når hun skal koble dette til fattigdom, går det
galt igjen. Hun oppgir at tidlig på 1990-tallet levde 43 prosent av
landsbygdbefolkningen under fattigdomsgrensen. En slik opplysning
er i seg selv verdiløs (og i tillegg er tallet for høyt). Det interessante er
om fattigdommen økte. Offisielle data viser at andelen av den rurale
befolkningen under fattigdomsgrensen ble redusert fra 40 prosent til
15 prosent mellom 1988 og 1996. Nedgangen var enda sterkere i
byområdene.81
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Legg merke til at det ikke er jeg som har valgt ut disse fire landene,
men Lappé. Det er ikke dermed sagt at det er umulig å finne eksempler
på land som i perioder kan oppleve en økning i matvareeksporten,
samtidig som tilgangen på mat lokalt reduseres. Dette kan ha en rekke
årsaker. En slik utvikling er imidlertid ikke det normale. Lappés eget
valg av land illustrerer at økt matvareeksport går utmerket sammen
med redusert fattigdom, bedre tilgang på mat og bedre ernæring.82

Ser vi ut over disse fire landene, finnes det en rekke data og forsk-
ning som tyder på at økt jordbrukseksport ikke går på bekostning
av matproduksjon for det lokale markedet.83 Også Verdens Matvare-
organisasjon konkluderer med at forskningen tyder på at å delta i
internasjonal handel med mat fører til mindre sult, ikke mer.84 Grun-
nen er at denne eksporten skaffer valutainntekter som brukes til å
betale for innsatsvarer i matproduksjonen. Både Verdensbanken og
FAO peker på Vietnam som et godt eksempel. Eksporten av andre
jordbruksvarer enn mat, særlig kaffe, økte med omkring 15 prosent
årlig i perioden 1990-98, som en følge av økonomiske reformer. Dette
ga penger til å øke innsatsen av kunstgjødsel, slik at matvareproduk-
sjonen økte med nesten 50 prosent i samme tidsrom. Fattigdomsraten
på landsbygda ble redusert med en tredjedel i samme periode.

En sentral del av den pågående WTO-prosessen er liberalisering
av verdenshandelen med mat. Den består av tre tiltak. Reduksjoner i
tolltariffene vil isolert sett senke prisene i importland. Redusert pro-
duksjonsstøtte i rike land vil føre til redusert produksjon, og dermed gi
et press oppover på prisene. Eksportsubsidiene ville bli redusert eller
eliminert, noe som også vil bidra til høyere priser i verdensmarkedet.
Nettoeffekten blir høyst sannsynlig økte priser i verdensmarkedet,
som i ulik grad vil slå ut i lokale matvarepriser. Dette vil slå positivt
ut for en stor andel av verdens fattige, som er nettoselgere av mat. I
så godt som alle fattige land er fattigdommen sterkere på landet, som
er dominert av landbruk, enn i byene. De som kan komme dårlig ut
er de fattige i byene. De fleste steder vil nettoeffekten sannsynligvis
være positiv.85
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Hva skjer i Vesten?
I dette og de neste kapitlene om de multinasjonale selskapene tar jeg
spesielt for meg hva som skjer i utviklingslandene som følge av glo-
balisering. Imidlertid er vi også interessert i å vite hva som skjer i
utviklede land, som Norge.

Howard Lewis og David Richardson ved Institute for International
Economics har sammenfattet en omfattende forskning av effektene av
å være engasjert i den globale økonomien for amerikanske firmaer,
steder og arbeidere.86 Det er lagt stor vekt på å anvende sam-
menlignbare kontrollgrupper. Industri i Vermont sammenlignes med
industri i Vermont, høyt utdannede arbeidere i eksportrettet industri
med andre lignende arbeidere, store selskaper med andre store sel-
skaper og firmaer innenfor samme bransje i forhold til deres globale
engasjement.

Konklusjonene er at amerikanere som deltar i den globale økono-
mien har en sunnere økonomi enn de andre. De er mer produktive,
tjener bedre og har tilgang til flere og mer stabile jobber. Dette gjel-
der ikke bare for dem som er i eksportnæringer, men også dem som
er engasjert i import og teknologiutveksling, datterselskaper av uten-
landsk eide firmaer, eller firmaer med store investeringer i utlandet.
Det gjelder ikke bare høyt utdannede i teknologibransjen, men også for
arbeidere i «gammel» industri. Forbløffende nok fant Richardson og
Lewis positive resultater for alle sammenlignbare grupper. Det betyr
ikke at enhver arbeider, ethvert tettsted eller enhver fabrikk tjente,
men at gjennomsnittet var positivt for alle undersøkte grupper.87

Når det gjelder virkningene av import er det nødvendig å nyansere
bildet. Forskerne peker på at 70 prosent av amerikansk import ikke er
forbruksvarer, men råvarer, halvfabrikata og kapitalvarer (maskiner
og utstyr). Denne importen styrker konkurranseevnen til dem som
benytter disse innsatsvarene.88 I mange tilfeller innebærer importen
også overføring av teknologi og kompetanse fra utlandet. Den grup-
pen som åpenbart er mest utsatt er arbeidere i bransjer med USA som
hjemmemarked som utsettes for konkurranse fra utenlandske ferdig-
varer. Flere studier viser da også at i noen slike bransjer (spesielt sko,
klær og klokker) har mange arbeidsplasser forsvunnet og lønningene
gått ned. Som jeg pekte på i kapittel 2 kan konkurranse fra import
opplagt ramme innenlandske produsenter. På den annen side har dette
entydig positive virkninger for forbrukerne.
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Selv om amerikanske data er klart rikest, mener Lewis og Richard-
son at disse konklusjonene også holder for andre land, og viser til
en rekke landstudier. Selv om lignende forskning av sammenlignbare
firmaer ikke er gjort i Norge, vet vi for eksempel at utenlandskeide
selskaper gjør det bedre enn norskeide. BI-forskerne Torger Reve og
Erik W. Jakobsen har undersøkt lønnsomheten i bedrifter her i lan-
det i forhold til eierskap.89 Her er utenlandsk eide bedrifter en god
nummer to, etter personlige eide, men godt foran konserneide og
samvirkeeide bedrifter. De offentlig eide bedriftene er en klar jumbo,
med en avkastning på en fjerdedel av de utenlandskeide.

Finland har vært aktive i det globale markedet i de seneste årene.
Finske selskaper har stått bak mange store oppkjøp i andre nordiske
land, samtidig som utlendinger etter liberaliseringer av eierskapspo-
litikken i 1993 er blitt store eiere i finsk industri. Et av de sterkeste
globale selskapene, Nokia er nå mer enn 90 prosent utenlandsk eid.
Ny forskning omkring de 500 største finske selskapene viser at uten-
landsk eide selskaper har betydelig bedre avkastning, lønnsomhet
og verdiskaping enn nasjonalt eide, også når man ikke regner med
Nokia.90

Utkonkurreres ufaglærte?
En vanlig påstand er at globaliseringen har vært en medvirkende årsak
til økte lønnsforskjeller i USA. Slike påstander er vanligvis basert på
stagnerende eller endog synkende reallønninger for lavt utdannede på
1970- og 1980-tallet. Trenden ser ut til å ha snudd på 1990-tallet, og
reallønningene har igjen økt for alle inntektsgrupper.91

For det andre er importkonkurranse bare en av flere grunner til
et fenomen som amerikanerne har kalt «skill premium», nemlig at
avkastningen av utdanning øker, eller sagt på en annen måte – at
forskjellen i lønninger mellom høyt og lavt utdannede øker. Det kan
være mange grunner til at dette skjer, først og fremst at økonomien
blir mer og mer kunnskapsdrevet. Det er kunnskap og ferdigheter og
evnen til å ta i bruk og utvikle teknologi som bestemmer store deler
av den økonomiske veksten. Da er det kanskje ikke så merkelig at
avkastningen av den kritiske faktoren høy utdanning også øker. De
fleste amerikanske forskere mener at det er teknologisk endring, ikke
utenrikshandel, som er hovedårsaken til økningen i lønnsforskjellene,
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og at handel og utenlandsinvesteringer har spilt en beskjeden rolle.92

William Cline har beregnet at utenrikshandelen er årsaken til omkring
7 prosent av økningen i lønnsforskjellene i USA fra 1973-93.93

Skill premium synes imidlertid først og fremst å være et ameri-
kansk fenomen. I europeiske land viser noen land økt avkastning av
utdanning, men i andre land kan vi ikke observere dette.94 Norge er
blant den siste gruppen. En grunn til dette kan være den meget høye
andelen av norske ungdommer som tar høyere utdanning. Dette gir
rikelig tilgang på slik arbeidskraft, mens det faktisk kan være mangel
på ufaglærte.95 Selv om arbeidsløsheten har økt kraftig, særlig i Oslo
de siste par årene, er det fremdeles et stort innslag av svensker og andre
europeere i kassa på Rimi, på restaurantene og på byggeplassene. De
tiltrekkes av langt høyere lønninger for ufaglærte i Norge enn i sitt
hjemland.

Frihandel fremmer likestilling
Globalisering medfører økt konkurranse, og det er tegn på at dette
oppmuntrer selskaper i den utviklede delen av verden til bedre
utnyttelse av den ressursen som ligger i kvinnelig arbeidskraft. Nobel-
prisvinner Gary Becker har påvist at fra et økonomisk ståsted er
diskriminering irrasjonelt, men kostnaden ved den kan likevel redu-
seres dersom arbeidsgiverne har stor markedsmakt.96 Da lever de en
beskyttet tilværelse og har råd til å la være å utnytte tilgjenglige ressur-
ser optimalt. Mister de markedsmakt på grunn av konkurranse kan
de ikke fortsette med dette, og vi bør se en nedgang i diskriminerin-
gen. Frem til begynnelsen av 1980-tallet var både omfanget av den
internasjonale handelen og forholdstallet mellom kvinners og menns
lønninger relativt stabil. Deretter har handelen steget og lønnsforskjel-
lene minsket. På bakgrunn av amerikanske data konkluderer Black
og Brainerd med at selv om mange andre faktorer også har redusert
lønnsforskjellene mellom menn og kvinner, har økt handel og dermed
konkurranse også bidratt.97
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Vekstratene var høyere før globaliseringen
Selv om u-landene har oppnådd betydelig økonomisk vekst i globali-
seringens tidsalder, er det et faktum av verdens BNP vokste kraftigere
i perioden fra slutten av gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig
til den første oljekrisen i 1973.98 Veksten i denne perioden var langt
kraftigere enn de 1,6 prosent som ble oppnådd fra 1820 til 1950,
eller de magre 0,3 prosent fra 1500 til 1820. Den lavere vekstraten
de siste tiårene, som fremdeles er høy i et lengre historisk perspektiv,
skyldes et fall i vekstraten i de rike landene, som sto, og i mindre
grad fremdeles står, for brorparten av verdens BNP. Viser ikke dette
at liberaliseringen og den økte globaliseringen fra 1980-tallet og frem
til nå har gitt dårligere, ikke bedre resultater for rike, vestlige land?
Tilhengere av liberaliseringspolitikken bør innrømme at resultatene i
form av BNP-vekst ikke er veldig imponerende i Vesten, selv om den
har virket godt i mange utviklingsland.99 Det er likevel ingen grunn
til å kapitulere overfor slike statistikker. Her følger fem gode grunner
til at liberalisering og globalisering ikke har gitt høyere vekstrater i
utviklede land:

(1) Delingspunktet 1973 er ikke naturlig dersom man ønsker å måle
effekten av to ulike regimer. Omleggingen av politikken i retning
mindre reguleringer startet så smått på slutten av 1970-tallet, og tok
ikke av før langt ute på 1980-tallet. Som vi har sett tok heller ikke
globaliseringen av før tidlig på 1980-tallet. Oljeprissjokkene i 1973
og 1979 tilhører derfor den mer intervensjonistiske perioden. De ble
da også møtt med god gammeldags motkonjunkturpolitikk, både i
Norge og mange andre land. Offentlige budsjetter økte, og det samme
gjorde budsjettunderskuddene. Resultatet var økonomisk stagnasjon
og stagflasjon – samtidig økende inflasjon og arbeidsledighet. Omleg-
gingen av politikken fra 1980-tallet var derfor i høy grad et resultat
av at de tradisjonelle svarene på oljekrisen ikke hadde vært vellykket.

Flytter vi delingspunktet til 1980, får vi et litt, men ikke dramatisk
endret bilde. I Japan var den årlige veksten pr. innbygger 6,69 prosent
i perioden 1950-80, og 2,26 prosent fra 1980 til 1998. Japan var de
første tiårene et relativt fattig land, og derfor ikke er så relevant i
diskusjonen om markedsliberaliseringens virkninger i utviklede land.
Heller ikke etter 1980 er Japan et velegnet studieobjekt, rett og slett
fordi reformene i meget begrenset grad er gjennomført der. I Vest-
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Europa er veksten redusert kraftig fra 3,59 prosent til 1,7 prosent
prosent, noe som synes å bekrefte teorien. I den tredje gruppen land,
det Maddison kaller vestlige offshots (USA, Australia, Canada og New
Zealand), er det liten forskjell mellom de to periodene, med en vekst
på henholdsvis 2,24 og 2,08 prosent.100

(2) Situasjonen på 1970-tallet var ikke stabil. Den kraftige økningen
i oljeprisene førte til en lønns- og prisspiral som ikke ble brutt før
regjeringene tok kontroll med sine budsjetter og strammet inn den
økonomiske politikken. Det var en utbredt oppfatning at etterkrigsti-
dens økonomiske politikk hadde ledet til en krise, og at en omlegning
i retning markedet var nødvendig. Derfor kom Thatcher til makten
i Storbritannia i 1979 og Reagan ble president i USA året etter. I
Frankrike la Mitterand om kursen i motsatt retning etter valgseieren i
1981, med store nasjonaliseringer og dyre sosiale reformer, men måtte
foreta en snuoperasjon to år etter på grunn av voksende inflasjon og
store budsjettunderskudd.

Maktutredningens Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud peker på
at frem til 1970-tallet vokste kravene om bidrag fra offentlige budsjet-
ter, både til velferdsstaten og støtte til næringer og bedrifter som tapte
i konkurransen: «Konjunkturtilbakeslagene ble slik sett videreført og
forsterket av et offentlig sikkerhetsnett som gjorde krisen strukturell.
Slik sprakk det statlige styringssystemet og de offentlige budsjettene
da tilbakeslagene kom».101

Vi kan bare spekulere i hvordan status ville ha vært dersom
økonomien ikke var blitt liberalisert og globaliseringen akselerert.

(3) Samtidig med liberaliseringen av økonomien har de offentlige
utgiftene, og dermed skattetrykket fortsatt å øke, og virket dempende
på den økonomiske veksten.102 Denne økningen skjedde ikke minst
på 1970-tallet, men nivået fra 1980 er også økt. Mens skattetrykket
innen OECD i perioden 1950-73 i snitt lå omkring 25 prosent, har
det i perioden fra 1980 ligget på omkring 35 prosent, og med stigende
trend. Skattetrykket er klart lavere i USA og de andre offshot-landene,
og dette kan forklare at disse ikke har sett noen nedgang i vekstraten.
Crafts viser til forskning som tyder på at økningen i skattetrykket
kan ha medført en reduksjon av vekstratene med omkring 1 prosent
av BNP pr år, og fremhever dette som den viktigste av mange mulige
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forklaringer på den avtagende veksten i OECD-området.103 OECD
studie om årsakene til økonomisk vekst fra 2003 konkluderer også
med at en for stor offentlig sektor hindrer vekst, men denne nega-
tive effekten kan spores til overføringer, ikke offentlig forbruk eller
investeringer. En vesentlig del av det siste går til utdanning, forskning
og infrastruktur, som generelt har en positiv virkning på økonomisk
vekst. OECD konkluderer også med at det særlig er høye skatter på
arbeidsinntekt og overskudd som hindrer vekst.104

(4) Mange markeder er deregulert, eller kanskje mer presist så er
reguleringsregimene endret i mer markedskonform retning, slik at de
oppmuntrer konkurranse. Det skulle tale for økt veksttakt. På den
annen side har det kommet til mengder av nye reguleringer fra 1970-
tallet og utover, hovedsakelig motivert av helse, miljø og sikkerhet.
Dereguleringen har altså skjedd samtidig med en kraftig forsterkning
i regulering av andre aspekter av den økonomiske virksomheten.
Netto kan dette være med å forklare noe av nedgangen i BNP-veks-
ten. Selv om slike reguleringer koster, er det ikke dermed sagt at de
ikke tjener den samlede velferden. Det er skjedd store fremskritt innen
arbeidsmiljø og miljøtilstand, og noe av dette er knyttet nettopp til
nye reguleringer.

(5) Det kan se ut som vekstratene avtar på høyere velstandsnivåer. Det
er konsistent med utviklingen i Japan, og kan observeres også i andre
vellykkede nyindustrialiserte land som Singapore og Sør-Korea. Også
den lave veksten i USA og andre ledende land i perioden 1950-80
stemmer med denne teorien. En grunn til en slik utvikling kan være at
fattigere land har mye å vinne på å tilegne seg teknologi og produk-
sjonsformer utviklet i rikere land, såkalt catch-up.105 Det er enklere å
kopiere eller absorbere ny teknologi enn å innovere. Flere av OECD-
landene, særlig Japan var i en slik situasjon etter 2. verdenskrig, mens
gapet i forhold til de teknologisk mest avanserte landene har vært langt
mindre for de aller fleste av OECD-landene etter 1980. Det er også
mulig at avkastningen av humankapital er størst på de lavere stadier,
altså i den fasen der hele befolkningen får tilgang til grunnleggende
og sekundær utdanning.
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Virket proteksjonismen bedre før?
Jeg har i dette kapitlet vist at det i de siste tiårene har vært en ganske
klar sammenheng mellom åpning av økonomien og økt vekst. Likevel
er det en utbredt forestilling at ingen land har lykkes i å bygge opp
et konkurransedyktig næringsliv uten gjennom proteksjonisme, og at
det først når landet har nådd et visst nivå lønner seg å åpne opp. Indu-
strien må altså i en periode sikres en høyere pris for sine produkter enn
prisen i verdensmarkedet. Behovet for å beskytte «infant industries»
og den beslektede teorien om importsubstitusjon, hadde sterk støtte
blant akademikere på 1950- og 1960- tallet og lå til grunn for poli-
tikken i svært mange land, særlig i Afrika og Latin-Amerika. Denne
modellen havnet i løpet av 1980-tallet på historiens skraphaug, rett
og slett fordi den ikke virket. Jeg vil nedenfor drøfte beskyttelsen av
industri i Vesten før 1. verdenskrig og de østasiatiske vekstmodellene
etter 2. verdenskrig.

Proteksjonismen før 1. verdenskrig
Infant-industry-argumentet blir gjerne ført tilbake til politikeren Alex-
ander Hamilton for USAs del og økonomen Friedrich Lists påstand
om at den tyske Zollverein fra 1834 ble opprettet for å styrke tysk
industri. Jeffrey Williamson påviser at disse argumentene ikke spilte
noen vesentlig rolle for økningene i tollsatsene på 1820- og 1830-
tallet.106 Det var primært hensynet til statens inntekter som var
begrunnelsen for å øke tollsatsene. Heller ikke i perioden 1870-1913
spilte dette argumentet noen vesentlig rolle, med delvis unntak for Bis-
marcks tarifføkninger fra 1879. I de store europeiske landene hadde
proteksjonismen først og fremst til hensikt å beskytte jordbruket. I
mer perifere land kom beskyttelse av egen industri inn som et viktig
argument først omkring 1900. De viktigste grunnene til økningen i
satsene synes å ha vært en kompensasjon for den økte konkurran-
sen som et betydelig fall i transportkostnadene innebar, og strategisk
adferd – satsene ble økt som et svar på økninger hos handelspartnerne.
Bismarcks tolløkninger ga derfor ringvirkninger på 1880- og 1890-
tallet.

De samme økonomer som ganske entydig finner en positiv sam-
menheng mellom friere handel og vekst etter 2. verdenskrig, finner det
motsatte for tidligere perioder, for eksempel mellom 1870 og 1913.
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Clemens og Williamson har kalt dette «the tariff-growth paradox».107

Hvordan kan det ha seg at tilsynelatende samme politikk virket helt
ulikt i de to periodene? Clemens og Williamson har analysert sammen-
hengen i 35 land. De kommer til at den mest sannsynlige forklaringen
er andre lands oppførsel. I en verden med lave tollsatser, lønner det
seg å senke sine egne, mens det motsatte er tilfelle i en verden med
høye tollsatser. De finner også støtte for at fallende transportkost-
nader fører til at proteksjonistiske land går glipp av flere muligheter
enn før. Irwin peker på at andre faktorer enn proteksjonismen kan
forklare de ulike vekstratene mellom 1870 og 1913, og at tollsatsene
ofte ble hevet for å skaffe staten inntekter eller for å beskytte jord-
bruket, ikke industrien.108 På dette området trengs det mer forskning,
før paradokset kan sies å være løst – eller kanskje det forsvinner som
dugg for solen.

Det er mange grunner til at denne sammenhengen mellom protek-
sjonisme og høyere vekst i tiårene før 1. verdenskrig ikke kan tas til
inntekt for infant-industries-argumentet.

• Effektene varierte mellom land. Clemens og Williamson viser at
i perioden 1875-1908 ser proteksjonismen ut til å ha hjulpet
veksten i den industrialiserte kjernen (Storbritannia, Frankrike,
Tyskland) og settlerlandene USA, Australia, Canada og New Zea-
land. For andre grupper land (inklusiv «europeisk periferi» der
Norge hører med) var det en negativ sammenheng mellom økt
proteksjonisme og økonomisk vekst. Forskerne avviser eksplisitt
at høye tollsatser virker mer positivt i en tidlig industrialiserings-
fase enn i utviklede industriland.

• Tollsatsene i kjernelandene Frankrike og Tyskland var ikke sær-
lig høye, selv om de økte fra bunnpunktet omkring 1870. På
1890-tallet var de steget til omkring 9-10 prosent i disse to lan-
dene, for så å gå litt ned igjen. Dette er lavere enn u-landenes
gjennomsnittlige tollsatser i dag. Storbritannia opprettholdt i det
store og hele sin frihandelspolitikk helt frem til 1. verdenskrig.

• Det fremste eksemplet på samtidig høy vekst og høye tollsat-
ser er USA. Disse falt riktignok i rykk og napp fra omkring 40
prosent etter borgerkrigen til under 20 prosent frem til 1913.
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Den høyere vekstraten sammenlignet med de fleste andre land
er korrekt nok, men i forhold til frihandelslandet Storbritannia
kan dette helt og fullt forklares av høyere amerikanske investe-
ringer i denne perioden.109 USA var «tomt» og fullt av ressurser
som bare ventet på å bli tatt i bruk. Den høye investeringsra-
ten kan ikke føres tilbake til den proteksjonistiske politikken. J.
Bradford De Long peker på at de høye tolltariffene, gjennom å
hindre import av kapitalvarer, forsinket utbyggingen av industri
og infrastruktur. Han beregner at deres nettoeffekt på vekstraten
var negativ, anslagsvis i størrelsesorden 0,3 prosent pr. år.110 Det
er derfor meget mulig at vekstratene ville ha vært enda høyere
uten proteksjonisme, og kanskje nådd det høyere nivået USA
oppnådde i frihandelsperioden etter 2. verdenskrig.

• Perioden 1870-1913 hadde langt mer åpen verdenshandelen enn
tiårene før og etter, selv om tendensen innenfor perioden var i
retning økt proteksjonisme, dog ikke dramatisk. Vekstratene var
også klart høyere enn i perioden før og etter.111

• Erfaringene etter 1950 er motsatte. Selv om vi bør forsøke å løse
paradokset Clemens og Williamson har identifisert, slik at vi
kan lære mer om hvorfor virkningene i tidligere perioder ble en
annen, er det virkningene i vår moderne verden som er relevante
for den politikken vi bør føre i dag.

Aktiv næringspolitikk i Øst-Asia
Det har i mange år rast en akademisk og politisk debatt om suk-
sessen til østasiatiske land skyldes at de har fulgt en liberalistisk
utviklingsmodell, eller tvert imot at de har bygd opp sin industri gjen-
nom proteksjonisme og målrettet industripolitikk. Robert Wade har
fremstått som den sterkeste talsmann for det siste synet.112 Milton
Friedman har i mange populærvitenskapelige sammenhenger, ikke
minst gjennom sin bok og TV-serie Free To Choose, fremstått som
markedstesens fremste forsvarer.

En nøktern analyse avslører at de landene vi snakker om, først og
fremst Japan, Sør-Korea, Singapore, Hong Kong og Taiwan, har ført
ulik politikk, og endret den over tid. Verdensbanken foretok i 1993 en
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meget grundig studie av spørsmålet. Hovedkonklusjonen var at alle
landene, bortsett fra Hong Kong, i betydelig grad hadde intervenert
i markedet, men at det var tvilsomt om disse intervensjonene hadde
styrket den økonomiske veksten.113 Stig Tenold ved SNF i Bergen
nevner syv sentrale forklaringer på den sterke veksten i området.114

Aktiv industripolitikk og proteksjonisme er ikke blant dem.
Hovedårsaken til den økonomiske fremgangen ligger i at disse

landene i store trekk har ført en sunn økonomisk politikk. De har
sørget for en stabil makroøkonomi og et pålitelig lovverk som sikrer
eiendomsrett og kontrakter. De har også investert mye i menneskelig
kapital. De har oppmuntret til konkurranse innenlands og ovenfor ut-
landet. Dette punktet er spesielt viktig i forhold til dem som tar disse
landene til inntekt for at man må bygge opp store nasjonale selska-
per ved å beskytte dem mot konkurranse i en periode. Lærdommen
er den motsatte, at bare sterk konkurranse kan skape selskaper som
kan klare seg i de internasjonale markedene.115

På tross av betydelig styring til fordel for utvalgte næringer, både
gjennom beskyttelse mot import og subsidier/billig kreditt, fant Ver-
densbanken få eller ingen indikasjoner på at denne politikken hadde
virket (verken i den ene eller annen retning), siden industristrukturen
og produktiviteten endte opp omtrent som man kunne forvente uten
slik intervensjon, basert på komparative og naturgitte fortrinn. Den
mest vellykkede delen av industripolitikken var satsingen på eksport.

La meg kort oppsummere utviklingen i sentrale land:

• Japan praktiserte omfattende beskyttelse og støtte til sin industri
gjennom hele etterkrigstiden, selv om denne gradvis ble bygd ned
på 1970- og 80-tallet. Robert Lawrences og David Weinsteins
forskning på produktivitetsutviklingen i de ulike industrigrenene
fant en sammenheng mellom beskyttelse og lavere produktivi-
tetsvekt.116 I motsetning til den utbredte oppfatningen om at
veksten var eksportledet, finner de at det tvert imot var importen,
gjennom å skape større konkurranse i det nasjonale markedet
og stimulere til innovasjon og læring fra utlandet, som bidro
til høyere produktivitetsvekst.117 Noland og Pack viser til flere
studier som tyder på at den proteksjonistiske delen av industri-
politikken snarere reduserte veksttakten enn økte den, eller at
den ikke hadde noen vesentlig effekt.118
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• Etter å ha satset hovedsakelig på importsubstitusjon frem til mid-
ten av 1960-tallet, ble den sørkoreanske politikken deretter lagt
om for å oppmuntre eksport.119 Det førte til at den økonomiske
veksten akselererte.120 Politikken var fremdeles ikke bransjenøy-
tral, men preget av favorisering av eksportorienterte næringer
innen tungindustri og kjemisk industri. Noland og Pack finner
etter en gjennomgang av forskningen at de favoriserte nærin-
gene hadde en svakere utvikling i produktivitet enn de øvrige.121

Mens regjeringen satset på kapitalintensiv industri, vokste den
arbeidsintensive sterkest.122

• Taiwan fulgte frem til 1958 en modell med importsubstitusjon
bak høye tollmurer. Politikken ble lagt om etter at USA trakk
tilbake sin betydelige økonomiske støtte. Landet måtte fra nå av
dekke sine valutabehov selv, og la om politikken mot eksportledet
vekst. Proteksjonistiske tiltak ble fjernet eller redusert. Effektive
tollsatser falt fra mer enn 35 prosent til omkring 15 prosent på
1960-tallet, og fortsatte å falle i tiårene deretter.123 Isteden ble
ulike former for investeringsincentiver innført. Den økonomiske
veksten økte betydelig etter omleggingen, og lå i underkant av
10 prosent årlig på 1960- og 1970-tallet.

• Hong Kong har, inntil fastlands-Kina igjen tok kontrollen, vært
så nær opptil en fri markedsøkonomi som noen har kommet.
Myndighetene har ikke på noen måte forsøkt å verken beskytte
eller subsidiere innenlandsk industri, men begrenset sin rolle til
investeringer i infrastruktur.124

På bakgrunn av Japans langvarige stagnasjon og den økonomiske
krisen i mange av de østasiatiske landene på slutten av 1990-tallet
(se kapittel 2), er det enda større grunn til å stille spørsmålstegn ved
suksessen til den aktive næringspolitikken. En viktig grunn til krisen
var nettopp et råttent banksystem som delvis gjennom politiske diktat
kanaliserte billig kreditt til utvalgte bransjer og storselskaper.

Debatten om de asiatiske utviklingsmodellene er relevant fordi
globaliseringsskeptikere hevder at intervensjonisme og aktiv nærings-
politikk var vellykket, og at globaliseringen reduserer mulighetene
for å bruke disse virkemidlene. Enkelte av de eksportfremmende vir-
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kemidlene som for eksempel Sør-Korea brukte i en tidlig fase, ville
i dag utvilsomt være problematiske i forhold til regelverket i WTO.
Derimot har land som Indonesia, Malaysia og Thailand på 1990-
tallet lykkes i å få til eksportledet vekst ved hjelp av virkemidler som
er langt mindre problematiske i forhold til internasjonale avtaler.125

1 Artikkelen handler om at makten til G8-landene ikke er legitim. Jeg kommer i
kapittel 7 tilbake til spørsmålet om globaliseringskrikerne i Attac, som hevder å
snakke på vegne av folket, er mer representative for folkemeningen enn de regje-
ringer de kritiserer. Landmark sto høsten 2003 på valglisten til Miljøpartiet De
Grønne i Vest-Agder, og Helle arbeider for det venstreradikale utredningsinstituttet
De Facto, og har bakgrunn fra Klassekampen.

2 Den eneste regnemåten som opplagt gir større forskjeller er å se på forskjeller i
kroner og øre. Dersom en person tjener 1 000 kroner ett år, og 2 000 det neste,
og den andre henholdsvis 10 000 og 12 000 kroner, har den absolutte forskjellen
i kroner og øre økt, men de relative forskjellene er kraftig redusert. Legger vi
absolutte forskjeller til grunn og tar utgangspunkt i de meget store forskjellene
som eksisterer i dag, er det i praksis bare en måte å oppnå større likhet på, nemlig
at den rikere delen av befolkningen ikke øker sin inntekt i det hele tatt.

3 Maddison, 2001.
4 Melchior et al, 2000.
5 Ginikoeffisienter er et mål på ulikhet, oppgitt som verdier mellom 0 og 1. Der-

som all inntekt disponeres av ett eneste menneske, vil denne være 1. Dersom alle
har akkurat like mye, vil den være null. Lavere ginikoeffisient betyr altså mindre
forskjeller.

6 En Lorenzkurve angir hvor stor andel av samlet inntekt som tilfaller de fattigste
10 prosent, 20 prosent osv.

7 En slik omregning er likevel ikke uproblematisk, se Melchior, 2001.
8 Australian Treasury, 2001.
9 UNSC, 2001.
10 Australian Treasury, 2001.
11 Melchior et al, 2000.
12 Melchior, 2001.
13 Bhalla, 2002.
14 Australian Treasury, 2001.
15 Sala-i-Martin, 2002. I Kina skyldes den økende ulikheter forskjeller mellom inn-

landet, som er lite eksponert for den internasjonale økonomien, og kystområdene.
En undersøkelse av omkring 100 kinesiske byområder viser at de byene som har
hatt størst vekst i eksporten (et viktig mål på globalisering), også har opplevd en
reduksjon i inntektsforskjellene mellom byen og de omkringliggende områdene
(Wei & Wu, 2001, Wei, 2002). Dette illustrerer poenget vi kommer tilbake til
nedenfor. Det er de som ikke deltar i globaliseringen som er sterkest rammet av
fattigdom og ulikhet.
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16 Dollar, 2001.
17 Cornia et al, 2003. I en annen gruppe land – 22 tidligere kommunistland – økte

inntektsforskjellene i nesten samtlige de første årene etter systemskiftet. Selv om
dette ganske sikkert er korrekt, er omfanget av endringene vanskelig å måle, da
velstand og privilegier under kommunsimen hadde ganske lite med formell inntekt
å gjøre. I statistikken fremsto disse landene som svært egalitære.

18 Dollar & Kraay, 2001a.
19 Denne konklusjonen er omstridt, se Birdsall & Székely, 2003. Det er selvsagt

ingen automatikk i at de fattige får del i velstanden. Det er avhengig av en rekke
faktorer, ikke minst den politikken det enkelte land fører.

20 Dollar, 2001. En studie av Verdensbankens Bourguignon og Morrisson viser tem-
melig uendret ulikhet mellom 1970 og 1992, men denne omfatter færre land enn
Dollars studie.

21 Dollar (2001) anvender her «mean log deviation» for å måle forholdet mellom
gjennomsnittsinntekt og medianinntekt. Medianinntekt innebærer at det er akku-
rat like mange individer som har henholdsvis høyere og lavere inntekt enn dette
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23 Egentlig $1,08 i 1993-priser.
24 Publikasjoner fra FN utviklingsprogram UNDP formulerer seg ofte pessimistisk
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drivkreftene i retning større forskjeller.

94 En mulig forklaring på forskjellene er ulikheter i finansieringssystemene for høyere
utdanning. I land med stor offentlig finansieringsandel, som i Norge, oppmuntres
flere til å ta høyere utdanning uten at dette nødvendigvis er drevet av nærings-
livets etterspørsel. Dette gir bedre tilgang på høyere utdannede, noe som holder
lønnsveksten for disse nede.

95 Larsen, 1999.
96 Becker, 1957.
97 Black og Brainerd, 2002.
98 Maddison, 2001.
99 For et kritisk blikk på hvorvidt det faktisk har vært noen omfattende avregulering

i den vestlige verden, se Vogel, 1996.
100 Alle data fra Maddison, 2001.
101 Tranøy & Østerud, 2001.
102 Tanzi & Schuknecht, 2000.
103 Crafts, 2000.
104 OECD, 2003b.
105 Ibid.
106 Williams, 2002.
107 Clemens og Williamson, 2001.
108 Irwin, 2002b.
109 Irwin, 2000b.
110 De Long, 1998.
111 Maddison, 2001.
112 Wade, 1990.
113 World Bank, 1993, se også Bhagwati, 1996.
114 Tenold, 2002.
115 Victor D. Norman viser i en artikkel i Dagens Næringsliv 14. juni 2003 til

internasjonal forskning av Paul Krugman og andre som bekrefter at forsøk på
å bygge opp sterke internasjonale aktører gjennom å beskytte hjemmemarkedet
har mislyktes.

116 Lawrence & Weinstein, 1999.
117 De finner samme effekt for Korea.
118 Noland & Pack, 2003.
119 Baldwin, 2003.
120 Irwin, 2002a.
121 Noland & Pack, 2003.
122 Bhagwati, 1996.
123 Noland & Pack, 2003.
124 Rabushka, 1987.
125 For en drøfting av hvorvidt internasjonale organisasjoner og avtaler setter en
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4 De multinasjonale selskapenes makt

Både tilhengere og motstandere er enig om at de multinasjonale selska-
pene spiller en sentral rolle i globaliseringsprosessen. I dette kapitlet
skal vi se nærmere på påstanden om at disse selskapene blir stadig
mektigere på nasjonalstatens bekostning, og at de mer eller mindre
kan velge hvor de vil betale sin skatt. Jeg skal også kort drøfte
om globaliseringen gir nye og sterkere argumenter for en selektiv
næringspolitikk.

For de mange globaliseringskritikerne som er inspirert av Marx og
Lenin er det ikke merkelig at de multinasjonale selskapene er selve
Fienden. For dem er globalisering ikke annet enn imperialisme. Det
er ikke nasjonalstatene, men Den Globale Kapitalismen, representert
og styrt av de multinasjonale selskapene, som sitter bak rattet. Som vi
skal se nedenfor er en slik oppfatning uten forankring i virkeligheten.
De multinasjonale selskapene leder ikke an i utbyttingen av verdens
fattige og undertrykte. De er tvert en viktig progressiv kraft, noe jeg
vil komme nærmere tilbake til i neste kapittel.

Ifølge FNs organ for handel og utviking, UNCTAD, finnes det
omkring 64.000 multinasjonale selskaper,1 med i alt 870.000 datter-
selskaper. Det sier seg selv at ikke alle disse er giganter, men noen av
dem er det. Her er noen data hentet fra World Investment Report:2

• De multinasjonale har en omsetning som er to og en halv gang
så stor som samlet global eksport, og deres verdiskaping tilsvarte
i 2000 omkring 11 prosent av verdens BNP.

• De multinasjonale står for omkring to tredjedeler av verdenshan-
delen, hvorav omkring halvparten skjer mellom enheter i samme
selskap.



• Omsetningen til de 500 største multinasjonale selskapene ble
tredoblet mellom 1990 og 2001, mens verdens BNP økte med
50 prosent.

• De femti største USA-baserte multinasjonale eier mer enn halv-
parten av USAs totale investeringer i utlandet, og de tilsvarende
andelene for sentrale europeiske land er enda høyere.

Det er en myte at de multinasjonale selskapene stort sett er ameri-
kanske. Når disse selskapene rangeres etter hvor store eiendeler de
har i utlandet, hadde 28 av verdens 100 største multinasjonale sel-
skaper hovedkontor i USA i 2002. EU var hjem for 51, hvorav 16
i Storbritannia. Mens det i 1990 ikke var et eneste av disse 100
som hørte hjemme i utviklingsland (inkludert nyindustrialiserte land),
hadde dette økt til 4 i 2002.3

Fremdeles nasjonal forankring
Selv om multinasjonale selskapene har aktiviteter og eiere i en rekke
land, betyr det ikke at de er uten nasjonal forankring. UNCTAD har
utarbeidet en transnasjonalitetsindeks (TNI), som viser hvor stor andel
av de multinasjonale selskapenes eiendeler, omsetning og sysselsetting
som er utenfor hjemlandet. For verdens 100 største multinasjonale
selskaper var TNI i 2000 på 57,8, mot drøye 51 i 1990 og 1995.
Hjemlandet spiller altså fremdeles en viktig rolle. Hadde de multina-
sjonale virkelig frigjort seg fra en nasjonal tilknytning ville det vært
meningsløst å snakke om «hjemland». Det er bare ytterst få selska-
per dette passer for, ikke engang nødvendigvis de 15 selskapene som
har en TNI over 80. Nesten alle disse stammer fra små land, og må
derfor nødvendigvis ha et stort utenlandsengasjement for å bli riktig
store. Få større multinasjonale selskaper har flyttet hovedkontoret
ut av hjemlandet, selv om flere har flyttet ut noen av hovedkontor-
funksjonene. Forskning og utvikling er som regel også konsentrert i
hjemlandet, men andelen i utlandet er økende.4

En sammenligning av amerikanske, tyske og japanske selskaper
viser også at bedriftskulturen og måten selskapene opererer på er
sterkt farget av opprinnelseslandet.5 Det hadde derfor vært fris-
tende å konkludere med at de fleste store multinasjonale selskaper
i realiteten er nasjonale selskaper med internasjonale datterselska-
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per. Det er likevel å gå for langt i motsatt retning. Aktiviteten i
utlandet tilpasser seg i større eller mindre grad den lokale bedrifts-
kulturen.6 Den gamle modellen basert på et klart sentrum der
beslutninger fattes og produksjonen foregår, og en periferi som leve-
rer råvarer og utgjør markeder for ferdigvarene har gradvis gått i
oppløsning etter 2. verdenskrig. Disse selskapenes operasjoner blir
stadig mer komplekse. Gjennom strategiske allianser, internasjonal
outsourcing og internasjonaliserte produksjonskjeder utvikler selska-
pene seg i retning av å bli fragmenterte, dynamiske og fleksible
nettverk.7

Vi kan konkludere med at den nasjonale forankringen fremdeles er
sterk, men at den gradvis er i ferd med å bli svakere.

Boks 4.1 Globaliserte norske industriselskaper
De 30 største industriselskapene i Norge står for omkring en fjerdedel
av den samlede industrisysselsettingen i landet, en langt høyere andel
av eksporten og hovedtyngden av den private innsatsen i forskning og
utvikling. Det er derfor interessant å se utviklingen i disse selskape-
nes integrasjon med verdensøkonomien. I de til enhver tid 30 største
selskapene økte andelen av omsetningen som skjer i utlandet fra 53
prosent i 1980 til 64 prosent i 1990 og hele 78 prosent i 2000.8 I
2000 hadde 24 av selskapene mer enn halvparten av sin omsetning i
utlandet. Utviklingen i sysselsettingen er enda mer dramatisk. I 1980
jobbet 9 prosent av de ansatte i disse selskapene i utlandet. Ti år senere
var andelen økt til 34 prosent og i 2000 var den hele 59 prosent.
Mer enn halvparten av selskapene har nå flere ansatte i utlandet enn
i Norge. De 30 største hadde like mange ansatte i Norge i 1990 som
ti år tidligere, men i løpet av 1990-tallet falt antall ansatte i Norge
med omkring 15 prosent.

Masters of the Universe?
Det finnes nesten ikke den globaliseringskritiske bok som unnlater å
skremme leserne med at 51 av verdens 100 største «økonomier» er
selskaper, mens bare 49 er land.9 Eksplisitt eller implisitt skapes det
et inntrykk av at makten i verden har gått fra stater og folkevalgte
organer og over til de multinasjonale selskapene. Dette er en grov over-
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drivelse. Selve utgangspunktet – å sammenligne et firmas omsetning
med et lands BNP – er som å sammenligne kilogram og meter. Feilen
består i at et selskaps omsetning også omfatter verdien av all input
fra underleverandører, mens dets reelle tyngde i økonomien består av
dets egen verdiskaping.10 Selskapenes verdiskaping må sammenlignes
med landenes verdiskaping – deres BNP. Foretar vi en slik korrekt
sammenligning, var det bare to selskaper (ExxonMobil og General
Motors) som nådde opp til topp 50 i 2000, og de var nr. 45 og 47.
Norge var for øvrig nr. 27. Det var 29 selskaper blant de 100 største.
Verdiskapningen til det største selskapet i verden i 2000, ExxonMo-
bil, utgjorde bare 0,55 prosent av USAs BNP, og om lag 40 prosent
av Norges BNP.11

Det er også totalt misvisende å likestille størrelsen på omsetning eller
verdiskaping med økonomisk makt. Selskaper må hver dag konkur-
rere om kapital, arbeidskraft og ikke minst kunder. General Motors,
med en årlig omsetning på omkring 1.500.000 millioner kroner, har
utvilsomt makt, men i en viss forstand er gigantselskapet ikke mekti-
gere enn den mulige kunden som tjener 300.000 kroner. Dersom GM
ikke leverer et produkt som kundene vil ha, forsvinner både omset-
ning, overskudd og markedsverdi raskt. Kunden kan alltid velge et
annet bilmerke.

Konkurransen mellom bedrifter er langt sterkere enn den land utset-
tes for. Selskaper som mislykkes går konkurs eller blir kjøpt opp.
Mislykkede land opplever i beste fall et regimeskifte. Den viktigste
forskjellen er likevel at landene lager de lover og regler som selskapene
må forholde seg til, og har stor frihetsgrad i hvordan de skattlegger
dem. (Jeg kommer tilbake til skattekonkurranse nedenfor). Anthony
Giddens skriver at «nasjoner, særlig når de handler i fellesskap, har
langt mer makt enn selskaper, og vil fortsette å ha det i overskuelig
fremtid. Nasjoner har kontroll over territorium, det har ikke selskaper.
Nasjoner etablerer rammeverk i form av lover, det gjør ikke selskaper.
Nasjoner kontrollerer militærmakt, det gjør ikke selskaper.»12

På venstresiden snakkes det mye om den uregulerte kapitalismen.
Dette er selvsagt en myte. Bedrifter – fra den minste pølsebu til de
største multinasjonale selskapene – er underlagt en mengde regu-
leringer – lokale, nasjonale og for mange også internasjonale. En
velfungerende markedsøkonomi trenger gode rammebetingelser og
kloke reguleringer. Hvor omfattende disse skal være, og hvordan de
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skal utformes for å bidra best mulig til frihet og velferd, er et meget
stort og viktig spørsmål som ikke tas opp i denne boken.

Selv om det er riktig at de store selskapene er blitt mer mobile og kan
velge mellom ulike nasjonale rammebetingelser, er nasjonale (og over-
nasjonale) regjeringer fremdeles mektige. EU stopper jevnlig fusjoner.
Også norske myndigheter gjør dette, eller forlanger salg av deler av
selskapet. Nasjonale reguleringer når det gjelder miljø og sikkerhet går
bare i en retning – stadig skjerpelser. Bill Clinton økte minimumsløn-
nen i USA, og Tony Blair innførte en i Storbritannia. Globaliseringen
har ikke hindret den norske regjeringen i å øke marginalskatten på
høye inntekter og belaste dem med en ekstra trygdeavgift, selv om det
er nettopp denne arbeidskraften som er mest mobil. Den hindret hel-
ler ikke Stoltenberg-regjeringen i å innføre skatt på utbytte eller den
sittende regjeringen å vurdere å gjeninnføre en form for utbytteskatt.

De multinasjonale selskapene er utvilsomt en viktig aktør i globa-
liseringsprosessen, men som vi så i kapittel 1 er nasjonale regjeringer
også viktige, og globaliseringen gjør ikke nasjonalstatene maktesløse.

Ingen økt konsentrasjon
Det er ikke de største multinasjonale selskapene som vokser sterkest.
De 50 største selskapene reduserte faktisk sin andel av verdens BNP
fra 2,9 prosent i 1990 til 2,8 prosent i 2000.13 Dette stemmer godt med
andre observasjoner.14 Tidsskriftet Forbes kartlegger hvert år verdens
50 største selskaper. Disse oversiktene viser at deres andel av sysselset-
tingen har sunket siden 1994. I USA gikk den total markedsverdi av
de 100 største selskapene ned fra 62 prosent av samlede børsverdier
i 1980 til 46 prosent i 2000.15 En annen indikator på storselskape-
nes makt er deres lønnsomhet. Det er ingen indikasjoner på at denne
har økt de senere årene, når vi justerer for konjunktursvingninger.16

Indikatorer for sysselsetting, lønnsutbetalinger og overskudd viser en
stabil eller synkende andel for USAs 500 største selskaper fra 1980-
tallet og fremover.17

Selv om det er velkjent at noen bransjer, som flyproduksjon, er blitt
mer konsentrert, er det generelle bildet snarere motsatt, slik det bl.a.
fremgår av en allerede klassisk artikkel i Harvard Business Review.18

Ett eksempel er den viktige bilindustrien: Tidlig på 1950-tallet pro-
duserte tre amerikanske selskaper tre av fire biler i verden.19 I dag,
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etter betydelige fusjoner og oppkjøp på tvers av landegrensene, viser
tall fra den internasjonale bilprodusentorganisasjonen OICA at de tre
største (GM, Ford og Toyota) har en markedsandel på under 40 pro-
sent, og for personbiler er andelen bare 35 prosent. Bare en av fem
biler produseres nå i USA. De to store amerikanske produsentene har
store økonomiske problemer.

Med frihandel reduseres tersklene mellom de nasjonale markedene,
og disse smelter sammen til regionale eller globale markeder. Selv om
Telenor har engasjert seg i en rekke land og derfor er et langt større
selskap enn før liberaliseringen av verdens telemarkeder, har selskapet
fått redusert sin markedsandel i Norge, og er langt mer konkurranse-
utsatt. Statkraft har økt sin markedsandel i det norske kraftmarkedet,
men har en langt mindre andel i det felles nordiske markedet, som
mesteparten av tiden er den riktige referanserammen for å bedømme
Statkrafts markedsmakt.

Skattekonkurransen foreløpig moderat
Mange motstandere av globaliseringen og enkelte tilhengere mener
at økende konkurranse om bedriftenes lokaliseringsvalg vil føre til et
«race to the bottom» når det gjelder skatter. Det finnes få eller ingen
indikasjoner på at globaliseringen så langt har ført til reduksjon i det
samlede skattetrykket, altså hvor stor andel av et lands BNP som det
offentlige disponerer. Skattene i OECD-området utgjorde i gjennom-
snitt 33,6 prosent av BNP i 1985 for så å stige jevnt til 37,1 prosent
i 2001.20

De aller siste årene har imidlertid vist en utflating, og til og med
ørliten nedgang i skattetrykket fra 2000 til 2001.21 Dette kan tolkes
som at skattekonkurransen begynner å virke, men det kan like gjerne
skyldes at man begynner å nå et tak, der stadig flere vurderer det slik
at kostnadene ved økte skatter er større enn fordelene. Denne erkjen-
nelsen har spredd seg fra høyrepartiene under Reagans og Thatchers
glanstid, via sentrumspartier til langt inn i sosialdemokratiet. Det kan
være greit å vise til presset fra globaliseringen når manglende vilje til
å øke skattene skal begrunnes. Det betyr ikke at dette er den virkelige
grunnen.

Noen mener riktignok at vi enda ikke har sett effekten av glo-
baliseringen på skatteinntektene, og at elektronisk handel, interne
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disposisjoner i multinasjonale selskaper, skatteparadiser, nye finansi-
elle instrumenter, stadig mer flyktig finanskapital og økt internasjonal
shopping, reising og investeringsvirksomhet er «fiskale termitter» som
vil være en alvorlig trussel mot skatteinntektene i fremtiden.22 Den
som lever, får se.

Selv om stater konkurrerer om å tilby gode skattevilkår, må vi ikke
overdrive betydningen av at staten på denne måten «konkurranse-
utsettes». Lokaliseringsbeslutningene fattes på bakgrunn av en rekke
faktorer. Mange av disse har direkte med offentlig politikk å gjøre,
altså forholdet mellom offentlige tjenester, infrastruktur, lovverk, sta-
bile rammebetingelser og «medlemskontingenten» i form av skatter.
Andre har indirekte sammenheng med politikken, slik som tilgang på
passende arbeidskraft og det generelle næringsøkonomiske klimaet.
Men lokalisering er også i høy grad et spørsmål om tilhørighet, sosiale
relasjoner, kjennskap til lokal kultur etc. Vi så i kapittel 1 at til og
med finanskapital er temmelig «seigtflytende». Det er altså betydelige
barrierer mot å flytte.

Om konkurransen mellom nasjonene hittil har hatt liten betydning
for skattetrykket, har den hatt noe større innvirkning på utformingen
av skattesystemet. En offentlig utredning (NOU 1996:17 – Bergo-
utvalget) foreslo endringer i det norske skattesystemet på grunn av
økende globalisering. Innen EU arbeides det med harmonisering av
medlemslandenes skattesystemer, for å hindre det EU ser på som ska-
delig skattekonkurranse. Dette arbeidet berører også Norge gjennom
EØS-avtalen.

Noen skatteobjekter er mer mobile enn andre, og det er gode
argumenter for å tilpasse beskatningen av slike objekter etter sannsyn-
ligheten for at de flytter ut. Mest mobil er finanskapitalen. Bedrifter
kan også flyttes på, men de har gjerne store investeringer i produk-
sjonsanlegg og menneskelig kapital som det er vanskeligere å ta med.
Arbeidskraft er ikke særlig mobil, selv om det er en viss tendens til at
denne mobiliteten øker. Minst mobil er fast eiendom og virksomhet
basert på høsting av grunnrente (naturressurser).

Likevel, som tabell 4.1 viser, er fordelingen mellom de ulike skat-
teformene forbløffende stabil. På aggregert nivå er det derfor svært
vanskelig å finne klare tegn på at skattekonkurranse har medført noe
vesentlig skifte i beskatningen av de ulike skatteobjektene det siste
tiåret.23
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Tabell 4.1 Ulike skatters andel av BNP, prosent

Bedriftsbeskatning
Overskuddsbeskatningen for bedrifter er betydelig endret i OECD-
landene siden 1980-tallet. Høyeste sats er redusert fra i gjennomsnitt
over 40 prosent på midten av 1980-tallet via drøye 37 prosent i 1996
til mindre enn 31 prosent i 2003.24 Norge ligger med sine 28 prosent
under gjennomsnittet. Bedriftsbeskatning er imidlertid en komplisert
affære, der bl.a. skattegrunnlaget og avskrivningssatser spiller en stor
rolle. Effektive skattesatser er derfor langt lavere enn de nominelle,
men også disse har falt betydelig.25 Ikke bare har gjennomsnittet i
OECD falt, men forskjellene mellom land har også blitt mindre. Det
er også en klar sammenheng mellom lave satser og inngangen av UDI.
Land med høye satser, som Japan og Tyskland, har opplevd stor netto
utgang av UDI. Dette har bidratt til at provenyet fra bedriftsbeskat-
ningen har falt. For land med lave satser, som USA, er utviklingen
motsatt.26

Samlet for OECD har inntektene fra bedriftsbeskatningen faktisk
økt siden 1980-tallet frem til 2000, selv om satsene har gått ned.
Det skyldes at skattbart overskudd også har økt, og henger sammen
med høykonjunktur i de fleste land. Det er grunn til å tro at disse

1990 1995 2001* 1990 1995 2001 1990 1995 2001
Personlig inntekt, 21,8 20,5 19,4 20,4 20,9 20,9 16,8 16,9 19,3

trygdeavgifter

Inntektsskatter, 3,7 3,8 9,4 2,5 2,7 3,5 2,1 2,6 1,9

bedrift

Eiendom og 1,2 1,2 1,0 1,7 1,6 1,7 3,0 3,1 3,1

formue**

Forbruk 14,8 15,9 13,6 11,8 12,5 12,3 4,6 4,9 4,6

Totalt*** 41,5 41,1 43,3 37,2 38,6 39,4 26,7 27,6 28,9

Norge OECD Europa USA

Kilde: OECD Revenue Statistics 1965-2002.
* Oljeskattene varierer sterkt fra år til år i Norge, og gjør tallene mindre sammen-
lignbare.
** Fast eiendom og finanskapital er i motsatt ende av skalaen når det gjelder mobi-
litet. Disaggregerte tall fordelt på land viser likevel ingen vesentlig ulik trend for fast
og mobil eiendom.
*** Totalen er noe større enn de fire hovedpostene, da den også omfatter andre,
mindre skatteposter.
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inntektene har falt betydelig i de siste par årene, men data foreligger
ikke.

Et ekstra problem med høy beskatning av bedriftenes overskudd
er at det ikke bare påvirker lokaliseringen av virksomheten, men at
multinasjonale selskaper har gode muligheter til å flytte inntekter
og utgifter mellom virksomheter i ulike land, slik at mest mulig av
overskuddet kommer til beskatning i land med lave skatter.27 Som
vi så er det sammenheng mellom lave skattesatser og inngangen
av UDI. Dette skjer både fordi aktivitet i et lavskatteland blir mer
attraktivt, men også fordi UDI gjør det lettere å få til en slik skatte-
motivert forflytning av overskudd. Det er derfor sannsynlig at presset
mot bedriftsbeskatningen vil øke fremover, dersom UDI igjen tar seg
opp.

Nasjonale skattemyndigheter forsøker å hindre skattemotivert flyt-
ting av overskudd, men siden internprising av innsatsvarer og tjenester
i produksjonen, og andre grep for overføring av overskudd ikke er
noen objektiv vitenskap, vil det alltid være vanskelig å tilordne over-
skuddet til et bestemt land på en objektiv måte. Et aktuelt mottrekk,
som benyttes i USA, er å beskatte datterselskapers overskudd på basis
av konsernets globale overskudd. Overskuddet fordeles altså likt på
datterselskapene med utgangspunkt i antall ansatte, omsetning eller
lignende kriterier.

Tidsskriftet Economist beklaget seg på lederplass 31. januar 2004
over de store ressursene som går med hos selskapene til skattemessige
tilpasninger og hos skattemyndighetene til kontrolltiltak. Sett på bak-
grunn av de relativt små inntektene, anbefaler tidsskriftet en radikal
løsning – å avskaffe bedriftsbeskatningen i sin helhet.

Personbeskatning
De mest mobile arbeidstakerne er de høyt utdannede og dermed
høyt lønnede. Dette er sannsynligvis de samme som får minst igjen
fra staten i forhold til hvor mye de betaler inn, siden staten overalt
driver omfordelingspolitikk. De høytlønnede har derfor også størst
incentiv til å flytte. Marginalskatten på inntekt er redusert betydelig
i de aller fleste land siden 1980-tallet. Nedgangen er i gjennom-
snitt i størrelsesorden 15-20 prosentpoeng.28 Dette kan ses på som
et bevis på skattekonkurranse, men dét er for enkelt. Senkingen
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av marginalskatten har først og fremst vært motivert av effekti-
vitetshensyn. Konkurranse om arbeidskraft har hittil vært et helt
underordnet poeng. De fleste steder har reduksjoner i marginalskatten
gått sammen med opprydding i fradrag, slik at gjennomsnittsskatten
for dem med høyere inntekter er langt mindre endret enn mar-
ginalskatten. Det er denne skatten, ikke marginalskatten, som vil
være bestemmende dersom noen vil flytte på grunn av skattetryk-
ket.

Selv om globaliseringen foreløpig har hatt liten effekt i form av
lavere personbeskatning, er det indikasjoner på at lavere skatt er en
av faktorene som spiller inn når folk flytter til andre land. Særlig
synes dette å gjelde mellom nærliggende land. Det er en betydelig
migrasjon av høyt utdannede fra Canada til USA, og lavere skatter
spiller en rolle.29 I London er omkring 23 prosent av arbeidsstyrken
utlendinger. En stor del av disse er ikke innvandrere fra utviklingsland,
men franskmenn og andre europeere som i hvert fall til en viss grad
er tiltrukket av britenes lavere personbeskatning, særlig på høyere
inntekter.30

I USA er det stor variasjon i skattetrykket og utformingen av
skattesystemet mellom delstatene. Det er en klar tendens til at lav-
skattestatene øker sin befolkning på bekostning av høyskattestatene.
Dette skyldes både skattekonkurranse, og at lavskattestatene har
høyere økonomisk vekst. Likevel går også denne utviklingen relativt
sakte, selv om det er langt lavere barrierer for å flytte innen et land
enn mellom land.

Eiendomsskatt
Fast eiendom er i sin natur vanskelig flyttbar. Det gjelder både for
bolig- og næringseiendom. Det gjør eiendomsskatt til en favoritt for
samfunnsøkonomer som leter etter skatter som ikke påvirker adferd,
og dermed heller ikke reduserer effektiviteten i økonomien.

Selv om teorien tilsier at økt globalisering og skattekonkurranse
skulle gi et incentiv for nasjonale regjeringer til å laste mer av skat-
tene over på fast eiendom, kan vi ikke observere dette i praksis. I
OECD har andelen av offentlige inntekter som kommer fra eiendoms-
skatt ligget stabilt på omkring 5 prosent siden 1980-tallet. I 1965
var de på 8 prosent. Dette kan skyldes at skattekonkurransen ikke
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har vært særlig hard, men det er også sterke politiske grunner til å
holde eiendomsskattene lave. Norge er blant de land som har lavest
beskatning av fast eiendom. Likevel er det liten politisk entusiasme å
spore for å øke den. Snarere har Bondevik II-regjeringen lovet å fjerne
en del av den (inntekt av egen bolig) i løpet av Stortingsperioden
2001-05.

Formuesskatt og kapitalbeskatning
Finansinntekter beskattes ulikt mellom land, og mange land behand-
ler renteinntekter, aksjeutbytte og salgsgevinster ulikt. Noen land har
dobbeltbeskatning av aksjeutbytte, altså både beskatning av bedriftens
overskudd og beskatning av uttak på eiers hånd. Andre land beskat-
ter ikke utbytte. Norge har som kjent gått frem og tilbake på dette
de senere år. Beskatningen av kapitalinntekter har gjennomgående
blitt lempeligere, og ligger under skattesatsene for arbeidsinntekter.
En undersøkelse som omfatter 19 OECD-land viser at satsene i gjen-
nomsnitt er redusert med ca. 40 prosent siden midten av 1980-tallet,
og nå ligger på omtrent samme nivå som nominelle skattesatsene på
bedriftenes overskudd.31

Mange land har ikke formuesskatt i det hele tatt. Dette gjelder bl.a.
Storbritannia, USA, Irland og Japan. Tyskland og Danmark fjernet
sin formueskatt i 1997, Østerrike i 1994. Andre land har redusert
satsene, slik at denne i gjennomsnitt for de samme 19 landene lå
omkring 0,35 prosent i 2000.

Velferdsstaten i klemme?
Enkelte kritikere av globaliseringen hevder at den på samme tid gjør
velferdsstaten mer nødvendig, og vanskeligere å opprettholde. Dani
Rodrik peker på økonometriske studier som viser at små og åpne land
gjennomgående også har de mest omfattende velferdsordningene, og
trekker særlig frem Østerrike, Sverige og Nederland som eksempel på
dette.32 Norge passer også godt inn i bildet. Han mener en viktig grunn
til dette er at åpne økonomier er utsatt for eksterne sjokk gjennom
endringer i handelsbetingelsene, og derfor trenger velferdsordninger
som støtpute mot disse. Det er tre viktige innvendinger mot Rodriks
teori.
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• Rodrik bruker samlede offentlige utgifter som uttrykk for vel-
ferdsstaten. Bare en liten del av velferdsstaten er knyttet til
eksterne sjokk via internasjonal handel og investeringer, først og
fremst beskyttelse mot arbeidsledighet. Helse, pensjoner, ufør-
het og utdanning er bare i mindre grad påvirket av, og derfor
begrunnet i, integrasjonen i verdensøkonomien. Det gjelder også
for en rekke andre offentlige utgifter som ikke har noe med
velferdsstaten å gjøre.

• Åpenhet øker ikke entydig risikoen, men kan bidra til å spre den,
for eksempel i forhold til sviktende avlinger. Det er en tendens til
at utviklingsland som åpner opp sin økonomi også diversifiserer,
dvs. blir langt mindre avhengig av en eller noen få næringer.33

Den økende andelen av industrivarer i eksporten fra mange slike
land er et tegn på det.

• Selv om Rodrik finner en sammenheng når det gjelder nivå, har
andre forskere ikke funnet noen sammenheng i utvikling. Geoff-
rey Garrett ved Yale peker på at nivået kan påvirkes av en rekke
forhold, og at man best fanger opp virkningen av globalisering
ved å se på utviklingen av handel og offentlige utgifter.34 Garrett
sammenlignet 116 land i to perioder – 1970-84 og 1985-95. Etter
å ha kontrollert for andre variable, kommer Garrett til at selv
om Rodrik har rett i at det er en positiv sammenheng mellom
nivået på utenrikshandel og nivået på de offentlige utgiftene, er
sammenhengen motsatt for utviklingen av disse to størrelsene.
Et land som øker sin eksponering overfor utenverdenen gjennom
økt handel, opplever altså en lavere vekst i offentlige utgifter enn
andre land. Rodrik på sin side tar dette til inntekt for sitt syn
– utviklede vestlige land har allerede nådd et nivå på offentlige
utgifter som er vanskelig å opprettholde i en globalisert verden.

I tabell 4.1 så vi at beskatningen av de mest mobile skatteobjektene -
bedrifter og finanskapital, innbringer til sammen 3-4 prosent av BNP.
Selv i en ekstremsituasjon, der mesteparten av disse inntektene ble
borte, er det vanskelig å se at dette ikke kan kompenseres gjennom å
øke andre skatteformer eller foreta moderate kutt i offentlige utgifter,
uten at velferdsstaten skulle være truet av den grunn. Dersom velferds-
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staten virkelig er effektiv, burde den overleve et slikt angrep. Dersom
den derimot har vokst seg for stor, blir presset fra skattekonkurransen
et ekstra argument for å gjøre noe med den.

Er skatteomlegging fornuftig?
Skattekonkurranse mellom nasjoner har innflytelse på utformingen
av skattesystemet, selv om denne innflytelsen ikke må overdrives.
Fører så dette presset til et bedre eller dårligere skattesystem enn
dersom nasjonene kunne utforme dette etter utelukkende nasjonale
preferanser? Det er ikke lett å gi et enkelt svar på det. For de fleste
samfunnsøkonomer er det et sentralt mål at skattesystemet i minst
mulig grad griper inn i markedet og påvirker aktørenes handlinger.
De fleste anbefaler derfor mer vekt på eiendomsskatt og lavere mar-
ginalskatter på arbeid. Forbruksbeskatning er mindre ressursvridende
enn skatt på arbeid, og oppmuntrer sparing, som igjen understøtter
økonomisk vekst. Større grad av brukerbetaling fremfor skattefinan-
siering bidrar også til å dempe etterspørselen etter offentlige tjenester,
særlig der forskjellen mellom kostnad og brukerens egen vurdering
av nytte, og dermed betalingsvillighet, er stor.

Motstandere av skattekonkurranse ser på dette som i beste fall et
nullsumspill. Fordelene et land kan oppnå ved å kutte skatter, opp-
veies av konkurrentlandenes tap. I verste fall kan det oppstå et «race
to the bottom», der skattesatsene senkes til under det optimale nivået.
Vi har som tidligere nevnt sett få tegn til dette så langt. På den annen
side kan skattekonkurranse gi mer effektive skattesystemer, og bidra
til å senke skattetrykket, eller i det minste hindre at det stiger, noe
som har positive økonomiske virkninger. En OECD-rapport konklu-
derer med at “the more open and competitive environment of the last
decades has … encouraged countries to make their tax systems more
attractive to investors. In addition to reducing overall tax rates, a com-
petitive environment can promote greater efficiency in government
expenditure programs.»35

Skattekonkurranse er en form for institusjonell konkurranse. Sta-
ten mister sin monopolsituasjon, der den kan skalte og valte med
innbyggerne som den vil. Isteden må staten tilby «sine» bedrifter og
innbyggere gode nok vilkår til at de ikke forsvinner til en konkurrent.
Ideelt sett kan vi velge mellom ulike pakker bestående av offentlige
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tjenester og tilhørende skattetrykk.36 Som Kåre P. Hagen og hans kol-
leger skriver: «Den latente trusselen om utflytting setter grenser for
hvor mye skattepenger som kan gå til finansiering av offentlig ineffek-
tivitet, og disse grensene blir trangere etter hvert som globaliseringen
fører til at innbyggerne blir mindre innelåst».37 Konkurransen redu-
serer også i utgangspunktet mulighetene for omfordeling. Alle land
er interessert i å få tak i melkekuene – personer og bedrifter som
legger igjen langt mer i skatter enn de fordrer i offentlige utgifter og
investeringer - og er villige til å konkurrere om disse.38 Fra et liberalt
synspunkt er dette en fordel. Individene er ikke lenger prisgitt Staten,
men kan sette statene opp mot hverandre.39

Betyr så mindre fordeling dårligere vilkår for de mindre bemidlede?
Ikke nødvendigvis. For det første kan lavere skattetrykk for høyere
inntekter bidra til økonomisk vekst og dermed fortsatt høy skatte-
inngang. For det andre er det alltid mulig å foreta omprioriteringer
i offentlige utgifter, slik at de i større grad går til dem med lave inn-
tekter, enn som overføringer til middelklassen. Kutt i folketrygdens
tilleggspensjoner er ett eksempel på det. Skolepenger ved universite-
tene for barn fra middel- og overklassen, slik Tony Blair har innført
i Storbritannia, er et annet.

Skatteparadiser – skadelig konkurranse
Institusjonell konkurranse har mange fordeler. Ulike nasjoner kan
tilby ulike pakker av offentlige goder med tilhørende skattenivå, og
så kan personer og bedrifter velge den pakken som passer dem best.
I dette bildet passer ikke skatteparadisene inn, fordi de innebærer en
frikobling av de to delene i pakken. En bedrift er lokalisert i ett land
og nyter godt av det offentlige tjenestetilbudet der, men betaler sin
(meget lave) skatt til et annet land som ikke yter noen annen gjenytelse
enn nettopp dette – muligheten til å unngå skatt.

Innenfor OECD arbeides det for å stoppe slike skatteparadiser.40

I den prosessen er det viktig å ikke kaste barnet ut med badevannet.
Land som Irland har lav bedriftsbeskatning, men den omfatter bedrif-
ter som faktisk har sin virksomhet i landet. Dette er noe helt annet enn
å bare ha et fiktivt hovedkontor der. Å lukke skatteparadiser er der-
for noe helt annet enn å fremtvinge skatteharmonisering overfor land
som Irland. Skatteharmonisering er intet annet en kartellvirksomhet –
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en sammensvergelse blant produsentene (i dette tilfelle nasjonalstater)
for å knekke brysomme konkurrenter. Grensen mellom nyttig skatte-
konkurranse og skadelig konkurranse fra skatteparadiser er ikke
opplagt, og det er heller ikke opplagt at de grensedragninger OECD
gjør er riktige, men det er ikke mulig å gå i dybden i dette spørsmålet
innenfor rammene av denne boken.

Behov for en selektiv næringspolitikk?
Globaliseringen innebærer konkurranse om å tilby næringslivet attrak-
tive vilkår, og skattekonkurranse er et viktig uttrykk for dette. Denne
konkurransen utfordrer den rotfestede oppfatningen blant samfunns-
økonomer om at ulike bransjer bør beskattes likt. Det argumenteres
for at mer mobile kilder må få lavere skatt, ellers flyttes virksomheten
og staten sitter igjen med null. Det er ingen tvil om at skattevilkårene
varierer mellom land, og at noen land favoriserer utvalgte bransjer.
Internasjonal sjøfart er det beste eksemplet på en næring som fysisk er
svakt knyttet til et enkelt land. Skattekonkurransen er da også intens
i denne næringen.

Gjør det noe dersom rederiene forsvinner til utlandet?
Å påvise at andre land har gunstigere skattevilkår er bare første
trinn i argumentasjonen for bransjespesifikke skattelettelser. Skatt er
bare en av mange faktorer som bestemmer lokaliseringsvalg. Som
vi så i kapittel 1 skjer mesteparten av bedriftenes investeringer i
hjemlandet. Det skal altså en del til før kapitalen flagger ut. Dette
gjelder særlig for eksisterende virksomhet, men også for nyinvesterin-
ger.

Det er lite trolig at det er mangel på kapital til gode prosjek-
ter i Norge.41 Redernes verdi for det norske kapitalmarkedet ligger
dermed ikke primært i den kapital de kontrollerer, men i deres
rolle som aktive eiere og entreprenører – aktører som kan identifi-
sere og drive frem gode foretningsideer. Det er altså ikke kapitalen
som er knapphetsfaktoren, men de gode prosjektene og kompetent
eierskap. Vi har mange eksempler på at rederne har gått inn med
risikokapital i nyskapende næringsliv, riktignok med noe blandet
resultat. Dersom de flytter til London i hopetall, er dette trolig en
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kompetanse som de internasjonale finansmarkedene ikke så lett kan
erstatte.

Hvorvidt rederiene bør ha gunstigere skattebetingelser enn det
øvrige norske næringslivet er for det første avhengig av hvor gode
betingelsene må være for at rederiene faktisk skal bli i landet. Da er
det bedre å se på hva rederne gjør enn hva de sier, og mange redere
har faktisk flyttet ut, ikke minst til London. For det andre må det
være en betingelse for bedre skattevilkår at offentlige inntekter (eller
samfunnsøkonomisk lønnsomhet) blir høyere enn de ellers ville ha
vært. Dette «ellers ville ha vært» er det springende punktet, og jeg har
ingen ambisjoner om å presentere en slik beregning. På den ene siden
betaler rederiene mindre skatt enn andre næringer, men dersom man
setter sin lit til klyngeteoriene (se nedenfor) er de viktige for resten
av den maritime klyngen, som er preget av god lønnsomhet og høye
lønninger, og de kan altså muligens bidra med kompetent eierskap. Vi
kan bare spekulere i hva som ville skje med ressursene i den maritime
klyngen dersom rederiene ble bygd ned på grunn av skatteskjerpelser.
Noen av shippingadvokatene, forsikringsmeglerne og andre høykom-
petente deler av miljøet ville trolig følge med til London, eller hvor
det nå måtte være. De fleste vil finne seg annen jobb i Norge, men
ville det være like lønnsomme og høytlønnede jobber?

Ved siden av kapital er den andre viktige innsatsfaktoren i ship-
ping arbeidskraft, både på skipene, i administrasjonen og i tilknyttede
næringer. De som er på land betaler vanlig norsk skatt, mens vilkårene
for dem som er til sjøs varierer, og er stadig utsatt for endringer. Mange
omfattes av såkalte nettolønnsordninger, der rederiene får refundert
deler av utbetalt lønn fra staten.

På skipene i utenriksfart er andelen nordmenn allerede lav, og synk-
ende. De som tar disse jobbene har svakt behov for fysisk tilknytning
til hjemlandet. Da blir lønnsnivået i forhold til familien som skal
forsørges og alderdommen som skal sikres utslagsgivende, og norske
sjøfolk har vanskelig for å konkurrere. Et bortfall av nettolønnsord-
ningen vil sannsynligvis ha betydelig effekt på hvor mange nordmenn
som arbeider til sjøs. For eldre norske sjøfolk kan resultatet bli tid-
ligpensjonering eller arbeidsledighet. De fleste andre ville imidlertid
finne seg annet arbeid i Norge.

Ordningene kan også avgrenses på en annen måte enn i dag. Glo-
baliserings- og skattekonkurranseargumentet gir intet grunnlag for at
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bartenderen på danskebåten skal betale langt mindre skatt enn bar-
tenderen i land.42 Alt i alt er det mye som tilsier at en avskaffelse av
nettolønnsordningen isolert sett ville gi en økning i skatteprovenyet
for den norske stat. Det er imidlertid avhengig av at Rederiforbundet
ikke har rett i at det er avgjørende for hele den maritime klyngen at
det fremdeles er et betydelig antall norske sjøfolk om bord på norske
skip.

Problematisk å identifisere og favorisere klynger
Selektiv næringsbeskatning eller andre former for favorisering for å
tiltrekke seg utvalgte bransjer har godt teoretisk belegg. Noen bransjer
har større lønnsomhet enn andre, som farmasøytisk industri. Noen
kan også danne kjernen i såkalte klynger, og dermed gi større posi-
tive ringvirkninger i økonomien enn andre bransjer. Det er vanlig å se
den maritime klyngen, med skipsfarten i sentrum, som den viktigste i
Norge. Lønnsnivået i denne sektoren ligger betydelig over gjennom-
snittet i næringslivet.43 Det er ikke mulig å gi dette spørsmålet noe
fyllestgjørende behandling her.44 Det er likevel grunn til å peke på at
næringsklynger som oftest blir til i markedet, og at det er sterkt vari-
erende hvor mye offentlig politikk bidrar. Det er all mulig grunn til
å tvile på politikernes evne til å peke ut lønnsomme bransjer, og det
er også grunn til å tvile på om bransjer opprettholder ekstraordinær
lønnsomhet over lengre tid. IT-bransjens kræsjlanding er et eksempel
på begge deler. Myndighetenes feilsatsninger på IT er ikke begrenset
til IT Fornebu. Allerede på slutten av 1980-tallet ble 4,4 milliarder
kroner kanalisert til noe som forskerne Tor Jakob Klette og Jarle
Møen i ettertid har karakterisert som stort sett mislykkede IT-pro-
grammer.45 Bioteknologi har i flere omganger vært omtalt som «the
next big thing». I Norge er det store forhåpninger til havbruk – like-
vel har næringen gjennomgått flere store kriser der milliardverdier er
utradert.

Selv om politikerne skulle være forutseende, og markedet av ulike
grunner ikke klarer å støtte opp under fremtidens vinnerbransjer, er
det heller ikke gitt at politiske myndigheter er i stand til å finne frem
til gode virkemidler for å stimulere disse næringene. Det er i det hele
tatt svært mye som skal klaffe for at selektiv næringspolitikk skal bli
en suksess. Det vi vet med sikkerhet, er at dersom politikerne går inn
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på en selektiv næringspolitikk vil store ressurser bli satt inn i lob-
byvirksomhet for ulike næringer. Fokus rettes mot å hente fordeler
gjennom den politiske prosess («rent seeking»), fremfor verdiskaping
i markedet.46 I verste fall kan dette utarte til korrupsjonslignende
tilstander.

Hvor viktig er nasjonalt eierskap?
Utenlandsk eierskap i norske bedrifter har vært en het politisk sak
de siste årene, enten det gjelder tradisjonell industri, energiselskaper
eller finanssektoren. Betydningen av nasjonalt eierskap blir fremhevet
stadig sterkere.47

Den som følger debatten får lett inntrykk av at vi har sett et massivt
oppkjøp av norske bedrifter i det siste. Sannheten er den motsatte.
Det siste tiåret samlet har norske oppkjøp i utlandet (UDI) vært litt
større enn den andre veien. Norges Banks statistikk viser at siden 1993
har inngående investeringer vært ca 278 milliarder kroner, mens 288
milliarder har gått ut.

Argumentene for nasjonalt eierskap er flere, men baserer seg på
oppfatningen om at utenlandske eiere vil ta andre beslutninger enn
norske eiere. Eksempelvis kan norske eiere lettere ofre hensynet til
overskudd til fordel for andre samfunnsmål, som sysselsetting og
desentralisert bosetting. Man er redd for at hovedkontorfunksjoner
flytter ut av landet, og at forskning og utvikling flagger ut. Det hev-
des også at nasjonalt eierskap fremmer langsiktighet, noe som mange
oppfatter som udelt positivt.

Forskning utført ved SNF i Bergen viser at utenlandsk eide bedrif-
ter i Norge ikke opptrer vesensforskjellig fra norskeide.48 Det er
stort sett nordmenn som sitter i nøkkelposisjonene, og det er liten
forskjell når det gjelder lokalt vare- og tjenestekjøp. Det skjer heller
ikke noen systematisk kanalisering av FoU-aktivitet ut av landet etter
utenlandske oppkjøp. De færreste multinasjonale selskaper opererer
lenger innenfor en modell med ett stort hovedkontor, der alt styres
fra.

De 21 utenlandskeide datterselskapene SNF-forskerne studerte,
kunne deles inn i fire grupper. Bare to passet til betegnelsen «fjern-
styrt datter», der kontroll, strategi og produktutvikling konsentreres
til eierlandet, altså det utbredte skremmebildet av hva som skjer når
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utlendinger tar over. Den vanligste formen, som passer på tretten av
selskapene, er «den autonome datter». Der har datterselskapene «en
mye friere stilling og større grad av beslutningsmyndighet i forhold til
strategivalg for egen virksomhet.» To bedrifter er flernasjonalt hoved-
kontor, dvs. at den norske avdelingen fungerer som hovedkontor for
virksomhet i mer enn ett land, mens de tre siste (alle i petroleumsnæ-
ringen) er «center of excellence», dvs. at de har kompetanseansvar
for et avgrenset område for hele konsernet.

Som vi skal se i neste kapittel kan argumentet om utflagging av FoU
snus på hodet, idet multinasjonale selskaper ofte sørger for betydelig
teknologioverføring til landene der de har datterselskaper. Det norske
oljeeventyret er basert nettopp på dette.

1 Definert som selskaper som kontrollerer eiendeler utenlands.
2 UNCTAD, 2002.
3 UNCTAD, 2003.
4 Dicken, 2003.
5 Doremus et al, 1998.
6 Dicken, 2003.
7 Det fører for langt å gå nærmere inn på dette i denne boken, men det finnes en

mengde bedriftsøkonomiske orienterte fremstillinger av denne utviklingen, se for
eksempel Dicken (2003).

8 Hagen et al, 2002.
9 Også en ihuga globaliseringstilhenger som den forrige WTO-sjefen Mike Moore

(2003) gjør denne feilen.
10 Verdiskapingen er altså omsetning minus input fra leverandører, eller sagt på en

annen måte: summen av lønn og andre personalytelser, renter og avskrivninger
på kapitalen og overskudd.

11 UNCTAD, 2002.
12 Giddens, 2002.
13 UNCTAD, 2002.
14 DeGrauwe & Camerman, 2002.
15 Legrain, 2002.
16 Ibid.
17 White, 2001.
18 Ghemawat & Ghadar, 2000.
19 Legrain, 2002.
20 OECD, 2003a.
21 Det er sannsynlig at andelen har falt videre i 2002 og 2003. I OECD Europa note-

rer OECD en nedgang på 0,4 prosent, men tallene for flere andre land foreligger
ikke, og derfor heller ikke aggregerte tall for hele OECD-området.
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22 Tanzi, 2000.
23 For nordmenn flest er trolig den mest åpenbare effekten presset på de særlig høye

norske alkoholavgiftene. Her opplever vi en dominoeffekt i Europa, der danskene
setter ned avgiftene for å hindre handelslekkasje til Tyskland, Sverige setter ned
for å hindre lekkasje til Danmark og Norge har redusert avgiftene på brennevin
for å redusere svenskehandelen. Internasjonal handel kan på denne måten gjøre
det noe vanskeligere å styre forbruket av utvalgte varer gjennom avgiftsvirkemid-
delen, men noen vesentlige virkninger for statens inntektsmuligheter har dette
ikke.

24 KPMG, 2003.
25 European Parliament, 2001, Gropp & Kostial, 2001.
26 Gropp & Kostial, 2001.
27 European Parliament, 2001. Det er i all hovedsak den nominelle skattesatsen,

ikke den effektive, som påvirker slik intern flytting av overskudd.
28 Edwards & de Rugy, 2002.
29 Iqbal, 1999.
30 Washington Post, 3. januar 2002
31 Huizinga & Nicodeme, 2001.
32 Rodrik, 1998a.
33 Irwin, 2000a.
34 Garrett, 1999.
35 OECD, 2001a.
36 For at dette skal være reelt må man forhindre at noen kan arbeide i et lavskatte-

land når de er i innbetalingsfasen og ha rett til ytelser etter reglene i høyskatteland
når de er i «høstingsfasen», dvs. når de har småbarn eller er trygdede.

37 Hagen et al, 2002.
38 En annen form for konkurranse om melkekuer er frihandelssoner, investerings-

støtte og andre former for finansielle incentiver for å tiltrekke seg utvalgte bedrifter
eller bransjer. UNCTADs World Investment Report fra 1995 viser at tidlig på
1990-tallet var det bare 4 av 103 undersøkte land som ikke hadde slike incentiver.
I USA er det vanlig med slik konkurranse også mellom delstater. Som det fremgår
annet sted i boken er jeg tvilende til at slike incentiver faktisk gir netto fordeler
for dem som tilbyr dem. Prisen kan bli for høy, og det er langt fra sikkert at man
lykkes å tiltrekke seg bedrifter som er uvanlig lønnsomme eller gir spesielt store
ringvirkninger.

39 Wright Cappelen (1999) stiller også spørsmålet om vi har moralsk rett til å skatt-
legge objekter med svak tilknytning til norsk økonomi, for eksempel rederier som
driver internasjonal fraktvirksomhet.

40 OECD 1998, 2001a.
41 Isachsen, 2002.
42 Reisebedriftenes Landsforening er motstander av ordningen fordi den ska-

per konkurransevridning i forhold til de landbaserte virksomhetene til deres
medlemsbedrifter.

43 Hervik & Jakobsen, 2001. Gjennomsnittslønnen ligger omkring 35 prosent over
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næringslivet for øvrig. Dette reflekter delvis mange ansatte i høytlønnsbransjer
innen finans, forsikring og megling, og generelt et høyt kompetansenivå. Fors-
kerne har ikke forsøkt å beregne hvor mye av lønnspremien som kan tilskrives
kompetansenivået.

44 Klyngeteorien er bl.a. forklart i Reve et al, 1992 og Reve og Jakobsen, 2001.
Kritikk av en selektiv næringspolitikk finnes bl.a. hos Holmøy, 2001 og Isachsen,
2002, og en drøfting i Hagen et al, 2002.

45 Klette og Møen, 1999.
46 Isachsen, 2002.
47 For Fremskrittspartiet har denne økonomiske nasjonalismen til og med fått forrang

fremfor partiets tradisjonelt fiendtlige syn på statlig eierskap.
48 Rusten, Kvinge & Jakobsen, 1999.
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5 Verdenskapitalismen i praksis

Det har i de siste årene kommet en rekke globaliseringskritiske bøker
med skrekkhistorier om de lønns- og arbeidsvilkårene som ansatte
i eksportindustrien i fattige land strir med. Selv om mange av disse
historiene er korrekte, er dette enkeltstående historier presentert av
journalister som verken har forsøkt å se helheten, eller sett på de reelle
valgmulighetene. Typisk i så måte er Naomi Kleins utpeking av Nike
som en slags internasjonal versting i hennes bestselger No Logo. Det
er et faktum at Nikes fabrikker i Vietnam og Indonesia betaler løn-
ninger langt over nasjonal minimumslønn og vanlige lønninger der
de er lokalisert.1 Denne boken er basert på empirisk forskning, ikke
på anekdoter. Likevel har jeg tatt med en beskrivelse av Nikes virk-
somhet i Vietnam som motpol til elendighetsbeskrivelsene (se boks
5.2).

Det kan være nyttig å skille mellom to ulike aspekter av glo-
baliseringen, nemlig frihandel og utenlandsinvesteringer. Effekten av
utenlandsinvesteringer finner vi best ved å sammenligne selskaper helt
eller delvis eid av utenlandske konserner med lokalt eide selskaper.
Effekten av frihandel finner vi best ved å sammenligne utenlandsk
eller nasjonalt eide selskaper som produserer for eksport med lokale
selskaper som produserer for hjemmemarkedet.

Bedring i lønns- og arbeidsvilkår
Sammenlignet med det vi er vant til i Vesten er selvsagt lønningene i alle
typer bedrifter i fattige land gjennomgående lave. De øvrige arbeids-
vilkårene vil også ofte være dårligere. Dette er likevel ikke poenget –
alle innser at det vil ta tid før fattige land kommer opp på et vestlig



velferdsnivå. Det viktige er at deltakelse i den globale økonomien gir
fremgang.

For bedrifter som er helt eller delvis eid av utenlandsk kapital
er bildet nesten entydig positivt. Edward Graham ved Institute for
International Economics i Washington viser i sin bok Fighting the
Wrong Enemy at amerikanske datterselskaper i gjennomsnitt beta-
ler 40 prosent over vanlig lønn i rike land, og at de betaler de
lokalt ansatte i industrivirksomhet i fattige land dobbelt så mye som
gjennomsnittslønnen i industrien der. Dette gjør de ikke for å være
snille, selv om et positivt image i Vesten også er viktig. På grunn-
lag av egen forskning skriver Theodore Moran ved Georgetown
University at utenlandske firmaer med behov for faglært arbeids-
kraft «av egeninteresse viste tegn til å bli mer opptatt av å trekke
til seg og beholde en mer tilfreds og veltrent arbeidsstyrke. Disse
investorene søkte å lage arbeidervennlige tjenester i et arbeidervenn-
lig miljø, og betalte tre ganger vanlig leiepris for å oppnå dette.»2

Investorene la også stor vekt på å beholde sine arbeidstakere og
hindre uro, og var derfor villige til å øke lønninger og foreta insti-
tusjonelle endringer (medbestemmelse, fagorganisering) for oppnå
dette.

De multinasjonale selskapene har råd til å betale høyere lønninger
fordi de er mer produktive enn de lokalt baserte, noe som igjen hen-
ger sammen med at de multinasjonale overfører moderne teknologi
og driftsmåter til fattigere land. De får rett og slett mer ut av de
ressursene som puttes inn i produksjonen. Som vi så i kapittel 2, tilfal-
ler en vesentlig del av produktivitetsgevinsten med tid og stunder de
ansatte. Det er allment erkjent at utviklingen i produktiviteten i ulike
land og næringer har nær sammenheng med investeringer i forskning
og utvikling. Mindre velkjent er det at flere studier viser at ikke bare
egen FoU er viktig, men også hvor mye FoU som foregår i de landene
man har mest handel med.3

Er det så slik at multinasjonale selskaper betaler bedre bare fordi
de satser i bransjer med høye lønninger og trekker til seg høyere
utdannet arbeidskraft? For å svare på det må man finne sammenlign-
bare studieobjekter, altså firmaer som ligner på hverandre. Også da
bekrefter forskningen at de multinasjonale betaler bedre.4

En unik studie fra Indonesia kaster lys over lønnsforskjellene mel-
lom utenlandsk eide og lokalt eide bedrifter, og hva som skjer i
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Boks 5.1 Kunnskapslekkasje: Klesindustrien i Bangladesh
I 1979 var det bare 40 ansatte i klesindustrien i Bangladesh. I dag
er landets eksport av klær verdt omkring $2 milliarder, og denne
sektoren står for 54 prosent av landets eksport. Hele 1,4 millioner
mennesker er sysselsatt i bransjen, og av dem er 95 prosent kvinner.5

Hele 70 prosent av alle kvinner som er sysselsatt i formell sektor,
jobber i klesindustrien. At kvinner har egen inntekt er en formidabel
fremgang også for likestilling mellom kjønnene, i Bangladesh som i
Norge.

Dette eventyret startet da Noorul Quader, en tidligere statstjenes-
temann med internasjonale kontakter, opprettet selskapet Desh og
gikk i kompaniskap med det sør-koreanske megaselskapet Daewoo.6

Koreanerne ønsket å omgå handelsrestriksjoner som rammet varer
produsert i Sør-Korea ved å produsere i Bangladesh. Avtalen innebar
at Quaders selskap sendte 130 arbeidere til Sør-Korea for opplæring.
Koreanerne bidro også med hjelp til å kjøpe maskiner og råvarer, med
markedsføring, og til opplæring og drift i Bangladesh. Arbeiderne fra
Bangladesh lærte ikke bare de tekniske aspektene ved produksjonen,
men også hva slags bedriftskultur som skal til for å lykkes i inter-
nasjonale markeder, og hvordan de skulle takle kvoteordninger og
andre proteksjonistiske utfordringer.7 Som motytelse skulle Daewoo
få 8 prosent royalty av omsetningen.

Opplæringen av arbeiderne var så vellykket at Quader allerede i
1981 sa opp avtalen med Daewoo, men heller ikke han kunne hindre
kunnskapen i å spre seg. Av de 130 opprinnelige arbeiderne, forlot
115 Desh i løpet av 1980-tallet for å starte sine egne selskaper. Innen
1985 var det 700 selskaper som produserte klær i Bangladesh.

selskaper som overtas av utlendinger.8 Indonesia er et uvanlig godt
studieobjekt, siden landet har statistikk av høy kvalitet og har truk-
ket til seg betydelig utenlandsinvesteringer, samtidig som mange av de
anekdotiske «bevisene» på dårlige arbeidsforhold stammer nettopp
derfra, for eksempel i Naomi Kleins bok.

Datasettet omfatter alle fabrikker med mer enn 20 ansatte for
tidsrommet 1975-1999, og er altså ikke en utvalgsundersøkelse. I
1999 var 1 710 av i alt 22 041 slike fabrikker i utenlandsk eie, og
utlendingene sto for 21 prosent av sysselsettingen og 36 prosent av
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verdiskapningen. Utenlandske selskaper betalte i snitt 44 prosent høy-
ere lønn enn de lokalt eide for produksjonsarbeidere, og 68 prosent
høyere for funksjonærer. Selv justert for utdanningsnivå var lønnin-
gene henholdsvis omtrent en fjerdedel og en halvdel høyere. Etter å
ha justert for også alle andre faktorer enn eierskap, som bransje og
region, sto forskerne igjen med en lønnsforskjell på henholdsvis 20
prosent og 12 prosent.

Hva så med de bedriftene som ble overtatt av utenlandske eiere?
Effekten av utenlandsk overtakelse ble etter to til tre år beregnet til
17 prosent høyere lønninger for produksjonsarbeidere og 33 prosent
for funksjonærer – altså at lønningsøkningen i slike bedrifter var så
mye høyere enn i de øvrige bedriftene.9 For å sjekke at det ikke var
det faktum at et selskap ble kjøpt opp som utløste høyere lønnsevne,
studerte forskerne også de bedriftene som gikk fra utenlandsk til
lokalt eie. Her utviklet lønningene seg omtrent som i andre bedrifter,
eller dårligere. Effekten på sysselsettingen i de oppkjøpte bedriftene
er også interessant. Antall produksjonsarbeidere økte kraftig, mens
antallet funksjonærer gikk ned med 28 prosent. Utenlandske sel-
skaper ansetter altså betydelig færre funksjonærer, men betaler dem
betydelig høyere lønninger. Dette er konsistent med effektivisering av
driften.

Den høye profilen til mange selskaper som produserer i utvik-
lingsland har skapt et inntrykk av at lavlønnsbransjer som tekstiler
og sko dominerer de utenlandske investeringene. Theodore Moran
har studert flyten av direkteinvesteringer til fem land – Filippinene,
Costa Rica, den Dominikanske republikk, Mauritius og Madagas-
kar. Han fant at andelen av kapitalinngangen til bransjer som
elektronikk, kjemikalier, medisiner, medisinsk utstyr og bildeler er
økende, og i de fleste av disse landene har gått forbi lavtlønnsbran-
sjene.10

Den samlede virkningen på etterspørselen etter høyere utdannede i
fattige land påvirkes av flere faktorer. Utenlandsinvesteringene øker i
bransjer med behov for utdannet arbeidskraft. Vi har tidligere i boken
sett at land som deltar aktiv i globaliseringen oppnår høyere øko-
nomisk vekst, noe som også dreier etterspørselen i retning utdannet
arbeidskraft. På den annen side viser eksemplet fra Indonesia at uten-
landske oppkjøp fører til mer effektiv bruk av høyere utdannede og
dermed redusert behov. Nettoeffekten er sannsynligvis positiv – økt
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Boks 5.2 Verdenskapitalismen kommer til Trung An
I 1988 begynte Vietnam liberaliseringen av sin økonomi, den såkalte
doi moi-politikken. Da levde tre fjerdedeler av landet befolkning under
Verdensbankens fattigdomsgrense. Etter ti år med eksportledet vekst,
var andelen halvert til 37 prosent i 1998.

Ett av de utenlandske selskapene som har bidratt til denne frem-
gangen er Nike. I Trung An, utenfor Ho Chi Minh-byen, begynte
det koreanske selskapet Samyang høsten 1995 å produsere sko under
kontrakt med Nike. Den britiske sosialdemokraten Philippe Legrain
dro til Trung An for å undersøke arbeidsforholdene.11

Istedenfor skitne fabrikker med dårlig luft og lys, fant Legrain noe
han syntes lignet mer på Kew Gardens enn en skofabrikk. Fabrikk-
hallene er rene og pene, og avkjølt med vifter. Alle ansatte får
sikkerhetsopplæring, og det er fire brannøvelser i året. Luftkvaliteten
inne i lokalene testes av amerikanske selskaper, og er under-
lagt amerikanske arbeidsmiljøstandarder. Arbeidsmiljøet kontrolleres
regelmessig av revisjonsfirmaet PwC og det naturvitenskapelige uni-
versitetet i Ho Chi Minh-byen. Den viktigste innvendingen mot
arbeidsmiljøet har vært koreanske arbeidslederes bryske stil. Dette
har bedret seg, etter press fra Nike.

Arbeiderne tjener i gjennomsnitt $54 i måneden. Ikke mye, men
likevel dobbelt så mye som gjennomsnittet i området rundt Trung An,
og godt over minimumslønnen på $35 for utenlandsk eide bedrifter.
For de statseide er den bare $15. Arbeidstiden er 48 timer i uken, og
(den ekstrabetalte) overtiden er begrenset til 200 timer i året. De fleste
av de 5.200 ansatte er kvinner i tyve- og tredjeårene. Da kommer det
godt med at Samyang gir fire måneders betalt svangerskapspermisjon.
Som i andre Nike-fabrikker arbeider ingen under 16 år i tekstilfabrik-
ken, og ingen under 18 år i skofabrikken. En tredjedel av arbeiderne
er fagorganiserte.

Ringvirkningene av Samyang-fabrikken er store. Ikke bare har de
som jobber der fått mer penger mellom hendene, men siden de etter-
spør varer og tjenester lokalt, drar de flere ut av fattigdommen. Mer
enn tre fjerdedeler av husstandene i området har nå TV, mot en tred-
jedel i 1995. To av tre har en motorsykkel, dobbelt så mange som før
fabrikken kom.
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etterspørsel etter utdannet arbeidskraft. Det samsvarer med erfarin-
gene fra de nyindustrialiserte landene i Østen og generelle erfaringer
i land som oppnår god økonomisk vekst.

Selv om utdanningsnivå forklarer en del av de høyere lønningene i
datterselskapene til multinasjonale selskaper, innebærer dette på ingen
måte noen «utbytting» av de høyere utdannede. Tvert imot er det
grunn til å tro at de multinasjonales aktiviteter bidrar til å øke avkast-
ningen av utdanning. Dermed reduseres også grunnlaget for «brain
drain», altså at de godt utdannede emigrerer. Flere oppmuntres også
til å utdanne seg.

En stor del av produksjonen for eksport foregår i nasjonalt eide
selskaper under kontrakt med multinasjonale selskaper, for eksempel
Nike og Levis. Disse kan produsere ferdige produkter eller kompo-
nenter for sammensetting andre steder. Det er derfor høyst relevant
å undersøke hvordan lønns- og arbeidsforholdene er i slike firmaer, i
forhold til lokale firmaer som produserer for hjemmemarkedet. Det
generelle bildet forskningen viser oss er at eksportorienterte firmaer,
særlig under kontrakt med multinasjonale selskaper, tilbyr bedre
arbeidsvilkår enn andre.12 Undersøkelser foretatt av den internasjo-
nale arbeidsorganisasjonen ILO viser at lønnsnivået i frihandelssoner
i utviklingsland gjennomgående ligger høyere enn i de landsbyene
som arbeidskraften kommer fra.13 Det amerikanske arbeidsdepar-
tementet har kommet til at lønningene i typiske eksportnæringer
som sko- og klesindustrien er høyere enn i jordbruket, som ofte er
alternativet.14

Organisasjonsfriheten opprettholdes
Generell handelsteori gir en klar indikasjon på at frihandel og uten-
landske investeringer bedrer vilkårene for arbeidstakerne i fattige
land, ganske enkelt fordi det blir større konkurranse om arbeids-
kraften enn i en lukket økonomi, og fordi økonomiens vekstevne
bedres. Som vi har sett ovenfor er det ikke bare teorien, men også
empirien som viser at arbeidsvilkårene bedres. Til dette innvender
globaliseringskritikere, særlig de som er knyttet til fagbevegelsen i
rike land, at denne mekanismen ikke er sterk nok dersom arbei-
derne hindres i å slutte seg sammen i fagforeninger for å forhandle
kollektivt.

132 Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen



I denne boken skal jeg ikke drøfte hvorvidt det er arbeidernes kol-
lektive forhandlingsmakt som ligger bak veksten i «vanlige folks»
velstand i vestlige land. La meg nøye meg med å konstatere at det ikke
synes å være vesentlige forskjeller i arbeidernes inntektsnivå i land
med sterke fagforeninger, som de skandinaviske og land med svake
fagforeninger, som USA. Også enkelte nyindustrialiserte land som Sør-
Korea har sterke fagforeninger, mens andre har svake (Hong Kong,
Taiwan), uten at dette ser ut til å være en viktig faktor i å forklare øko-
nomisk utvikling eller inntektsfordeling. Det er heller ingen merkbare
forskjeller i fordelingen av den totale verdiskapingen mellom arbeid
og kapital som kan ledes ut av graden av fagorganisering.

Det er uenighet om sterke fagforeninger er en fordel eller ulempe
for utviklingsland. Noen mener at disse typisk representerer «arbei-
deraristokratier» som gjennom kontroll med nøkkelsektorer i landet
kan skape ineffektivitet som skader alle andre.15 Andre mener at
fagorganisering kan bidra til effektivisering og ikke minst stabilitet i
arbeidslivet.16

Uansett hva vi måtte mene om fagforeningenes rolle er det lite
som tyder på at globaliseringen hindrer deres arbeid. Det finnes
intet belegg for påstanden om at fattige land oppmuntres til et fag-
foreningsfiendtlig lovverk for å gjøre seg attraktive for internasjonal
kapital, utover noen få enkeltstående eksempler. OECD undersøkte i
1996 utviklingen i organisasjonsretten i de 75 land som sto for prak-
tisk talt all internasjonal handel og investeringer over landegrensene.
Ikke i et eneste av disse landene hadde fagforeningenes rettigheter
blitt svekket siden begynnelsen av 1980-tallet, og i sytten land var
rettighetene betydelig forbedret.17 Det var heller ingen sammenheng
mellom retten til å organisere seg og til kollektive forhandlinger, og
eksportutviklingen.

Arbeidsmiljøstandardene bedres
Det hevdes ofte at internasjonal konkurranse vil føre til et «race to
the bottom» når det gjelder standarder for arbeidsmiljøet. For å til-
trekke seg bedrifter, må nasjonene senke sine krav. Dette er en myte.
Gjennomgående strammes slike standarder til fra år til annet, både i
den rike og fattige delen av verden.18

Dani Rodrik har i en studie av 36 utviklingsland undersøkt
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hvilken rolle sivile og politiske rettigheter og fagforeningsrettighe-
ter spilte for et lands komparative fortrinn.19 Den eneste statistisk
signifikante sammenheng han fant var at lengre maksimal arbeids-
tid styrket konkurranseevnen. Rodrik fant en negativ sammenheng
mellom lave standarder og UDI, og en positiv sammenheng mellom
demokratiske institusjoner og UDI, og konkluderte med at «lave
arbeidsmiljøstandarder kan være en hindring, snarere enn en til-
trekkende faktor, for utenlandske investorer». Moran oppsummerer
forskningen med at lave arbeidsmiljøstandarder ikke ser ut til å bli
brukt i noen vesentlig grad for å styrke konkurranseevnen.20 OECD
har også slått fast at friere utenrikshandel er knyttet til forbedringer
i arbeidsmiljøstandarder.21

Selv om globaliseringen ikke skaper dårligere arbeidsvilkår i fat-
tige land, fører den til lavere standarder i rike land? Det er ingen tvil
om at slike standarder er høyest i rike OECD-land, nettopp de som
handler mest med utlandet og investerer mest både i andre rike og
fattige land. Det er heller ingen tvil om at arbeidsmiljøstandardene
er blitt skjerpet over tid. Det er i det hele tatt ingen indikasjoner på
at internasjonal konkurranse er med på å redusere slike standarder i
rike land.22

Det hender av og til at en bedrift argumenterer mot skjerping av
standarder ved å vise til konkurranseevne og andre lands regulerin-
ger. Slike innvendinger tas sjelden til følge, og selv i de tilfeller det
skjer, innebærer dette bare en bremse i den kontinuerlige skjerpelsen
av standarder, ikke noen reversering.

Vekst tar knekken på barnearbeidet
I Norge er det for de aller fleste en ren ryggmargsrefleks å være imot
alle former for barnearbeid. Punktum finale. Likevel har organisasjo-
ner som Redd Barna og UNICEF advart mot et slikt unyansert svar.
Når saken ikke er så enkel, er det fordi alternativet til barnearbeid ofte
ikke er en idyllisk oppvekst med skolegang og lek på barnerommet.
Nordmenn har en tendens til å glemme at barnearbeid alltid har vært
det vanlige, og at det bare er i de aller siste generasjoner at flere og
flere land har klart å kvitte seg med dette.

Det er nær sammenheng mellom et lands velstandsnivå og utbre-
delsen av barnearbeid. Barnearbeid er først og fremst tvunget frem
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av økonomiske omstendigheter, og økonomisk vekst eliminerer beho-
vet for det. Dersom de fattiges velstandsnivå øker tilstrekkelig, vil de
aller fleste foreldre benytte anledningen til å få barna ut av arbeid og
over på skolen. Ved siden av en politikk som oppmuntrer økonomisk
vekst, kan lokale myndigheter bidra gjennom å bygge ut et bedre,
fortrinnsvis gratis, grunnskolesystem.

Dersom det økonomiske grunnlaget for å fjerne barnearbeid ikke
er til stede, vil tiltak for å stoppe det, enten gjennom lovverket, inter-
nasjonal boikott eller regler i WTO, bli omgått eller gi utilsiktede
bivirkninger. For det første foregår en vesentlig del av barnearbeidet
i jordbruket, gjerne på foreldrenes små jordstykker, og er vanskelig
å kontrollere og stoppe. Bare omkring 5 prosent av barnearbeiderne
arbeider i eksportindustrien.23 For det andre kan behovet for at barna
bidrar til familiens inntekt være akutt. Dersom muligheten til lovlig
arbeid fjernes, vil mange foreldrene ikke se noen annen råd enn å la
barna fortsette å arbeide i den svarte økonomien, til enda dårligere
betingelser, sende dem ut på gaten for å tigge eller til og med selge
dem eller leie dem ut til prostitusjon.

I 1992 ble det oppdaget at den amerikanske butikkjeden Wal-mart
hadde kjøpt klær fra fabrikker i Bangladesh som hadde barnearbei-
dere ansatt. Den amerikanske kongressen drøftet forbud mot import
av varer fra landet. Dette førte til at omkring 50 000 barnearbeidere
i tekstilindustrien fikk sparken. En studie for UNICEF viste at mange
av disse hadde gått over i farligere eller dårligere betalt arbeid, eller
blitt prostituerte.24 Ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam
gjaldt dette et flertall av de oppsagte.25 Et annet eksempel som også
refereres av UNICEF, er en boikottaksjon mot barnearbeid hos tep-
pemakere i Nepal som førte 5 000 jenter inn i prostitusjon.26 Det er
slike effekter som gjør at organisasjoner som Unicef og Redd Barna
vanligvis ikke støtter boikott som et virkemiddel i kampen mot barne-
arbeid. Keith Watkins fra Oxfam er kategorisk: «Det finnes ingen
eksempler på at sanksjoner har forbedret arbeidsvilkårene. Det dreier
seg om et arbeideraristokrati i Nord som beskytter sine jobber og
arbeidsbetingelser.»27

Siden økonomisk vekst eliminerer barnearbeid, bidrar økt globali-
sering til å redusere problemet. Verdensbankens David Dollar trekker
frem Vietnam som et godt eksempel.28 En undersøkelse fra 1993
viser en nær sammenheng mellom barnearbeid og familieinntekt.
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Hele 3 347 vietnamesiske familier ble fulgt fra 1993 til 1998. I mel-
lomtiden hadde Vietnam liberalisert sin økonomi og åpnet opp for
utenlandske investeringer og eksportrettet vekst. Landet hadde sluttet
seg til globaliseringen. I løpet av disse fem årene økte realinntekten til
de fattigste ti prosent av vietnameserne med 50 prosent. Dette førte
til en kraftig (1/3) nedgang i barnearbeid og en tilsvarende økning i
andelen barn som gikk på skolen. En studie viser at omkring halvpar-
ten av nedgangen skyldtes at handelsliberalisering førte til at prisen
på ris økte. Siden et stort flertall av vietnamesere får sin inntekt fra
landbruket, førte dette til at mange familier fikk råd til å sende sine
barn på skole.29

En annen fersk studie basert på den samme datakilden som Dollar
benyttet bidrar også til å forklare hvorfor en del tidligere empirisk
forskning ikke har funnet noen klar sammenheng mellom økt vel-
standsnivå og mindre barnearbeid.30 Eric V. Edmonds forklarer dette
med at denne effekten er sterkest når familier forlater fattigdommen.
Tidligere studier som også tar med familier der mange familier på for-
hånd ikke er fattige, eller familier som på tross av fremgang fortsatt
er fattige, vil maskere den positive effekten. Det finnes altså en fattig-
domsterskel som må passeres før barnearbeidet reduseres vesentlig.
For de familiene som passerte denne terskelen, fant Edmonds at 80
prosent av nedgangen i barnearbeid kunne tilskrives økt inntekt.

Korrupsjonen reduseres
Et stort innslag av multinasjonale selskaper og internasjonal handel
bidrar ikke bare til å drive opp lønningene, men har også positive
virkninger for det økonomiske klimaet i vertslandet. Eiendomsrett
og kontrakter beskyttes bedre i land med stort innslag av utenlandsk
kapital. Forskning bekrefter sammenhengen mellom en fungerende
rettsstat og større inngang av utenlandsinvesteringer.31 De lover,
regelverk og institusjoner som utvikles for å tiltrekke seg utenlandsk
kapital, kommer også det øvrige næringslivet til gode. Globaliserings-
kritikere fremstiller gjerne arbeidet for et internasjonalt regelverk for
utenlandsinvesteringer, som blant annet innebærer likebehandling av
utenlandske investorer og større åpenhet omkring investeringer, som
en urimelig inngripen i nasjonal handlefrihet, til fordel for multina-
sjonale selskaper. De glemmer at den nasjonale «handlefriheten» de
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ønsker å beskytte ofte er byråkratens eller viseministerens frihet til å
gi en lukrativ kontrakt til sin svoger.

Korrupsjon er utbredt i mange av verdens land, og særlig de minst
utviklede. Ved siden av den åpenbare urettferdigheten i dette, virker
korrupsjonen dempende på økonomisk utvikling. Gjennom den velbe-
grunnede misnøyen den medfører, fører korrupsjonen også til politisk
ustabilitet. Det er klar sammenheng mellom graden av korrupsjon og
lukkethet i økonomien. Bonaglia peker på tre mekanismer.32 For det
første vil ulike former for handelsrestriksjoner skape et stort marked
for korrupsjon, ved at størrelsen og innretningen kan påvirkes politisk
(tolltariffer) og gjennom at tjenestemenn kontrollerer praktiseringen
(kvoter og lisenser).

For det andre vil selskaper som beskyttes mot konkurranse kunne
oppnå større overskudd, og derfor være mer attraktive som melkekuer
for korrupte byråkrater. Nigerias oljeindustri er et typisk eksempel,
og har vært og er en evig kilde til den utbredte korrupsjonen og poli-
tiske ustabiliteten i dette landet. Den svært profitable oljeindustrien
skaper lignende problemer i mange andre land.

Den tredje grunnen er at utenlandske investorer foretrekker å ope-
rere i land med lite korrupsjon, alt annet likt. Det skaper større
forutsigbarhet og reduserer risiko. Land som ønsker å tiltrekke seg
utenlandsk kapital må derfor gjøre en større innsats for å bekjempe
korrupsjonen.33

Bonaglia har testet teorien empirisk for et stort utvalg land på 1980-
og 90-tallet, og funnet at større åpenhet fører til redusert korrupsjon.
Effekten av åpenhet er en tredjedel av betydningen av utviklingsnivå,
som er den viktigste faktoren som påvirker korrupsjonsnivået. Også
Ades og Di Tella finner en klar sammenheng mellom at et land er skjer-
met mot konkurranse enten gjennom naturlig eller politisk etablerte
barrierer, og økt korrupsjon.34

Det er også en klar sammenheng mellom større økonomisk frihet i
bredere forstand og mindre korrupsjon. Dette er naturlig, i og med at
det også er sammenheng mellom økonomisk frihet og utviklingsnivå.35
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Det skulle ikke vært lov!
I kapittel 3 viste jeg at det er klar sammenheng mellom globalisering
og vekst, og vekst og velstandsutviklingen for flertallet av befolknin-
gen og for de fattige. Siden utenlandske direkteinvesteringer er en
svært viktig bestanddel i den økonomiske globaliseringen, bidrar disse
til velstandsforbedringer. Dette betyr ikke at integrasjonsprosessen er
vellykket i alle land og under alle forhold. Det betyr heller ikke at alle
fabrikker som er eid av multinasjonale selskaper eller produserer for
dem, har akseptable arbeidsvilkår. Hvorfor ikke gripe inn, gjennom
å etablere felles globale standarder for arbeids- og lønnsvilkår, slik at
vi fanger opp alle?

Jeg skal presentere fire argumenter imot, og deretter se på alternative
løsninger, som kan tette enda flere hull.

Felles standarder brukes proteksjonistisk
Erfaringene fra såkalte anti-dumping-tiltak innenfor WTO viser at
de svært ofte erobres av produsentinteresser som vil beskyttes mot
konkurranse.36 Slik er det også med tiltak som vil regulere ram-
mebetingelsene for produksjon i andre land. En forskergruppe ved
Handelshøyskolen i Bergen skriver at «miljø- og arbeidsforhold i
andre land lett kan bli vikarerende argumenter for en politikk som
i bunn og grunn har til hensikt å beskytte egne næringer eller egne
arbeidsvilkår».37

Det har spredd seg en myte om at WTO-forhandlingene i Seattle
i 1999 brøt sammen på grunn av den store folkelige motstanden i
gatene. Sannheten er at en vesentlig grunn til at de brøt sammen var at
den amerikanske administrasjonen, under press fra amerikansk fagbe-
vegelsen som ønsket beskyttelse mot «unfair» konkurranse, forlangte
at arbeids- og miljøstandarder skulle inn i WTO-avtalen. Dette satte
svært mange u-land seg sterkt imot, da de så det som et skjult forsøk
på å hindre adgang til vestlige markeder for deres produkter.

WTO baserer seg på konsensus
Handelsliberaliseringsprosessen innenfor WTO er komplisert og
basert på konsensus. På grunn av en sterk og begrunnet mistanke fra
fattige land om at felles standarder vil bli brukt proteksjonistisk, er
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det små sjanser for å bli enige om standarder. De må i så fall legges så
lavt at de har liten praktisk betydning. En fortsatt kamp om dette kan
også skape misstemning i hele WTO-prosessen og hindre fremgang
på andre områder.

Felles standarder vil ikke bli håndhevet
Mange fattige land har et mangelfullt fungerende byråkrati og rettsve-
sen, og en utbredt korrupsjonskultur. Eksisterende standarder følges
derfor i varierende grad opp. Dette betyr ikke at arbeidsmiljøstan-
darder er uten betydning, og i mange land er oppfølgningen god.
Imidlertid er det grunn til å tro at standarder som ikke har sitt opp-
hav i lokale behov og vurderinger, men er påtvunget utenfra, i mindre
grad vil bli fulgt opp. Dette vil igjen skape store problemer i forhold
til hele WTO-prosessen. Påstander om brudd på reglene, reelle eller
oppdiktede, kan med letthet brukes av proteksjonistiske krefter i rike
land til å hindre eksport fra fattige land, ikke bare fra bedrifter som
bryter reglene, men fra landet som helhet.

Standardene kan bare dekke en liten del av økonomien
Selv om man skulle overvinne de innvendingene som er nevnt ovenfor
(og det finnes flere), vil reguleringene bare komme en mindre del av
befolkningen til gode, det den sosialliberale amerikanske økonomen
Paul Krugman kaller «arbeideraristokratiet».38 I svært mange land
jobber et flertall av befolkningen i den uregulerte sektoren. I India
utgjør dette hele 91 prosent av arbeidsstyrken, og 75 prosent av arbei-
derne i industrien.39 Nesten hele veksten i sysselsettingen skjer utenfor
det regulerte markedet. Jordbruket, hjemmearbeid, småhandel og en
del av industrien er i hovedsak utenfor offentlig kontroll.

Siden skjerpede standarder høyst sannsynlig vil øke kostnadene ved
å være i offisiell sektor, vil enda mer aktivitet forsvinne over i uformell
sektor. En god illustrasjon på dette er barnearbeid, som vi så ovenfor.
På intet område er vel argumentene for felles globale standarder mer
appellerende. Likevel viser erfaringene at man må gå forsiktig frem
og ha utilsiktede bivirkninger for øye.
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De allmektige varemerkene
Naomi Kleins bok No Logo forsterket debatten omkring de multina-
sjonale selskapenes rolle, både i forhold til å skape «kunstige» behov
gjennom reklame og merkebygging, og deres innvirkning på fattige
land. Det er verdt å referere det svaret som Economist kom med på
lederplass (8. september 2001):

«Forestill deg en verden uten varemerker. Den fantes en gang, og
finnes fremdeles i de fattigste delene av verden. Ingen grovkornet
annonsering, ingen stygge reklameboards, ingen McDonald’s. Like-
vel, dersom de får en sjanse og litt penger, flykter folk fra denne
Edens Have. De søker seg til Budweiser istedenfor sitt lokale brygg,
kaster navnløse skjorter til fordel for Gap og foretrekker Marlboros
fremfor hjemavlede sigaretter. Hva skal man slutte av dette? At folk
er bønder i spillet til gigantselskaper med enorme reklamebudsjetter
og global rekkevidde? Eller at varemerker fører med seg noe som er
bedre enn hva de hadde før?»

Varemerkene oppsto i det 19. århundret, da folk begynte å kjøpe
varer laget i fabrikker langt borte, ofte fra folk de ikke kjente. Vare-
merket ble en erstatning for tillit til den lokale kjøpmannen eller
produsenten. Dette er kjernen i varemerkets verdi også i dag. Du
betaler gjerne litt mer for å handle hos Amazon fremfor å prøve en
ukjent, men noe billigere nettbokhandel, fordi du vet at du får varene
dine i god stand, levert i tide. Bor du i det sørlige Afrika er det sikrere
å sette pengene i en filial av Citibank enn å bruke den lokale banken
drevet av presidentens sønn.

Varemerkene hjelper oss til å finne frem i et mylder av tilbud.
Som reklamemannen Winston Fletcher sier (Marketing, 13. september
2001): «Shoppere i et supermarked eksponeres for kanskje 30.000
varer, og kommer til å velge et par dusin av dem. Hvordan kunne
de klare det uten varemerker? Shopping ville ta all verdens tid. I en
verden uten valgmuligheter ville vi ikke ha behov for varemerker –
men hvem vil ha en verden uten valgfrihet?»

Philippe Legrain avviser blankt at utbredelsen av globale varemerker
er et symbol på de multinasjonale selskapenes makt over forbrukerne.
Det er helt motsatt. Et monopol har intet behov for varemerker – det
er den sterke konkurransen som skaper dette behovet.

Riktignok har mange varemerker forsøkt (og noen med suksess) å
knytte sitt produkt til et image som har lite med varens fysiske egen-
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skaper å gjøre, men det sentrale punktet gjenstår: Dersom kunden
mister tilliten til produktet, er varemerket null verdt. Naomi Klein
hevder at sterke varemerker som Nike er i ferd med å «kolonisere
hjernen vår». Legrain svarer indignert at det er noe fryktelig nedlat-
ende over No Logo. Klein er tydeligvis intelligent nok til å se gjennom
logoenes falskhet, men den stakkars idiotiske allmuen lar seg villig
hjernevaske.40

Det er også en myte at varemerkene er blitt stadig sterkere. I 1975
svarte 66 prosent av amerikanere i tjueårene at de holdt seg til vel-
kjente merker. I 2000 var dette redusert til 59 prosent. For dem over
60, ble lojaliteten redusert fra 86 prosent til 59 prosent.41 Historien
er full av sterke varemerker som mister sin kraft. Konsulentselskapet
Interbrand lager hvert år oversikter over varemerkenes verdi. Studerer
vi disse over noen år, ser vi store endringer og at mange selskaper som
tidligere scoret høyt, rett og slett forsvinner ut av listen. Vi som har
levd en stund husker Nestlé som et svært sterkt varemerke. Hvor er
det nå? Kellogg’s, som i Norge er mest kjent for corn flakes, var for ti år
siden det nest mest verdifulle varemerket i verden. I 2002 lå selskapet
på 40. plass. McDonald's sliter med imaget sitt, det samme gjør Mic-
rosoft. Kanskje vil Starbucks miste sin kraft lenge før de får somlet seg
til å etablere kaffebarer i Norge. Massive markedsføringskampanjer
mislykkes dessuten fra tid til annen. Verdens sterkeste varemerke –
Coca Cola, var ikke nok til å overbevise antatt lojale forbrukere til
å drikke den nye utgaven av drikken, og selskapet måtte raskt gjøre
retrett og gjeninnføre Classic Coca Cola.

Klein ser de enorme summene som brukes til markedsføring som et
tegn på varemerkenes styrke. Det kan like gjerne ses på som et bevis
på hvor svake de er – produsentene bak må hele tiden anstrenge seg
bare for å bevare sin posisjon. I det aller siste har varemerker blitt så
upop (trolig under innflytelse fra Kleins bok) at mange kjente mote-
hus har tatt dem helt vekk eller gjort dem langt mer diskret. Tiden
vil vise om dette bare er enda en mote. Tidens individualisering, der
alle streber etter å være «unike» innebærer at man gjerne kan bruke
et varemerke til å markere individualitet, men gjør alt for vanlige
varemerker ubrukelig til dette formålet.
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Forbrukerne har makt
Globaliseringskritikere som har som mål å fremme en mer menneskelig
globalisering, ikke å stoppe den, må innse at det er nettopp varemerker
som gir dem makt. Det er bare mot sterke merker som Nike og Coca
Cola at det har noen hensikt å fremme krav om at selskapene må ta
mer hensyn til miljø, menneskerettigheter og lønns- og arbeidsvilkår.
Varemerkene har bare en verdi så lenge det er positive assosiasjoner
knyttet til dem, og disse assosiasjonene kan aktivister påvirke. Der-
imot står de ganske maktesløse mot billige non-brand produkter fra
lokalt eide sweatshops i for eksempel Bangladesh og Indonesia. En
av Kinas fremste arbeidsrettsadvokater, Zhou Latai, sier dette slik:
«American consumers are a main catalyst for better worker rights in
China. They are the ones who pressure Nike and Reebok to improve
working conditions at Hong Kong- and Taiwan-run factories here.
If Nike and Reebok go - and they could very well if [normal trade
relations] is rejected - this pressure evaporates. This is obvious.»42

Norske borgere og forbrukere kan stille krav til norske og uten-
landske selskaper som opererer i fattige land, enten ved å appellere til
selskapets sosiale rolle eller gjennom sin forbrukermakt. Slike krav er
helt legitime, men det betyr ikke nødvendigvis at de er kloke. Dersom
kravene retter seg mot å oppfylle en urealistisk norm, kan de skade
mer enn de gagner, for eksempel ved at relativt gode utenlandske sel-
skaper presses ut av en aktivitet, og mindre kontrollerte og eksponerte
selskaper fra andre land eller lokalt forankrede selskaper tar over.

Moran påpeker betydningen av at sanksjoner (enten de måtte være
satt i verk av nasjonale myndigheter eller forbrukeraktivister) må rette
seg mot synderne, ikke mot et helt land eller en hel bransje.43 Ellers
vil man straffe også dem som gjør en positiv innsats og undergrave
det positive presset som multinasjonale selskaper ofte utøver.

Hvordan bør bedriftene praktisere sitt samfunnsansvar?
Det er blitt stadig vanligere at multinasjonale selskaper stiller krav
til de arbeidsforholdene som deres underleverandører tilbyr. Selska-
per som Nike og Mattel (som bl.a. markedsfører Barbie) har vært
pionerer i å utvikle slike standarder – «corporate codes of conduct»
og håndheve dem. Nike har vært med på å etablere Global Alliance
for Workers and Communities. GA, som delvis finansieres av selska-
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pene, består i tillegg av akademiske institusjoner, Verdensbanken og
frivillige organisasjoner (NGOer), og foretar uavhengige evalueringer
av arbeidsforholdene og kommer med forslag til forbedringer. CSR –
Corporate Social Responsibility får stadig økende oppmerksomhet i
næringslivet og politikken, og en hel konsulentbransje er i ferd med
å vokse frem rundt dette.

Leiv Lunde og Per Schreiner konkluderer i en rapport for det norske
utenriksdepartementet med at CSR er et nyttig verktøy, men ikke må
overselges.44 For dem er essensen i CSR at dette kan supplere offentlige
lover og reguleringer, som ikke alene er nok for å sikre en god praksis.
Alle forsøk på å utarbeide så detaljerte reguleringer at de ikke kan
omgås vil mislykkes. Dersom bedriftene følger opp intensjonen med
lover og regler, kan omfanget av detaljreguleringer tvert imot reduse-
res. De mange finansskandalene i de senere år, med Enron og Arthur
Andersen i spissen, viser nødvendigheten av at man ikke bare følger
lovens bokstav, men også dens ånd. En enkel leveregel for bedriftene
er at de skal unngå aktiviteter som ikke tåler dagens lys.

David Henderson, en tidligere sjeføkonom i OECD, er svært skep-
tisk til CSR.45 Henderson har i utgangspunktet få problemer med at
selskapene tar vare på sitt rykte og image ved å sørge for forsvarlige
arbeidsforhold, begrense skadevirkningene på miljøet og betale løn-
ninger over gjennomsnittet, så lenge dette er motivert av hensynet til
bedriftens lønnsomhet.

Selskapet bidrar til samfunnets velferd gjennom å utvikle og utnytte
ressurser på en effektiv måte, og gjennom de økonomiske og andre
ringvirkninger som følger av et lønnsomt selskap. Henderson mener
at det er uheldig å tildele private selskaper roller som tilligger poli-
tikken, og at de bør holde seg til sin opprinnelige oppgave, nemlig å
produsere overskudd. Milton Friedman har spissformulert dette som
at en bedrifts eneste mål bør være overskudd, og stiller spørsmålet
om «selvutnevnte individer kan bestemme hva samfunnsnytten består
i».46 Henderson er like opptatt av at et selskap som renonserer på
kravet til lønnsomhet og dermed effektivitet, på den måten vil gjøre
mer skade på samfunnsøkonomien enn de fordelene som eventuelt
kan oppnås ved at selskapet leder ressurser til ikke profittmotiverte
aktiviteter.

Henderson er ikke like absolutt som Friedman, og mener at bedrif-
ter må vurdere fra sak til sak hvorvidt de har et moralsk ansvar for å
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si fra seg muligheten for profitt. Dette slår imidlertid begge veier. Det
kan også hende at det å gi etter for press fra interessegrupper i den
hensikt å styrke eget image, kan være samfunnsskadelig. Det skjer for
eksempel dersom et selskap trekker seg ut av et land, og lokale eiere
overtar virksomheten basert på lavere standarder. Lunde og Schreiner
mener at CSR ikke er noe alternativ til lønnsomhet som viktigste mål
for bedriften, men at CSR kan bidra til å nå dette målet. De er ikke
glassklare omkring hva bedriften skal gjøre dersom CSR medfører
netto kostnader, men synes å helle mot at hensynet til lønnsomheten
bør ha forrang: «Det er ikke bedriftens oppgave å redde verden på
aksjonærenes bekostning.»

Henderson mener at dersom et selskap setter kravet om lønnsomhet
til side, gir det en uheldig sammenblanding av politikk og næringsvirk-
somhet. Mange globaliseringskritikere, som Naomi Klein, deler denne
delen av kritikken – at selvutnevnte forretningsfolk skal få styring
over det som dypest sett er politiske spørsmål. Lunde og Schreiner på
sin side mener at Henderson ikke tar hensyn til at bedriftene allerede
bedriver mange ulike former for politisk påvirkningsvirksomhet, og
at CSR bare er en av dem.47

Philippe Legrain siterer en Nike-topp, som forklarer at Nike er til-
henger av at WTO skal innføre standarder for miljø og arbeidsmiljø:
«Dersom vi skal betale for dette, skjønner vi ikke hvorfor ikke våre
konkurrenter også skal gjøre det». Hendersons største bekymring er
nettopp faren for at de frivillige standardene som selskaper opptatt av
CSR utvikler, etter hvert skal omgjøres til globale, rettslige standarder.
Disse vil bli utformet for å passe store selskaper og vestlige land, og
ikke i tilstrekkelig grad tilpasset lokale forhold og prioriteringer. Det
er for eksempel ikke sikkert at synet på miljøreguleringer som fjerner
den siste prosenten av utslipp (til en svært høy pris) er den samme i
rike vestlige land, og i land der samme ressurser brukt på rent vann
og grunnleggende helsestell kunne hjelpe langt flere.

Et godt motstykke til Hendersons kritikk er Steve Hiltons bok Good
Business, som argumenterer for at bedrifter har egenskaper som gjør
dem bedre egnet til å løse mange sosiale oppgaver enn statsapparatet,
særlig i fattige land.48 Han trekker bl.a. frem at vellykkede multina-
sjonale selskaper er mer effektive, de er til stede på grasrotnivå, de
vet hvordan de skal utnytte menneskers kunnskap og motivasjon, og
gjennom sitt varemerke kan de være et inspirerende eksempel. Det
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er interessant at både Henderson og Hilton er solid plassert på den
markedsliberale siden i britisk debatt.
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6 Miljøeffekter av globaliseringen

Globaliseringen påvirker først og fremst miljøet på to måter. For det
første gjennom å styrke den økonomiske veksten, og for det andre
gjennom sin betydning for hvor miljøbelastningen kommer, og dermed
hvem som rammes.

Rikere er renere
I denne boken påviser jeg at globalisering fører til økt økonomisk
vekst. Dette er en utvikling som de aller fleste ønsker velkommen.
Spørsmålet er derfor om økt miljøbelastning er en nødvendig bivirk-
ning av økonomisk vekst, og i så fall hva som er den riktige avveiningen
mellom vekst og miljøhensyn.

Sammenhengen mellom vekst og miljøbelastning er omstridt. Til-
gjengelige data underbygger ikke den utbredte oppfatningen om at
miljøbelastningen generelt er større i utviklede land i dag enn for 30 år
siden. For en grundig og kritisk gjennomgang av verdens miljøtilstand
anbefales Bjørn Lomborgs bok The Skeptical Environmentalist.1

La meg bare gi en kort oppsummering, som også underbygges av
OECDs miljørapportering: De siste tiårene har utslipp til luft vært
den mest fokuserte formen for forurensning. På en rekke områder
har disse utslippene gått ned eller flatet ut. Dette gjelder for eksempel
sot og de fleste former for partikler, svoveldioksid, nitrogenoksider,
karbonmonoksid, bly og ozonødeleggende stoffer.2 På andre områder
er det fortsatt en svak økning i utslippene til luft, først og fremst for
drivhusgassen CO2.

Andre miljøproblemer viser heller ikke noen foruroligende utvik-
ling i rike land. Vannkvaliteten er nesten overalt bedre enn for en



generasjon eller to siden. Redselen for kjemiske stoffer er stor, og er
særlig knyttet til risikoen for kreft. Likevel har dødsfall forårsaket av
kreft gått betydelig ned de siste femti år, dersom vi tar hensyn til økt
levealder og unntar effekten av selvvalgt røyking.

Førindustrielle samfunn var på ingen måte forurensningsfri. Bruk
av kull og ved til oppvarming og koking i tette små rom uten avtrekk
ga dårlig inneklima, bygatene var fulle av hestemøkk, det manglet
innlagt vann og hygienen var så som så. I moderne samfunn tenker
vi vanligvis ikke på dette som miljøbelastninger, men fokuserer på
forurensning knyttet til industri og moderne produksjon. Vi kan ofte
observere at i en industrialiseringsfase øker disse utslippene, men der-
etter flater de etter hvert ut og reduseres. Denne omvendt u-formede
kurven kalles gjerne en Kuznets-kurve for miljø.3 Mange faktorer drar
i denne retningen, og de virker ofte i samspill:

Velstandsnivå. Miljøbelastningene er av ulik alvorlighetsgrad. I noen
tilfeller dreier det seg om alvorlige trusler mot liv og helse, i andre
tilfeller om mer eller mindre alvorlige ulemper, som vanskeligere til-
gang til arealer for friluftsliv eller ukjente og ukvantifiserte trusler.
Det er rimelig å tro at i et samfunn på et lavt velstandsnivå vil folk
flest være mer villig til å ofre miljøgoder, særlig de som ikke anses
som essensielle for liv og helse, for å oppnå den økonomiske veksten
som er nødvendig for at de skal kunne spise seg mette og få tak over
hodet. Vi kan si at en del av miljøgodene ligger høyere opp i behovs-
hierarkiet. Det faktum at den moderne miljøbevegelse oppsto i rike
vestlige land på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 70-tallet
underbygger denne teorien. En lang velstandsperiode etter 2. verdens-
krig hadde både medført økte utslipp og endrede prioriteringer. En
Verdensbank-studie som omfatter 145 land viser en sterk sammen-
heng mellom velstandsnivå og styrken på miljøreguleringene.4 Figur
6.1 viser et representativt utvalg på 31 land.
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Figur 6.1 Velstandsnivå og styrke på reguleringer for å begrense
luftforurensning

Kunnskap. Vi vet i dag langt mer om virkningen av menneskelig akti-
vitet på miljøet enn vi gjorde for en generasjon siden. Det er rimelig å
tro at tiltak mot mange former for forurensning ville ha blitt satt inn
tidligere, dersom vi på 1950- og 60-tallet hadde hatt dagens kunn-
skap. Jeg skal ikke her drøfte om vi i dag har nådd en riktig balanse
og rasjonell bruk av vår kunnskap på miljøområdet. Noen vil mene
at vi burde gjøre mer, for eksempel med den globale oppvarmningen.
Andre vil påpeke at noen av de risiki og problemer vi satser enorme
summer på å få bukt med, er små og perifere, og at vi ville få langt
mer velferd ut av pengene dersom de ble brukt annerledes.5

Politisk organisering. Miljøinteressenes politiske gjennomslag varierer
over tid og mellom land. I vestlige, demokratiske land har miljøor-
ganisasjonene de siste tiårene øvet et i stor grad fremgangsrikt press
for strengere miljøreguleringer. I diktaturer har denne muligheten
vært mindre. I mange land, ikke minst i det kommunistiske Øst-
Europa, var miljøorganisasjonene en viktig del av opposisjonen som
bidro til diktaturets fall. I takt med økende demokratisering i fattige
land, har også miljøorganisasjonene fått økt armslag, selv om vi ser
at de fremdeles er betraktelig svakere de fleste steder enn i Vesten.

Kilde: Dasgupta et al, 2001
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Dette kan også skyldes andre prioriteringer i fattige land, nevnt under
velstandspunktet ovenfor. Vi behøver ikke her ta stilling til om mil-
jøbevegelsen gir et bedre uttrykk for folkets reelle interesser enn de
sittende regimer, om de nå er demokratisk valgt eller ikke. Vi bare
observerer at økt velstandsnivå og økt demokratisering medfører økt
press for en strengere miljøpolitikk. I Vesten har vi de senere år sett
at miljøbevegelsen ikke bare øver press på politiske myndigheter, men
også direkte på næringslivet, blant annet gjennom krav til oppførsel
også i fattige land (se kapittel 5).

Næringsstruktur. I de aller fleste land har veien til økt velstand gått
gjennom å forlate jordbrukssamfunnet til fordel for industrisamfun-
net, og senere over i tjeneste- og informasjonssamfunnet. Selv om man
ikke skal undervurdere miljøbelastningen i et tradisjonelt jordbruks-
samfunn, er det ingen tvil om at den tidlige industrialiseringsfasen
erfaringsmessig medfører økte utslipp av mange stoffer til jord, luft og
vann. Etter hvert reduseres industriens relative betydning i avanserte
samfunn. Det betyr imidlertid ikke at det absolutte produksjonsni-
vået for industrivarer reduseres. En slik faseovergang kan derfor ikke
alene forårsake en nedgang i miljøbelastningen.

Teknologisk utvikling. Hovedgrunnen til at produksjonsnivået kan
øke kraftig, samtidig som miljøbelastningen ikke forverres er selvsagt
at belastningen pr. produsert enhet faller sterkt. Det er tre krefter som
arbeider for bedre miljøteknologi. Den ene er miljøpolitikken, gjen-
nom for eksempel påbud, forbud, avgifter og subsidier. Den andre
er presset som organisasjoner og forbrukere utøver på industrien
og andre produsenter, og som etter hvert har ført til at nesten alle
bedrifter ønsker å fremstå med en grønn profil. Til sist kommer tek-
nologisk og økonomisk utvikling som gjør det lønnsomt å belaste
miljøet mindre. Sammenhengen mellom denne utviklingen og de to
første faktorene varierer sterkt – fra ingen til nesten helt styrende.
Det er primært hensynet til komfort og kostnader, ikke miljøet, som
har ført til at elektrisk oppvarming har erstattet vedfyring i byene,
og dermed bedret luftkvaliteten. Teknologisk utvikling har gitt sterkt
fallende kostnader ved vindkraftproduksjon, slik at vindkraft trolig
vil være konkurransedyktig i Norge innen ti år, selv uten subsidier.
Bak denne utviklingen ligger det både kommersielle hensyn, et ønske
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om grønn profil hos kraftprodusenter og offentlig støtte til forskning
og teknologiutvikling.

Kan vi så påvise noen klar Kuznets-kurve? For luftforurensning
utenom CO2 viser det meste av forskningen en klar effekt.6 For utslipp
til vann er det også indikasjoner på effekten, men ikke så klare som
for luft. Utslippene pr. produsert enhet faller også her kraftig med
velstandsnivået, men dette er ikke alltid nok til å kompensere for
økningen i antall enheter.7

En indeks (ESI) for miljøtilstanden er utarbeidet ved Yale Center for
Environmental Law and Policy i samarbeid med Columbia Univer-
sity.8 Miljøindeksen omfatter kvaliteten på luft og vann, beskyttede
landområder (nasjonalparker, resirkulering, søppelfyllinger etc.) og
utslipp av klimagasser, og måler både status og utvikling. Lomborg har
sammenholdt denne indeksen med BNP-nivået i 117 land, og finner
en god sammenheng mellom høyere velstandsnivå og bedre miljøtil-
stand.9 Verdensbanken har forsøkt å oppsummere den tilgjengelige
forskningen på dette området.10 Resultatene er blandet, avhengig av
hvilket miljøproblem som studeres. Den relativt brede enigheten om
at det er en klar effekt på luftforurensning bekreftes i denne rappor-
ten.11 Også en studie av Frankel og Rose bekrefter Kuznets-kurven
for de fleste indikatorer, med CO2-utslipp som et viktig unntak.12

Verdensbankens studie understreker også at selv om det finnes
en Kuznets-effekt, så gir det ingen grunn til å lene seg tilbake.13

Forbedringer kommer ikke av seg selv, og problemene har en ten-
dens til å akkumuleres, slik at de over tid blir stadig vanskeligere å
reversere.

Globalisering bidrar til miljøforbedringer
Hva så om vi undersøker effekten av handel og globalisering direkte,
og ikke bare gjennom virkningen på den økonomiske veksten? En
teoretisk drøfting av de relevante faktorene ble gjort av OECD i
1994. Nedenfor gjengis noen generelle empiriske funn. Spørsmålet
om «miljødumping» og effekten på skogbruk og landbruk behandles
for seg.

Konsulentselskapet A.T. Kearney har i samarbeid med tidsskriftet
Foreign Policy startet årlige evalueringer av hvor globaliserte verdens
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land er.14 En rekke kriterier – økonomi, teknologi, politikk og per-
sonlig kontakt legges til grunn. Undersøkelsen dekker 62 land – alle
utviklede land og sentrale «emerging markets» som Kina, India, Egypt
og Brasil. I 2003-utgaven har de også sammenlignet graden av globa-
lisering med ESI-indeksen og funnet en klar sammenheng mellom de
to.15 Økt grad av globalisering går hånd i hånd med bedre miljøinn-
sats. Som vi har sett ovenfor er det sammenheng mellom økonomisk
nivå og miljøinnsats, men selv om vi tar vekk effekten av dette, gjen-
står det en sammenheng mellom globalisering og bedre miljø. Av et
utvalg på 21 land er syv av de ti som skårer best på globalisering også
blant de ti beste på miljø.

Frankel og Rose har ikke bare funnet bekreftelse på Kuznets-kur-
ven, men også undersøkt effekten av handel på miljøet, uavhengig av
velstandsnivå.16 De fant at handel har en positiv effekt på mange mil-
jøindikatorer, men ikke alle, og igjen er CO2 et viktig unntak. Denne
handelseffekten ser ut til å være stor nok til å kansellere den negative
miljøeffekten av økonomisk vekst for fattige land, altså de som er på
vei oppover i Kuznets-kurven. Denne konklusjonen er imidlertid ikke
særlig robust.

Det er også en klar sammenheng mellom handelsliberalisering, kor-
rupsjon og miljøreguleringer.17 Land med en åpen økonomi er mindre
plaget med korrupsjon, og ett utslag av korrupsjon er svakere miljø-
reguleringer – forurenserne kjøper seg rett og slett lempeligere vilkår
eller at reguleringer ikke blir håndhevet.

Vi kan konkludere med at det ikke er slik at økonomisk vekst gene-
relt fører til større miljøproblemer. Videre er det rimelig grunn til å
tro at globaliseringen isolert sett snarere bidrar til forbedringer i den
globale miljøtilstanden enn forverring.

Utviklingslands erfaringer med globaliseringen
Anvender vi en bredere definisjon av miljøbelastning, og tar med for
eksempel sanitære forhold, tilgang til ren og sunn mat og lignende, er
det liten tvil om at de aller fleste av verdens innbyggere vokser opp i et
langt sunnere miljø enn det deres foreldre og besteforeldre opplevde.
Et grovt mål på dette er den kraftige økningen i den gjennomsnittlige
levealderen. I den forstand har også utviklingsland hatt miljøfordeler
av den økonomiske veksten.
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Globaliseringens virkninger for miljøtilstanden er potensielt større
i u-land enn i rike land.

• Globalisering kan underbygge en demokratiseringsprosess og
støtte opp under en lokal miljøbevegelse. I tillegg vil miljøbeve-
gelsen og regjeringer i rike land også utøve press for strengere
miljøreguleringer og god miljøpraksis hos multinasjonale selska-
per.

• Utenlandske investeringer og produksjon for utenlandske marke-
der kan innebære teknologioverføring og produksjon i henhold
til internasjonale standarder. Dette kan redusere miljøbelastnin-
gen i forhold til hva samme produksjonsnivå ville ha medført i
en lukket økonomi.

• Potensialet for høy økonomisk vekst er sterkere, og kan forsterkes
gjennom å delta i globaliseringsprosessen.

• U-landene er ofte inne i en industrialiseringsfase som rike land er
ferdig med. De er på vei oppover i Kuznets-kurven. Det betyr at
ulike former for miljøbelastninger kan øke i en periode.

• I tillegg kommer muligheten for at miljøbelastende produksjon
flyttes fra rike land til fattigere land, som vi skal se nærmere på
nedenfor.

Disse faktorene trekker i ulik retning. På teoretisk grunnlag er det
derfor ikke lett å slå fast om globaliseringen vil forsterke eller redusere
miljøbelastningen i utviklingsland. Erfaringene fra land som har åpnet
sin økonomi og opplevd en kraftig økning i utenlandske investeringer
gir imidlertid grunn til optimisme.

En studie fra 2001 viser at i sentrale industriområder i Brasil, Kina
og Mexico er luftkvaliteten faktisk blitt betydelig forbedret, og at
disse landene ikke har redusert sine miljøstandarder for å tiltrekke seg
utenlandsk kapital.18 David Wheeler brukte utslippene av partikler
som indikator, siden disse har stor betydning for helsetilstanden. De
tre landene er valgt av to grunner: Det var nettopp disse som hadde
høyest andel av utenlandske direkteinvesteringer på 90-tallet. Til sam-
men sto de tre for nesten halvparten av investeringene i utviklingsland.
Dernest er de blant de få u-land som har relativt gode målinger av
luftkvaliteten over tid. Figur 6.2 viser utviklingen i investeringer og
utslipp for Mexico City, som er den viktigste industriregionen i lan-
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det. Samme bilde fremkommer for 50 kinesiske byer samlet, og for
den tunge industriregionen Cubatao i Brasil.

Figur 6.2 Luftforurensning i Mexico City og utenlandske direkte-
investeringer i Mexico

Også andre studier viser at luftkvaliteten i Kina har stabiliserte seg
eller blitt forbedret fra midten av 1990-tallet, samtidig som landet har
gått gjennom en periode preget av ekstrem økonomisk vekst, sterk
industrialisering og økende åpenhet for handel og investeringer.19

Miljødumping eller teknologioverføring?
Enkelte globaliseringskritikere, som den kjente indiske aktivisten Van-
dana Shiva, påstår at vestlige selskaper flytter sin produksjon til land
med svakere miljøreguleringer: «Ressurser flyttes fra de fattige til de
rike, og forurensning flyttes fra de rike til de fattige».20 Dette kalles
gjerne miljødumping, og det påstås også at konkurranse om svakest
mulig miljøreguleringer fører til et «race to the bottom», både i utvik-
lingsland og rike land.21 Denne påstanden stemmer dårlig med den
kontinuerlige skjerpelsen av miljøreguleringene i vestlige land de siste
tiårene. Noen kan mene at de fremdeles er for svake, men retningen

SPM= Suspended particulate matter

Kilde: Wheeler, 2001
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er det ingen tvil om. Også påstanden om at forurensende industri
flytter til u-land på grunn av gunstigere miljøreguleringer («pollution
havens») har svakt forskningsbelegg.22 Det er ikke vanskelig å finne
eksempler på at slik utflytting skjer, men omfanget er ikke særlig stort.
Det er mange grunner til dette.

Kostnadene ved miljøreguleringer er sjelden høye nok til at de er
avgjørende for lokaliseringsbeslutningene.23 Det er en av grunnene til
at det meste av utenlandsinvesteringene skjer mellom rike, utviklede
land med strenge miljøreguleringer, og i mindre grad strømmer fra rike
til fattige land. Lokalisering i fattige land er som oftest motivert av
billig arbeidskraft. Derfor er det arbeidsintensiv, ikke forurensnings-
intensiv virksomhet som lokaliseres i u-land.24 I den grad rike land
«eksporterer» forurensende industri, skjer det som regel mellom rike
land, ikke til utviklingsland.

Den siste store studien av problemstillingen omfatter de fem mest
forurensende industrisektorene i 52 land i perioden 1981-98.25 Studien
viser at andel av verdens samlede eksport fra forurensende industri
økte for de 30 landene som tilhører gruppen fattige eller mellominn-
tektsland. Ved første øyekast synes dette å bekrefte pollution haven-
hypotesen. Vekstraten var likevel lavere enn for samlet eksport. Eks-
porten av ikke forurensende varer økte altså enda mer. Det betyr at
den relative konkurranseevnen til forurensende industri er svekket i
u-landene, mens hypotesen tilsier at den burde være styrket. Dessuten
er u-landenes andel av import fra forurensende industri fremdeles
langt høyere enn andelen av eksporten, og den stiger noe raskere enn
importen av andre typer varer. Vadana Shiva tar derfor feil. Netto er
det slik at rike land sender varer fra den mest forurensende industrien
til u-land, og derfor må ta den ekstra forurensningsbelastningen som
følger med dette. Når forurensningen likevel øker i mange u-land,
skyldes det først og fremst sterk økonomisk vekst og økt produksjon
for innenlandsk forbruk.26
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Tabell 6.1 U-landenes andel av verdenshandelen, prosent

De multinasjonale selskapene tar normalt med seg vestlig tek-
nologi og følger tilnærmet vestlige utslippsstandarder uansett hva
lokale reguleringer tilsier.27 Dette skjer fordi den beste teknolo-
gien ofte er standard hyllevare. Miljøvennlig teknologi er ofte (men
ikke alltid) en integrert del av produksjonsanlegg og -prosesser.28

Dessuten frykter mange selskaper at miljøstandarder kan bli hevet
senere, noe som vil bety mye høyere kostnader ved ettermontering.
Som en følge av alt dette er utenlandsk eide industrianlegg gene-
relt betydelig mindre forurensende enn lokalt eide anlegg i samme
bransje.29 En eldre studie av stålproduksjonen i 50 land viser
også at åpne økonomier i langt sterkere grad tar i bruk renere
teknologi, slik at produksjonen blir vesentlig mindre forurensnings-
intensiv.30

Multinasjonale selskaper ser seg ofte tjent med uniforme miljøre-
guleringer på tvers av landegrensene. Dette kan også medføre at de
presser på for å heve standardene, dersom det er i deres interesse.
I Indonesia dominerer blyholdig bensinen fremdeles, og den blyfrie
er langt dyrere. Dette øker kostnadene ved å importere biler, siden
nesten alle land kun produserer biler laget for blyfri bensin, og disse
må modifiseres. Indonesiske myndigheter har ønsket å beskytte sin
nasjonale bilproduksjon, mens de store utenlandske bilprodusentene
vil ha internasjonale standarder.31

På tross av alt dette blir multinasjonale selskaper likevel, med
rette eller urette, ofte beskyldt for å være skadelige for miljøet.
Dette skaper større fokus på miljøverdier i fattige land, og kan der-
for være til nytte både gjennom å fremme innskjerpinger i nasjonale
miljøreguleringer og gjennom å fostre lokale miljøorganisasjoner. Et
multinasjonalt selskap kan bli angrepet for en praksis som nasjo-

Eksport Import Eksport Import
1981-83 9,08 18,87 9,40 15,73
1996-98 14,46 22,98 15,93 18,67
Årlig vekstrate 3,15 1,32 3,58 1,15

Alle produkterProdukter fra
forurensende industri

Kilde: Grether & de Melo, 2003

156 Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen



nale selskaper lettere ville ha sluppet unna med. Dette skaper et
klima som gjør at også nasjonale selskaper må forbedre seg i neste
runde.

Liten betydning for presset mot skogsressursene
Det siste tiåret har biologisk mangfold seilt opp som en stadig vikti-
gere miljøutfordring. Menneskehetens ekspansjon fører åpenbart til
et press mot dette mangfoldet. En nærmere analyse av omfanget av
dette tapet, og hvor viktig det er for menneskeheten, faller utenfor
rammene av denne boken. Tap av biologisk mangfold er ikke minst
knyttet til avskoging og særlig reduksjonen i regnskogsarealet, som
til en viss grad blir tillagt globaliseringen. Internasjonal handel med
tømmer og skogsprodukter spiller i høyden en underordnet rolle i
denne utviklingen. Verdenshandelen med tømmer skjer først og fremst
mellom utviklede land i Europa og Nord-Amerika. Utviklingslandene
står for bare omkring 22 prosent av handelen med skogsprodukter,
med omtrent like stor eksport som import.32

Data fra World Resource Institute viser at i utviklingslandene bru-
kes nærmere 80 prosent av alt skogsvirke lokalt til brensel.33 Store
deler av fellingen av regnskog i land som Brasil og Indonesia er ikke
knyttet til skogsdrift, men skyldes rydding av områder for landbruks-
formål, og henger sammen med sterk befolkningsvekst og ønske om
å spre befolkningen. Om dette er en fornuftig politikk, lar jeg ligge
her. Skogsindustrien er ingen viktig mottaker av UDI. Bare 0,2 pro-
sent av amerikanske utenlandsinvesteringer går for eksempel til denne
sektoren.34 Pandey og Wheeler har undersøkt virkningene av Verdens-
bankens strukturpolitikk i 112 utviklingsland mellom 1961 og 1998,
og konkluderer med at denne ikke har hatt noen vesentlig betydning
for hvor mye skog som ryddes.35

Dette generelle bildet står selvsagt ikke i motsetning til at eksport av
tømmer i noen tilfeller kan skade det lokale miljøet, men underbygger
behovet for å se nærmere på årsakene og mulige tiltak i hvert land.
Verdensbanken kommenterer at vestlige boikottaksjoner mot tropisk
tømmer bare vil virke positivt dersom de er knyttet til internasjonale
mekanismer som gjør at fattige land kan kompenseres for å ta vare
på skogen.36
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Handel reduserer forurensning fra jordbruket
Jordbruket er en av de sektorer som er aller mest beskyttet mot
internasjonal konkurranse, og altså minst globalisert. Dette fører til
et intensivt jordbruk i land som har dårlige forutsetninger for det,
som de fleste europeiske. Bruken av sprøytemidler og kunstgjødsel er
langt høyere her enn i land med bedre forutsetninger, som Canada,
Australia, Argentina og Brasil. Siden den massive subsidieringen av
jordbruksvarer reduserer prisene på verdensbasis, er den også med
på å øke presset for et mer intensivt jordbruk, både i rike og fat-
tige land. I fattige land er det en sammenheng mellom dette og at
fattige bønder tar i bruk stadig mer marginalt land og rydder skog
for jordbruksformål. En friere verdenshandel med matvarer ville der-
for sannsynligvis redusere miljøbelastningene,37 også dersom man tar
hensyn til økningen i transportbehovet (se nedenfor).

Også innenfor WTO har det vært fokusert på sammenhengen mel-
lom høye landbrukssubsidier og høy miljøbelastning.38 Norge gjorde
i 1999 et forsøk på å imøtegå denne påstanden, med svært blandet
resultat.39 Den norske analysen omfatter bare OECD-land, på grunn
av manglende datatilgang. Den bekrefter at det er en positiv sammen-
heng mellom subsidienivå og bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel,
sterkest for nitrogengjødsel, men påpeker en positiv utvikling: Ned-
gangen i bruken av slike miljøskadelige innsatsvarer har vært sterkere
i land med høye subsidier. Dette kan henge sammen med at mange
land har lagt om sine subsidier nettopp for å få en slik effekt. Likevel
er fenomenet langt fra eliminert. I rapporten indikeres det også at det
sannsynligvis er høyere energiintensitet og dermed høyere energirela-
terte utslipp i høysubsidieland. Den norske rapporten peker også på
at en liberalisering av verdenshandelen med mat vil kunne slå negativt
ut for det biologiske mangfoldet. Dette er det fikenbladet rapporten
dekker seg bak, når den konkluderer med at det ikke vil bli noen
redusert belastning på miljøet av handelsliberalisering. Det er vanske-
lig å finne sammenhengen mellom konklusjonen og de dataene som
er presentert tidligere i rapporten, noe som gir mistanke om at dette
er skrevet av politiske grunner.

Figur 6.3 viser forholdet mellom bruk av kunstgjødsel per hektar og
subsidieringen av landbruket. Figuren viser to grupper land. De seks
med lavest bruk av gjødsel er alle blant de syv største matvareekspor-
tørene i verden utenom EU, og er alle bortsett fra USA medlem av
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Cairns-gruppen som kjemper for friere verdenshandel med matvarer.40

De fire landene med høyest gjødselforbruk – Sør-Korea, Japan, Sveits
og Norge - er de samme land som har de høyeste produsentsubsidi-
ene (PSE) i verden.41 For landene utenfor OECD (Brasil, Argentina
og Thailand) finnes ikke oppdaterte beregninger av PSE tilgjengelig,
men subsidiene er lave. Plasseringen i figuren på denne aksen er basert
på forfatterens skjønn.42

Figur 6.3 Bruk av kunstgjødsel pr ha dyrkbart areal og produsent-
subsidier, 2000

Handelsrelaterte utslipp bør betales
Enkelte motstandere av internasjonal handel hevder at denne er skade-
lig for miljøet fordi den øker transportbehovet, og transport medfører
utslipp. Lokal produksjon er derfor mer miljøvennlig. Den norske
styrelederen i Worldwatch Institute, Øystein Dahle, tar derfor til orde
for det han kaller «kortreist mat». Det samme resonnementet kan
anvendes for andre varer.

Flere innvendinger kan reises mot dette. Storskalaproduksjon er

Kilder: FAO 2001, FAO Land Use Database, OECD 1994, 2002
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gjerne mer effektiv, og medfører derfor lavere utslipp pr. produsert
enhet. Det samme er produksjon som tar utgangspunkt i de beste
naturgitte forholdene. Som vi har sett ovenfor, er jordbruket mer inten-
sivt i land som kompenserer dårlige forutsetninger med proteksjonisme
og subsidier.

Likevel tar Dahle utgangspunkt i et korrekt prinsipp, nemlig at mil-
jøkostnadene bør komme til uttrykk i prisene på varer og tjenester.
Dette bør også gjelde produksjon som er ment for eksport. Dersom
miljøulempene belaster produksjonslandet, er det ingen grunn til at
nasjonale myndigheter skal behandle disse på en annen måte enn
utslipp som stammer fra produksjon for hjemmemarkedet. Dersom
miljøbelastningen primært rammer andre, oppstår særlige problemer.

Ett av disse er knyttet til transport mellom land. Dette er særlig
aktuelt i forbindelse med global oppvarming, der FN-systemet i mange
år har arbeidet med spørsmålet om en utslippsavgift på internasjonal
transport, i praksis på drivstoffet som brukes. Om lag 2 prosent av
verdens CO2-utslipp kommer fra internasjonal shipping, som står for
om lag 95 prosent av all varetransport.43 En enda høyere andel av
verdens utslipp av svoveldioksid og nitrogenoksider stammer fra sjø-
transport. Det er vanskelig å få til en slik utslippsavgift, fordi svært
mange land må delta. Ellers vil bare skipene bunkre i land som ikke
er med.

I mangel av en slik avgift eller andre metoder som gjør at miljø-
kostnadene ved transport regnes med i transportkostnadene, er det
riktig at prisene for importerte varer generelt er for lave, og at ver-
denshandelen derfor er noe høyere enn den ellers ville ha vært. To
innvendinger er likevel viktig å ta med seg. For det første er miljøkost-
nadene små. En avgift tilsvarende en realistisk anslått kvotepris på
$20/tonn karbon ($5.4/tonn CO2) ville øke kostnadene ved interna-
sjonal sjøtransport med omtrent 3 prosent.44 Selv om det også skulle
legges på en avgift for SO2- og NOx-utslippene, må vi holde denne
kostnadsøkningen opp mot det fallet i kostnadene til sjøtransport på
anslagsvis 70 prosent siden 1965 som jeg viste til i kapittel 1. Det
er altså en myte at økningen i verdenshandelen skyldes at transpor-
tørene ikke betaler miljøkostnadene. Å belaste handelen med dens
fulle miljøkostnader ville bare ha dempet veksten noe, ikke stoppet
den.

For det andre er denne urimelige fordelen for verdenshandelen langt

160 Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen



mindre enn den urimelige ulempen som toll og andre handelshindrin-
ger innebærer.45 Den ideelle løsningen, der alle handelshindringer er
fjernet, men der varer som handles over landegrensene må betale sine
miljøkostnader på linje med varer som er ment for det innenlandske
markedet, ville derfor medføre en betydelig økning i verdenshandelen.

Globale problemer fordrer globale institusjoner
Mange miljøproblemer er nasjonale av natur. De skyldes forhold skapt
lokalt, og skadevirkninger rammer primært den lokale befolkningen.
Andre problemer er grenseoverskridende, og fordrer derfor samarbeid
mellom de berørte landene. I noen få tilfeller kan vi snakke om glo-
bale miljøproblemer, når det ikke er noen sammenheng mellom der
utslippene foregår og der skadevirkningene oppstår. Uttynningen av
ozonlaget og den globale oppvarmingen er de viktigste eksemplene på
slike globale miljøproblemer. Det spiller ingen rolle om CO2-utslippet
skjer i Beijing eller på Otta. Virkningen på temperaturen i New York
blir den samme.46

Utslipp av drivhusgasser utgjør en særlig utfordring, fordi de ska-
per et svært stort gratispassasjerproblem. Alle land vil nyte godt av
andre lands tiltak, mens egne tiltak vil ha forsvinnende liten betyd-
ning isolert sett. Det trengs altså kollektive løsninger - at alle bidrar
og at byrdene ved dette fordeles rettferdig.

Det er ikke den økonomiske integrasjonen mellom landene som
gjør disse problemene globale, men fundamentale og naturgitte for-
hold. Globaliseringsprosessen kan spille en begrenset rolle, siden mer
mobile bedrifter kan gjøre det vanskeligere å innføre ensidige tiltak.
Dette er likevel av mindre betydning, da ensidige tiltak fra enkeltland
i beste fall bare vil ha marginal betydning i løsningen av problemet.

Innenfor FN-systemet lyktes man i 1987 med å komme frem til
en avtale om relativt rask utfasing av de ozon-nedbrytende stof-
fene – Montreal-protokollen. Suksessen skyldtes at det fantes gode
erstatningsstoffer, og at kostnadene var moderate. Den globale opp-
varmingen er et langt større problem. En løsning vil måtte innebære
store endringer i bruken av fossil energi, som er så sentral for hele
verdensøkonomien. Som vi har sett ovenfor, har ikke økonomisk
vekst hittil ført til nedgang i utslippene av den viktigste drivhusgas-
sen CO2. Kostnadene ved å bekjempe den globale oppvarmingen vil
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høyst sannsynlig bli store, og det gjør også spørsmålet om byrdefor-
deling mye vanskeligere å løse enn det var med KFK og andre ozon-
nedbrytende stoffer. De høye kostnadene styrker også argumentene
for å vente på bedre viten før man setter i gang de mest kostbare tilta-
kene. Den naturvitenskapelige debatten omkring global oppvarming
er langt fra over. Byrdefordelingen hadde vært vanskelig nok selv om
alle var enige om farene, og kostnadene var rimelig fastlagte. Når det
er reell og legitim uenighet omkring dette, blir det enda vanskeligere
å bli enige.

Det internasjonale samarbeidet i FN-regi mot global oppvarming
er meget omfattende, og dekker både vitenskapelige, økonomiske og
politiske spørsmål. Kyoto-avtalen fra 1997 gir rammene for en global
byrdefordeling, ved å fastsette nasjonale utslippskvoter. Den åpner
også opp for en kostnadseffektiv løsning, ved å tillate kvotehandel
mellom landene og kreditering av utslippsreduserende tiltak i andre
land.

USA står for omtrent en fjerdedel av de globale utslippene, og lan-
dets nei til avtalen betyr at de øvrige utviklede landene må bære en
større del av byrdene, og øker sjansen for at heller ikke de vil gjøre
alvorlige forsøk på å nå målene. Problemet forsterkes ved at utslip-
pene av klimagasser først og fremst kommer til å øke i utviklingsland
som heller ikke er omfattet av Kyoto-avtalen. Tiltak fra EU, Japan,
Canada, Norge og noen andre land vil derfor ha liten virkning på hva
som faktisk skjer med klimaet.

Noen mener at det globale handlingsproblemet som global opp-
varming innebærer vil tvinge frem overnasjonale institusjoner som
kan pålegge verdens nasjoner tiltak mot deres vilje. Jeg tror det
er lite sannsynlig at sterke nasjonale regjeringer vil godta vesent-
lige innskrenkninger i sin nasjonale suverenitet, dersom det da ikke
skulle oppstå konsensus om at den globale oppvarmingen utgjør en
akutt og dramatisk trussel mot liv og velferd. I dag er vi langt
fra en slik konsensus. Derfor er det sannsynlig at få politiske tiltak
vil bli satt i verk for å bremse global oppvarming i de kommende
årene.
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underskudd i normalår. De øvrige seks er ikke bare store brutto eksportører, men
også verdens seks største nettoeksportører utenom EU.

41 PSE står for Producer Support Estimate, og er en indikator som viser samlede over-
føringer fra forbrukere og skattebetalere til produsenter, inklusiv skjermingsstøtte.
PSE oppgis i prosent av den totale produksjonsverdien i jordbruket. Produk-
sjonsverdien er definert som bruttoinntekten inkludert tilskudd. Når Norge har
en PSE på omkring 67, betyr det altså noe forenklet at to tredjedeler av bondens
inntekter er subsidier.

42 Amerikanske landbruksmyndigheter (USDA) har tidligere gjort beregninger på et
noe annet grunnlag enn OECD. For perioden 1982-87 var PSE -38 for Argentina,
-4 for Thailand og 22 for Brasil (gjengitt i OECD, 1994). Negativ PSE betyr at
produsentene mottar mindre enn verdensmarkedets priser.

43 Lufttransport er også en viktig utslippskilde, og sto ifølge FNs klimapanel for
3,5 prosent av den samlede menneskeskapte påvirkningen på klimaet (IPCC,
1999). En del av dette er innenlandsk transport, og en vesentlig del stammer fra
passasjertransport, ikke varetransport.

44 Michaelowa & Krause, 2000, Michaelis, 1997. Regnestykket er basert på opp-
lysninger hentet fra Michaelis, der drivstoffkostnadene typisk er ca 20 prosent
av totale kostnader. Disse varierer sterkt mellom skipstyper og alder på skipene.
(Tar vi bort kapitalkostnadene, øker drivstoffets andel, men over tid må fraktra-
tene betjene både kapital- og driftskostnader, og det er derfor rimelig å basere
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drivstoffpriser.) En avgift på $25/tonn karbon øker drivstoffkostnadene med ca
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45 Transportkostnadene utgjør en svært liten del av verdien av varene. Verdensbanken
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har beregnet kostnadene til 3-12 prosent for ulike varegrupper for import til USA
(World Bank, 2002a), mens Hummels har kommet frem til et veid gjennomsnitt
på 3,8 prosent i 1994 (Hummels, 2001b). Dersom vi tar godt i og legger til grunn
at miljøavgifter øker disse kostnadene med 10 prosent, ville det altså øke prisen
på importerte varer med kanskje en halv prosent. Gjennomsnittlige tollsatser er,
som vi så i kapittel 1, omkring 4 prosent i utviklede land og 12 prosent i u-land.
I tillegg kommer alle andre typer handelshindringer.

46 For andre grenseoverskridende utslipp er sammenhengen lettere å påvise. Sur ned-
bør fraktes med luftstrømmene fra et land til et annet, utslipp til vann fraktes med
havstrømmene. I slike tilfeller kan man mer eller mindre presist finne ut hvilket
land som har ansvaret for hva.
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7 Global kultur og universelle verdier

Globalisering dreier seg ikke bare om økonomi, pengeflyt og utveks-
ling av varer og tjenester. Den dreier seg også om at verdens folk
kommer nærmere hverandre. Vi møter flere og mer varierte kul-
turuttrykk enn tidligere. Dette skjer bl.a. gjennom økt migrasjon,
feriereiser og media, i tillegg til de møter som skjer gjennom handel
og investeringer.

Mange ser dette som en trussel. Noen føler at den lokale kulturen
trues av det fremmede, enten det er pakistanere på Tøyen, meksikanere
i Texas, McDonald’s på Champs d’Élysée, eller engelsk som erstatter
lokale stammespråk i Afrika. Andre mener at kulturpåvirkningen bare
går i én retning, dvs. at vestlig, gjerne amerikansk kommersialisert
kultur og språk feier alt annet til side. Vi går ikke mot et mangfold i kul-
turer, mener disse kritikerne, men mot en amerikanisert monokultur,
eller McDonaldisering, som noen kaller det.1

Dette er i høy grad en myte. De fleste lokalt forankrede kulturer
klarer seg godt, men de er i stadig endring og tar opp i seg impulser
utenfra. Impulsene kommer fra mange kanter, og amerikanerne er
langt fra så dominerende som mange vil ha det til. I den grad globa-
liseringen fremmer vestlige verdier, skal vi være glad for det – disse
verdiene bidrar også til velferd og frihet.

Myten om det amerikanske kulturhegemoni
Mange globaliseringskritikere behandler globaliseringen av kulturen
som lite annet enn amerikanisering. Det påstås at amerikansk kultur
erobrer verden, og med den spres amerikanske verdier og holdnin-
ger. Siden det gjerne er store multinasjonale selskaper som formidler



denne kulturen, flyter kampen mot kulturell globalisering sammen
med kampen mot verdenskapitalismen. McDonald's og Coca Cola
blir viktige symboler og angrepsmål. Det er derfor ikke tilfeldig at
den franske bondelederen Jacques Bové først skaffet seg et navn etter
å ha stått bak ødeleggelsen av en McDonald's-restaurant.

En mer nøktern analyse viser at selv om amerikansk kultureksport
er sterk, er den på retur, og den tilpasser seg ofte den lokale kulturen.
Den kulturelle globaliseringen er heller ikke noe enveis fenomen. Ame-
rikansk kultur er et resultat av påvirkning utenfra, og ikke bare fra
Europa. Innflytelsen fra ikke-vestlig kultur i Norge og andre vestlige
land er betydelig. La oss se på noen sentrale kulturuttrykk:

Film og TV
Det eneste kulturmarkedet som virkelig er dominert av amerikanske
selskaper er filmmarkedet. Dette kan ha sammenheng med at film-
industrien er svært kapitalintensiv og derfor trenger et stort marked.
Det nest største produsentlandet er India, og ettersom en kinesisk
middelklasse vokser frem vil det ikke være rart om vi også får en
langt større kinesisk filmindustri. Det er allerede klare tegn til dette.

Selv om amerikanske filmer dominerer på kinoene og TV, nådde
deres markedsandel toppen på 90-tallet. Tre av de største amerikanske
filmselskapene er også eid av utlendinger. Fox eies av australieren
Robert Murdoch, som riktignok ble amerikansk statsborger i 1985
fordi amerikansk medialovgivning ellers ville ha stoppet hans opp-
kjøpsplaner i landet. Universal eies av franske Vivendi,2 Columbia-
Tri-Star eies av japanske Sony.

Det er ikke meningsfullt å kalle historiens kanskje største filmsuk-
sess, Ringenes Herre-filmene, for amerikanske, selv om filmselskapet
(Time Warner) er det eneste av de større som er amerikansk eid. Fil-
mene er basert på en bok skrevet av en engelskmann. Regissører Peter
Jackson er fra New Zealand, der også opptakene ble gjort og store
deler av det imponerende tekniske arbeidet utført. De fleste skue-
spillerne er briter eller andre ikke-amerikanere, som dansken Viggo
Mortensen. Selve filmene, fulle som de er av blodige slagscener og
monstre, minner ikke rent lite om japanske tegneserier eller Akira
Kurosawas filmer fra samuraitiden. Selv om Ringenes Herre-trilogien
går bra på amerikanske kinoer, er den en enda større suksess i Europa.
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Hollywood-fenomenet minner oss om at USA er en ung nasjon, som
har fått sin kultur formet av stadige bølger av innvandrere. Hollywood
er i stor grad bygd opp av jødiske innvandrere fra Øst-Europa, og
jødene (allment ansett som kosmopolitiske i sin innstilling) har frem-
deles en sterk posisjon i amerikansk filmindustri. Multikulturalisme
er i det hele tatt en viktig bestanddel av amerikansk kultur. Dette gjør
det trolig lettere for folk i andre land å forholde seg til den.

Det er rimelig å tro at jo mer opptatt Hollywood blir av å tekkes
verdensmarkedet, jo mindre distinkt amerikanske blir filmene. Barri-
erer skapt av språk og de kulturelle referanser språket bringer med
seg, overvinnes ved å gjøre filmene beregnet på det globale markedet
mindre verbale. Det er derfor ikke tilfeldig at mange av de største ame-
rikanske eksportartiklene på filmmarkedet er innen genrene action,
science fiction og fantasy. I den grad filmene formidler amerikanske
eller vestlige verdier, som individualisme, romantisk kjærlighet og
troen på at mennesket kan endre seg selv og sine omstendigheter, kan
det også hende det er fordi disse verdiene egner seg spesielt godt for
filmmediet. Disse verdiene har appell også blant folket i land med
mer autoritære eller fatalistiske tradisjoner.

Philippe Legrain kaller Hollywood en global industri som bare til-
feldigvis er lokalisert til USA. Dette åpner for den andre kritikken mot
Hollywood, ikke at den er spesielt amerikansk, men at den søker å
appellere til alle og enhver, og derigjennom bidrar til forflatning. Hvis
det faktisk var slik at Hollywoods megaproduksjoner drev andre, og
mer krevende (og kanskje for mange givende) filmer ut av markedet,
ville dette være en viktig innvending. Riktignok har filmindustrien i
mange europeiske land, ikke minst Italia og Frankrike slitt kraftig
de senere år. Likevel produseres det flere filmer i Vest-Europa enn i
USA. Land som Danmark og Spania har suksess. Utenfor Europa er
filmindustrien minst like livskraftig som før. India og Hong Kong er
store produsenter, delvis også i eksportmarkedet, og også mange andre
land i Asia, Latin-Amerika og til og med Afrika har en positiv utvik-
ling. Selv amerikanerne produserer billige nisjefilmer ved siden av de
store megaproduksjonene. Mikrobudsjettfilmer er langt mer utbredt i
USA enn i Europa.3 Noen av disse gjør stor kommersiell suksess, slik
som Blair Witch Project og noen av filmene til Spike Lee og Coen-
brødrene. Underskogen av talent som drømmer om å «make it big»,
sikrer Hollywoods vitalitet.
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En kjapp kikk på avisenes TV-programmer, i Norge som i de
fleste land, gir inntrykk av et sterkt amerikansk innslag, særlig i de
kommersielle kanalene. Amerikanske serier produserer primært for
hjemmemarkedet, og selges derfor gjerne rimelig til utlandet. De bru-
kes derfor til å fylle opp ledig tid på populære kanaler, eller dominerer
nisjekanaler. Tilbudet av amerikansk TV er derfor stort, men ikke sær-
lig mange ser på. Tore på sporet hadde regelmessig over en million
seere, noe selv den mest sette amerikanske serien Friends aldri har
vært i nærheten av. (Jeg skulle for øvrig likt å se den som tør påstå
at Tore holder høyere kvalitet enn Friends).

Newsweek påviste 7. juni 1999 at ikke i et eneste av de viktigste
europeiske TV-markedene var en amerikansk serie blant de ti mest
sette i 1998. Også andelen av sendeflaten har for lengst nådd toppen,
og falt i alle de fem største europeiske markedene fra 2000 til 2002.
Bare i Tyskland står amerikanske programmer for mer enn 15 prosent
av tilbudet (Economist, 5. april, 2003). Andelen hos NRK lå under
10 prosent i første halvdel av 1990-tallet (nyere statistikk foreligger
ikke), mens andelen hos TV2 viste en fallende tendens fra 34 prosent
i 1996 til 28 prosent i 2001.

Selv amerikanske kanaler tilpasser seg lokale forhold når de satser
internasjonalt. Den internasjonale musikk-kanalen MTV, selve stjerne-
eksemplet på en globalisert kultur, kommer i 38 forskjellige nasjonale
utgaver. Omleggingen til nasjonale utgaver i Europa kom som resul-
tat av økt konkurranse fra nasjonale kanaler i land som Tyskland og
Frankrike. Den indonesiske versjonen formidler innkalling til bønn
fem dager om dagen. Da Rupert Murdoch etablerte Star TV i 1993,
var planen å lage en pan-asiatisk kanal fylt med hans Fox-filmer og
-serier. Star-kanalene ble ikke en suksess før hans sønn James begynte
å bruke lokale krefter til å produsere lokale såpeoperaer, komedier
og game shows på lokale språk. CNN International produserer nå
mesteparten av sitt programinnhold utenfor USA.

Drivkraften bak de siste årenes globale farsott, reality-TV seri-
ene, er det nederlandske selskapet Endemol, som i 2000 ble kjøpt
opp av det spanske telekommunikasjonsselskapet Telefonica. Ende-
mol har klekket ut og eksportert slike konsepter i mengder. Bare
helt nylig har amerikanerne kommet med egne konsepter, og ikke
bare tilpasninger av utenlandske. Land som Mexico og Brasil er
storeksportører av såpeoperaer - såkalte telenovelas. Det kommer-
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sielt viktigste spansktalende markedet er USA. Dette domineres
av innkjøpte programmer fra Mexico og Sør-Amerika, ikke lokalt
produserte.4

Popmusikk
Musikkindustrien pleide å være dominert av amerikanske og engelske
band og plateselskaper. Musikkskribenten Bernt Erik Pedersen skrev
i Dagsavisen 20. juni 2003 at «snart er det avleggs å synge på engelsk.
Verdensmusikkrevolusjonen er her….For bare et tiår siden var «world
music» noe særegent som tilhørte spesielt interesserte, og som ikke
hadde særlig påvirkning på popverdenen utenom. Mens de nå kryr
av eksempler på hvordan musikk fra alle verdenshjørner erobrer sin
naturlige plass på hitlistene og dansegulvet.» Særlig sliter Storbritannia
med å opprettholde andelen i eksportmarkedene.

Ikke bare kommer musikkimporten fra et rikere utvalg land. I de
senere år har en økende del av markedet blitt erobret av lokale band i de
fleste land. På verdensbasis økte nasjonale artisters andel av markedet
jevnt og trutt fra 58 prosent i 1991 til 68 prosent i 2000.5 Fattige land
har heller ingen problemer med å bevare sin lokale musikk. I India
dekker lokale utøvere 96 prosent av markedet, i Egypt 81 prosent.6

Norge har lenge gått imot trenden. På 90-tallet viste norske utøve-
res andel av det norske markedet en nedadgående tendens, og sto for
bare drøye 20 prosent av markedet.7 Norge er på musikkområdet av
de mest globaliserte land i verden. Likevel har mange norske musi-
kere hatt spektakulær suksess i hjemlandet de par siste årene. Flere
av dem har også lyktes rimelig bra i andre land, som Röyksopp og
Lene Marlin. Den norske musikkeksporten ble doblet mellom 1998
og 2001, og fortsette å øke. Vi vet ikke om dette er en varig trend.

Amerikansk musikkindustri har for øvrig aldri vært spesielt mono-
kulturell. Hvite anglo-saksere har sjelden vært innovative innenfor
populærmusikken, men har helt siden Elvis trengt inspirasjon fra ikke-
europeiske etniske grupper, tidligere først og fremst svarte, i de senere
år i stadig sterkere grad spansktalende. Dagens «Elvis» – Eminem,
bygger sin suksess på en blanding av svart hip-hop og hvit mykrock.
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Aviser, bøker og tidsskrifter
Forlagsbransjen er langt fra dominert av amerikanere. Tvert imot
eier utlendinger halvparten av de 20 største forlagshusene i USA. Det
aller største, Random House, ble kjøpt av tyske Bertelsmann på slut-
ten av 1990-tallet. Den norske forlagsbransjen er stort sett norskeid,
med svenskeeide Cappelen og danskeide Egmont Bøker som viktigste
unntak.

Ingen av de tre avisene med ambisjoner om å være globale – Wall
Street Journal, International Herald Tribune og Financial Times sel-
ger flere aviser utenom sitt eget land enn Aftenposten gjør i Norge.
Disse avisenes innflytelse er sikkert større enn opplaget tilsier, siden
de leses av eliten, men massemarkedet har de åpenbart ikke nådd.

Selv om avisene fremdeles leses primært i hjemmemarkedene, har
det skjedd omfattende oppkjøp på tvers av landegrensene de senere
år. Ikke minst har norske medieselskaper vært aktive, og kjøpt langt
mer ute enn utenlandske selskaper har gjort i Norge. Av de viktigste
oppkjøpene er Schibsteds i sosialdemokratiske Aftonbladet og liberal-
konservative Svenska Dagbladet i Sverige, Orkla i Berlingske Tidende
i Danmark og flere store polske aviser og A-pressens deleierskap i
Komsomolskaya Pravda, Russlands største riksdekkende avis. Det er
likevel lite som tyder på at slike oppkjøp endrer avisens redaksjonelle
profil vesentlig, og enda mindre deres politiske ståsted. Det synes der-
for ikke å være noen utbredt frykt for norsk kulturimperalisme i de
«erobrede» landene.

Sport
Amerikanernes favorittsporter, som amerikansk fotball, baseball og
delvis basketball har vist seg svært vanskelig å eksportere. Derimot
er den eneste virkelig globale sporten, nemlig fotball, endelig i ferd
med å kolonisere USA, og er den mest populære utøversporten blant
amerikanske unge.

Ikke bare spilles fotball over praktisk talt hele verden. De fleste
storklubber er også internasjonalisert. Etter at reglene for EUs felles
arbeidsmarked gjorde det ulovlig med nasjonale kvoter for klubbla-
gene, kommer spillerne som regel fra en rekke land, og ikke sjelden er
hjemlandets egne sønner i mindretall på de store britiske og spanske
lagene. Det har hendt at Chelsea, der også norske Tore André Flo har
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spilt, har kommet på banen uten en eneste brite på laget. Også tre-
nerne er stadig oftere utlendinger. Fra tid til annen blir selv lagene solgt
til utlandet, som da Røkke og Gjelsten kjøpte engelske Wimbledon
eller en russisk milliardær kjøpte selveste Chelsea. Selv landslagene
er ofte ganske så flerkulturelle. Hvem husker ikke seiersbildet etter
franskmennenes VM-triumf på hjemmebane i 1998? Knapt en spiller
ville ha vært der dersom Jean-Marie Le Pen hadde styrt fransk inn-
vandringspolitikk i etterkrigstiden. I veldig mange land, bl.a. Norge,
tjener de fleste landslagsspillerne sitt daglige brød utenlands.

Fotballen viser at ulike identiteter eksisterer side om side. Fotballens
klare kosmopolitiske drag, der supportere i Manchester kan ta til seg
både nordmenn, nederlendere og franskmenn som sine egne, forhind-
rer ikke at det fremdeles er nasjonskampen i et VM som er fotballens
høydepunkt, selv om den europeiske Champions League begynner å
bli en verdig rival.8 For oss nordmenn har lokalpatriotismen et noe
spesielt utslag, siden de klubblagene som utløser de største følelsene
ikke er norske, men engelske Manchester United og Liverpool.

Mat
Selv om Coca-cola og hamburgere er populære over hele verden, er
det ikke slik at de har knust all motstand. Pizza er fremdeles mer
populært enn burgere. I Italia finnes 200 McDonaldsutsalg, og 23.000
pizzeriaer.9 Lokale konkurrenter til Coca-Cola eksisterer overalt, men
Coca-Cola setter en høy standard som lokale produsenter må matche.
I løpet av en generasjon har indiske tikka masala blitt «Englands
nasjonalrett», slik tidligere utenriksminister Robin Cook uttrykte det.
Det er seks ganger så mange indiske restauranter som McDonald's-
utsalg i Storbritannia. I en debatt med globaliseringspessimisten Ben-
jamin Barber, som har skrevet boken Jihad vs. McWorld, pekte Tyler
Cowen på at restaurantens opphav er nettopp reisevirksomheten, og
at tilbudet til dem som hater fast-food, som Barber, er langt bedre
enn noen gang.

Tar vi for oss en hvilken som helst norsk by er det ganske opplagt
at globaliseringen av matkulturen ikke har en utpreget amerikansk
form. Fast-food-kjedene og Coca Cola er riktignok et vanlig innslag,
men det er sannelig også italiensk, fransk, kinesisk og indisk mat.
De fleste vil være enig i at begge disse innslagene er en fremgang fra
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det svært så magre tilbudet av spisesteder utenfor (og langt på vei
i) de store byene for bare en generasjon siden. Selv på den norske
landsbygda er Kina-restaurantene rikelig til stede, ja mange steder er
dette det eneste restauranttilbudet. Maten som serveres der er gjerne
tilpasset norske ganer og vår temmelig kjedelige matkultur, men disse
restaurantene kan likevel være en port inn til noe mer eksotisk, samt
at de selvsagt fyller et behov som nordmenn ikke synes det er verdt å
beskjeftige seg med lenger, akkurat som nærbutikken i byene. Ekso-
tiske råvarer til det norske kjøkken er tilgjengelig selv i bygdebyens
Rimi-butikk, og kokebøker med avanserte og fremmedartede retter
selger som aldri før. For bare et tiår siden ble nordmenns uro over
innvandrere gjerne pakket inn i klager over at det luktet hvitløk og
andre «eksotiske» kryddere i oppgangene. Nå klager ingen over dette
mer. Nå spiser også rasistene hvitløk!

Philippe Legrain spør: «Ved å konsumere amerikanske produkter,
vil kubanere og andre miste sin nasjonale identitet – eller til og med
sin sjel? Jeg tror ikke det. Folk er ikke hva de kjøper. Det burde
venstresiden være enig i.»

Religion
Strengt tatt har alle nålevende religioner sitt opphav utenfor den
europeiske kulturkrets, slik Samuel Huntington påpeker.10 I de fleste
vestlige land, selv i USA, er medlemskapet og aktiviteten i de tra-
disjonelle kristne kirkesamfunnene i nedgang. Religion er i langt
større grad et personlig valg, ikke mer eller mindre ubevisst overta-
gelse av den nedarvede protestantiske eller katolske pakken. Dette
slår ut i voksende interesse for fremmede religioner og ikke minst
allmennreligiøsitet og mystisisme, gjerne innenfor en bred retning vi
kan kalle «new age», som åpenbart er inspirert av østlige religio-
ner.11 Moderne mennesker i Vesten velger i økende grad enten å
la være å tro på en guddom, eller plukker og kombinerer elemen-
ter fra det globale religiøse lunsjbordet. Et godt eksempel på dette
er den globale Sai Baba-bevegelsen, som har sitt sentrum i India
og antakeligvis har omkring 20 millioner tilhengere. Sai Baba pre-
ker at alle religioner egentlig er ulike former og uttrykk for den
samme guddom. Hans logo inkluderer derfor symbolene til alle
de store verdensreligionene og han oppfordrer sine tilhengere til å
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beholde sin opprinnelige religion, men legge dyrkingen av ham selv
på toppen.12

I store deler av den ikke-vestlige verden er religionen blitt et friere
«marked». Det viktigste unntaket er brorparten av den muslimske
verden, der andre religioner eller sekularisme har vanskelige kår. I de
fleste latin-amerikanske land er protestantiske og karismatiske vari-
anter av kristendommen på fremgang. I Kina vokser kristendommen,
og den hjemavlede Falun Gong-bevegelsen anses som en stor trussel
mot kommunistpartiets maktmonopol. I store deler av Afrika hersker
kraftig konkurranse mellom ulike kristne bevegelser, naturreligion og
islam.

Engelsk som verdensspråk
Snaue 400 millioner mennesker har engelsk som sitt morsmål, om-
kring 250 millioner som sitt andrespråk, mens omkring en milliard
er i ferd med å lære det.13 Dette er høye tall, men kinesisk og langt
på vei spansk har like mange brukere. Viktigere enn antall brukere
er det at engelsk i dag er nærmest enerådende som lingua franca –
det språket vi tyr til når vi skal kommunisere på tvers av landegren-
sene. Engelsk dominerer innen finans og næringsliv, media, inklusiv
internett, populærkultur og vitenskap. I Norge skrives nesten 8 av 10
vitenskapelige artikler på engelsk.

Språk er for svært mange en kilde til identitet. Det sier noe om
hvilken gruppe vi tilhører – det skiller oss fra dem. Men språkets
primære funksjon er ikke å inndele oss i grupper - å bygge gjerder,
men å fremme kommunikasjon – å bygge broer. Mens morsmålet kan
være en sterk identitetsbærer, er engelsk som lingua franca åpenbart
kommunikasjonsfremmende.14

Behovet for et felles språk øker ettersom alle former for kontakt
mellom land og mennesker øker. Utopister som tror at samfunnet
kan konstrueres fra grunnen, gjerne av mer eller mindre opplyste
despoter, ville helle mot å løse dette gjennom å konstruere et nytt
verdensspråk, men esperanto har som kjent aldri kommet noen
vei.15 «Markedet» har utpekt engelsk som verdensspråket. Beho-
vet fylles, og vi sitter ikke og venter på at en eller annen komité
i FN skal bli enige om et nytt språk. Det er mange grunner til
at engelsk har fått denne posisjonen, ikke minst historiske, økono-
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miske og maktpolitiske. Å drøfte om det er «rettferdig» eller ikke, er
fåfengt.

Engelsk vokser altså som andrespråk. De aller fleste beholder sitt
morsmål, men supplerer det med kjennskap til engelsk. Skandinavia
er et godt eksempel på dette. Noen steder kan engelsk som lingua
franca bidra til å styrke morsmålet, ikke svekke det. Det er hoved-
grunnen til at språklige minoriteter i India har insistert på at engelsk
skal være et offisielt språk i India, for å hindre fullstendig hindifisering
av samfunnet.16 At engelsk hovedsakelig er et andrespråk, burde, ved
siden av at engelsk ikke er et uniformt språk, men ganske forskjellig
fra land til land, dempe redselen for at det å bruke engelsk skulle
medføre overhengende fare for å bli amerikanisert i hodet.

Det er heller ikke opplagt at vi ønsker den identiteten som mors-
målet tildeler oss. I Norge er det mange som legger av seg dialekten
når de flytter til Oslo. Innfødte Oslo-folk synes gjerne det er eksotisk
med totning og sogne-dialekt, men det er ikke sikkert at innflytteren
har glede av den båsplassering dette medfører. Talavera peker på at
masseutbredelsen av TV har virket sosialt utjevnende i Chile, fordi
det har medført at sosiale og regionale aksentforskjeller er redusert,
og dermed økt mulighetene for sosial mobilitet i et tradisjonelt svært
klassedelt samfunn. 17

Et utpreget eksempel på språk som identitet er våre navn. Det er
derfor interessant at tendensen går i retning mer internasjonale navn
i Norge, først og fremst ved at navn med de særnorske bokstavene
æ, ø og å er på sterk retur. Blant jenter har andelen med disse bok-
stavene i sitt fornavn vært lav lenge. For gutter er andelen redusert
fra ca 10 prosent på 1970-tallet til 5 prosent i 2000. Ikke minst eks-
plosjonen i bruk av e-post har gjort slike bokstaver upraktiske. Som
mange trender har også denne sin mottrend. Skandinaviske band har
begynt å ta i bruk bokstaven ö, slik som svenske Björn Again og norsk
Röyksopp. Kanskje bidrar det til et eksotisk eller autentisk image?

Migrasjonen utfordrer nasjonal identitet
I Norge har andelen av befolkningen som har sin opprinnelse i ikke-
vestlige kulturer økt kraftig fra slutten av 60-tallet. I første omgang var
innvandringen ønsket for å dekke mangel på arbeidskraft. Senere har
innvandringen vært drevet av flyktninger og asylsøkere, samt fami-
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liegjenforening med gamle og nye innvandrere. Økonomiske motiver
har utvilsomt spilt en viktig rolle også i denne andre bølgen. Innvand-
rerbefolkningen i Norge, slik den er definert av Statistisk sentralbyrå
(to utenlandskfødte foreldre) var 1. januar 2002 drøye 310 000, eller
6,9 prosent av befolkningen. Dette er en økning fra 5,3 prosent i
1997. Tar vi med også de som har én utenlandskfødt forelder, adop-
terte fra utlandet osv., kommer vi over en halv million «personer med
innvandrerbakgrunn», som statistikerne kaller det. Av disse kommer
snaue 300 000 fra land utenom Europa og Nord-Amerika. I 2001
bodde det 84 000 med flyktningbakgrunn i Norge.

Særlig i Oslo, men også i andre byer har dette ført til at nordmenn
er blitt konfrontert direkte med ikke-vestlige kulturer. Med bølgene
av flyktninger det siste tiåret har fenomenet også spredd seg ut over
landsbygda. Dette skjer selv om den sosiale omgangen mellom for
eksempel nordmenn og pakistanere er relativt liten. Likevel er det slik
at etniske nordmenn handler i innvandrernes butikker, spiser på deres
restauranter, møter dem i jobbsammenheng (riktignok mer sjelden
som likeverdige partnere) og at norske barn møter innvandrerbarn i
barnehager og skoler. Det voksende innslaget av flyktninger har også
ført til at verdens krig og undertrykkelse har kommet oss nærmere
inn på livet.

Dette er ikke stedet for å diskutere fordeler og ulemper ved inn-
vandring. Her er det nok å slå fast at innvandringen medfører at det
kulturelle mangfoldet rykker oss nærmere. Utlendinger er ikke lenger
eksotiske fenomener vi forholder oss til gjennom media og på reiser,
men de er her, og de påvirker våre liv. De utfordrer våre verdier og vår
toleranse, på godt og vondt. I det sekulære norske samfunnet hadde
religionen mistet mye av sin kraft de fleste steder. Den sto ikke i veien
for liberalisme og individualisering. De reaksjonære kristne i Børre
Knudsens ånd var nærmest litt eksotiske. Vi likte dem ikke, men de
føltes ikke truende, like lite som reaksjonære muslimer gjorde det.
De siste årene har det gått opp for de fleste at dette var for rosen-
rødt. Religionen, eller kanskje mer presist kulturer med sitt opphav i
religioner, har fremdeles stor makt til å undertrykke. Det gamle libe-
rale dilemmaet om vi skal tolerere intoleransen har igjen blitt svært
aktuell, særlig i forhold til mange islamske grupper.

Innvandrerne blant oss gir også grunn til å tenke over hva det er å
være norsk, og ikke minst hvor viktig våre egne valg er, sammenlignet
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med den kulturen vi er vokst inn i. Jeg er ikke det minste i tvil om at
jeg verdimessig har mer til felles med en pakistansk andregenerasjons
innvandrer som Shabana Rehman, enn med en rotnorsk rasist som
Vidar Kleppe. Samtidig har trolig mange pakistanske familiefedre mye
til felles med de norske pietistiske patriarker som dominerte store
deler av den norske landsbygda for et par generasjoner siden.

Skraper turismen bare overflaten?
Vi så i kapittel 1 at internasjonal reisevirksomhet og turisme har økt
kraftig i de senere år. Det er opplagt av vi på denne måten eksponeres
sterkere for fremmede kulturer. Mindre opplagt er det at dette gir oss
noen dypere forståelse for andre kulturer. Mange turister har intet
ønske om å trenge under overflaten.

Et fenomen som ligger mellom turisme og migrasjon er såkalte lang-
tidsferier i utlandet. Dette har tatt av i mange europeiske land. Mens
det i 1969 var et ubetydelig antall nordmenn (omkring 1.000) som
hadde feriested i utlandet, steg dette til over 20.000 på 1990-tallet og
antall norske feriesteder har nå passert 50.000, ifølge Prognosesen-
teret. Bak denne utviklingen ligger både økt velstandsnivå, bortfall
av valutarestriksjoner og minskede kulturelle barrierer overfor utlan-
det. I de aller siste årene har også billige flyreiser direkte til de mest
populære feriehusområdene bidratt til å akselerere utviklingen.

De norske koloniene i Spania illustrerer også hvor begrenset den
kulturelle delen av denne utviklingen er. Svært mange lar være å lære
seg spansk, og mye av den sosiale omgangen er med andre nordmenn.18

Nasjonal kultur og kulturelt mangfold
De fleste mennesker opplever at de er en del av en nasjonal kul-
tur. Vi oppfatter det å være norsk, tysk eller amerikansk som en
del av vår identitet. Trolig er det også slik at denne opplevelsen
blir sterkere jo mer vi er utsatt for møtet med andre kultu-
rer. Det kan altså hende at opplevelsen av forskjeller, på godt og
vondt, øker, samtidig som de reelle forskjellene minsker. Å defi-
nere hva som særpreger denne nasjonale (eventuelt regionale eller
lokale) kulturen er derimot vanskeligere. Det mest nærliggende er
å ty til ytre kjennetegn som klesstil eller sagn, eventyr og litte-

178 Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen



rære tradisjoner. Men det er ikke lett å bedømme hvor viktig dette
er.

I Norge har bunadtradisjonen fått en oppblomstring i de senere år,
ikke minst i byene. Betyr det at vi er mer opptatt av å vise nasjonal
eller regional tilhørighet, og er det på en måte en reaksjon på at det
blir flere og flere brune ansikter i syttendemai-togene? Det er mye som
tyder at dette ikke er tilfelle. Bunaden var tidligere assosiert med de
norske motkulturene, og hadde derfor en klar politisk symbolverdi.
Slik er det ikke lenger, selv om Venstre-folk fremdeles topper listen
over bunadeierne. Dersom det var viktig å markere avstand til «de
andre» skulle man tro at bunaden var et typisk FrP-drakt. Det er ikke
tilfelle. Tilhengerne av dette partiet er tvert imot dem som i minst
grad eier en bunad.

Det peker mot en annen forklaring – økonomi. Et voksende vel-
standsnivå gjør at flere og flere har råd til de dyre klesplaggene.19

Globaliseringen kan dermed bidra til utbredelsen av tradisjonen, etter-
som realprisene på bunader holdes nede gjennom at det er en økende
tendens til at bunadene delvis produseres i utlandet eller av innvand-
rere i Norge. For noen år siden nektet lokale husflidslag å ta i mot
bunadssøm utført i Ghana og redaktøren i bladet Norsk Husflid gikk
ut med en advarsel om at norsk budnadtradisjon kunne bli ødelagt
dersom bunadene ble sydd i utlandet eller av fremmedkulturelle inn-
vandrere i Norge. Nylig har direktøren i Norges Husflidslag tatt til
orde for subsidiering for å holde produksjonen (bokstavlig talt) på
norske hender.

I sin bok The Invention of Tradition, viser den kjente marxistiske
historikeren Eric Hobsbawm at svært mye av det vi oppfatter som
gamle tradisjoner er konstruert relativt nylig, ofte av politiske grun-
ner.20 Den skotske kilten en slik tradisjon, som ble oppfunnet av
en engelsk fabrikant på begynnelsen av 1800-tallet. Revitaliseringen
av den norske bunadtradisjonen fra omkring 1850 henger opplagt
sammen med nasjonsbyggingen på den tiden.

Eksemplene på at det vi i dag oppfatter som distinkte nasjonale kul-
turuttrykk har nyere og utenlandsk opphav er så mange at de kunne
fylle en meget tykk bok. Tyler Cowen nevner en rekke eksempler:21

• Mye av det vi oppfatter som afrikansk stammekultur er sterkt
påvirket av kontakten med Vesten, bruker materialer introdusert
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av vestlige besøkende og handelsmenn, og produseres ofte for et
vestlig publikum.

• Afrikansk musikk ble i etterkrigstiden sterkt influert av ameri-
kansk og kubansk musikk, og har i sin tur igjen inspirert vestlig
musikk, særlig via Europa.

• Jamaica har gitt verden en rekke musikalske stilarter, med reggae
som den mest kjente. En forløper til reggae ble utviklet først på
1940-tallet, og i høy grad som et resultat av at menn fra Jamaica
dro til de amerikanske sørstatene for å arbeide på sukkerplan-
tasjene. De ble influert av rhythm and blues derfra, som de så
blandet med lokale tradisjoner da de kom hjem.

• Trinidads distinkte steel band-musikk oppsto da innbyggerne tok
i bruk tomme oljefat som amerikanske soldater etterlot seg etter
andre verdenskrig.

• Hawaii-gitaren ble oppfunnet av en tsjekkisk innvandrer i
California.

• Sioux-indianernes intrikate perlemønstrede vesker er sterkt influ-
ert av kaukasiske tepper som hvite settlere hadde med seg på
veien vestover.

• Navajoenes distinkte tepper oppsto først som en kunstform om-
kring 1820 etter at indianerstammen ble influert av spanjoler,
som i sin tur trakk på maurernes mønstre.

Også bunaden er sterkt influert av de skiftende motebølgene i resten
av Europa gjennom flere århundrer.22 Det er helt meningsløst å for-
søke å bestemme hvor mye som er «ekte norsk» og hvor mye som
er import. Bunaden kan like gjerne sees som uttrykk for europeisk
draktskikk med lokal påvirkning, mer eller mindre frosset i tid.

Tyler Cowen peker også på at kontakt over landegrensene både
kan føre til kulturell blomstring og til at enkelte kulturer forvitrer.
Han trekker de store linjer når han påpeker at fra Romerrikets fall
frem til middelalderen omkring 1100 ble regional handel og inves-
teringer sterkt redusert. Imperiet hadde hatt åpne grenser og gode
kommunikasjoner, både i form av de romerske veiene og fordi
Middelhavet oppmuntret sjøtransport. Det er ikke tilfeldig at de
store sivilisasjonene oppsto ved havet eller store elver, som gjorde
transport og dermed handel lettere. Det romerske imperiet ble erstat-
tet med små føydalstater, og Vesten opplevde en kraftig nedgang
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innen alle former for kultur – arkitektur, de visuelle kunstformer,
lesing og skriving. Antikkens praktbygninger forfalt og ble plyndret,
bronsestatuer ble smeltet ned. Renessansen, med dens omfattende
kulturelle oppblomstring, falt sammen med en ny globaliseringspe-
riode, der Vesten økte sin kontakt med den kinesiske og islamske
verden.

Enkelte kulturuttrykk henger på den annen side nøye sammen med
kulturell isolasjon. Disse står i fare for å dø ut når denne isolasjonen
og de økonomiske og politiske rammebetingelsene påvirkes av globa-
liseringen. Det er derfor ingen tvil om at globaliseringen også fører
til at en del kulturuttrykk går tapt. Dette må veies mot den blomst-
ring som kulturkontakt som regel bringer, og mot et dilemma Cowen
også peker på: At valgmulighetene for den enkelte kan øke selv om
mangfoldet i absolutt forstand reduseres.

På den ene siden blir det enkelte individ eksponert for en langt
større meny av kulturuttrykk og verdier enn for eksempel ungdom på
den norske landsbygda ble for et par generasjoner siden. Liberalere
vil legge stor vekt på dette. På den annen side fører globaliseringen
til at ulike kulturer i enda større grad tar opp i seg elementer fra
andre kulturer, og at forskjellene mellom kulturer blir mindre. Hvert
land blir altså mer mangfoldig, mens forskjellene mellom land redu-
seres. Konservative og andre kollektivister vil legge stor vekt på dette.
Emile Durkheim beskrev dette fenomenet allerede under den for-
rige globaliseringsbølgen: «Jo visst tenderer ulike samfunn til å ligne
mer på hverandre, men dette er ikke det samme som at individene
som utgjør dem gjør det… Det er ikke lenger så mange forskjeller
som det er store regioner, men det er nesten like mange som det er
individer.»23

Cowen peker også på det moralsk tvilsomme i å opprettholde iso-
lerte kulturelle enklaver, gjerne av hensyn til vestlige feinschmeckere,
på bekostning av lokalbefolkningens grunnleggende behov. Bhutan
begrenser turismen ved å kreve en avgift på 200 dollar dagen. På
denne måten lykkes de trolig i å beskytte sin rike buddhistiske myto-
logi og den kunsten som følger av denne. Samtidig er Bhutan et av
verdens fattigste land, med alt det fører med seg av barnedødelighet,
helseproblemer og andre uttrykk for fattigdom. Mange stammer på
Papua New Guinea lever i en Hobbesiansk naturtilstand, der livet
er «nasty, brutish and short». Et slikt samfunn produserer distinkt
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kultur som vi i Vesten kan nyte på TV, museer, kjøpe eller til og med
oppleve som eksotiske turister. Vi kan altså høste av denne kulturen
uten å måtte betale prisen ved å leve i slike samfunn.

Kommersiell kultur er bra
Steve Hilton mener at vestlige antiglobalister ikke er så rent lite ned-
latende og paternalistiske når de vil beskytte folk i fattigere land mot
vestlig kommersialisme og varemerker, og bruker Øst-Europa før og
etter kommunismen som eksempel: «Det er vanskelig å forklare dem
som ikke er kjent med hvordan livet under kommunismen var, om hvor
viktig ankomsten av de vestlige varemerkene faktisk var. Muligheten
til å kjøpe en Big Mac, å handle hos Tesco og å kjøpe en ekte Levis
snarere enn en falsk en, var ikke bare en velkommen utvidelse av fri-
heten til å konsumere, men det mest konkrete symbolet på individuell
og politisk frihet – en daglig påminnelse om retten til å velge.»24

Den vestlige kommersielle kulturen kan også ha andre gode virk-
ninger. Utbredelsen av McDonald's i Asia har for eksempel forbedret
hygienen på toalettene på spisestedene i regionen, ved å sette en ny
standard. I Sør-Korea har McDonald's ført til at den gamle kultu-
ren med dytting og skubbing er erstattet med velordnede køer.25 Da
McDonald's åpnet sin første restaurant i Moskva, sto det en dame
med en ropert utenfor og gjorde kundene oppmerksom på at ekspe-
ditørene der smilte til kundene fordi de var glade for å servere dem,
ikke for å gjøre narr av dem.26

Vestlige liberale verdier eksporteres
Det er ikke negativt at noen kulturuttrykk dør ut, dersom de har rot i
fattigdom eller en kultur som bidrar til fattigdom, eller i krenkelse av
grunnleggende menneskerettigheter. Det ville bringe menneskeheten
fremover dersom mange tradisjoner, og dermed også de kulturut-
trykk som er knyttet til disse, forsvant fra jordens overflate. Dersom
globaliseringen fører til kvinner i den tredje verden kaster av seg
det patriarkalske åket, er det bra. Dersom praksisen med kvinnelig
omskjæring i deler av Afrika forsvinner, gleder vi oss over det. Der-
som den utbredte dyremishandlingen i store deler av Asia forsvinner,
er det positivt.
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Myter og overtro av alle slag er utvilsomt en rik kilde til kulturell
kreativitet, men er det et godt grunnlag for menneskelig velferd i bred
forstand? Ingen vestlig forfatter kunne i dag skrive en bok lignende
Dantes Gudommelige komedie, rett og slett fordi helvete har mistet
sin moralske kraft blant intelligentsiaen, og de fleste av oss ikke kla-
rer å tenke på dette uten at ironi og satire bobler frem.27 Like fullt
vil svært mange se det som et fremskritt at redselen for evig pine og
fortapelse er i ferd med å forsvinne fra vestlig kultur.

Mye av det vi i Vesten gjerne omtaler som primitive kulturer er
basert på radikal undertrykking av mangfold og valgfrihet gjennom
bl.a. patriarkater, strenge hierarkier og strengt regimenterende reli-
gion. Afghanistans Taliban-styre og praktiseringen av sharia-lover i
mange nordafrikanske land er eksempler på dette. Her blir konflikten
mellom valgfrihet og mangfold for den enkelte og et globalt mangfold
av kulturer som også omfatter svært illiberale varianter, særlig klar.
Cowen peker på at selv om kulturell identitet er en viktig del av vårt
liv, er det ikke opplagt at nedarvet identitet er av større verdi enn den
vi velger selv. Kvinner som kaster sløret vil være enige.

La meg sitere den liberale peruvianske forfatteren Mario Vargas
Llosa, som tar utgangspunkt i sammenhengen mellom globalisering
og modernisering:

«Det er sant at modernisering innebærer at mange former for tradi-
sjonelt liv forsvinner. Men på samme tid åpner det opp muligheter
og utgjør et viktig skritt fremover for samfunnet som helhet. Det er
derfor, når folk får muligheten til å velge fritt, og ofte i strid med
det deres ledere og intellektuelle tradisjonalister ville ønske, at de
velger moderniseringen uten den minste nøling… Forestillingen om
«kulturell identitet» er farlig. Fra en sosial synsvinkel representerer
dette bare et tvilsomt, kunstig konsept, men fra et politisk perspek-
tiv truer den menneskehetens mest dyrebare prestasjon: frihet…
Begrepet identitet, når det ikke utelukkende brukes om individet,
er iboende reduksjonistisk og dehumaniserende, en kollektivistisk
og ideologisk abstraksjon av alt som er originalt og kreativt i
mennesket, av alt som ikke er blitt pådyttet av arv, geografi eller
sosialt press. Heller enn dette, springer virkelig identitet ut av men-
nesker evne til å motstå disse påvirkninger og møte dem med frie
handlinger som de selv har bestemt…Globalisering utvider radikalt

183Global kultur og universelle verdier



muligheten for alle mennesker på denne planeten til å konstruere
sine individuelle kulturelle identiteter gjennom frivillige handlinger,
i henhold til deres egne preferanser og private motiver».28

New Labours ledende ideolog Anthony Giddens håper kosmopolittene
vil vinne:

«Det 21. århundrets slagmark vil sette fundamentalismen opp mot
kosmopolitisk toleranse. I en globaliserende verden, der informa-
sjon og bilder rutinemessig sendes på tvers av kloden, er vi alle i
regelmessig kontakt med andre som tenker på en annen måte og
lever annerledes enn oss selv. Kosmopolitter ønsker en slik kulturell
kompleksitet velkommen. Fundamentalister finner den bekymrings-
full og farlig. Enten det nå gjelder religion, etnisk identitet eller
nasjonalisme, søker de tilflukt i en fornyet og renset tradisjon – og,
ganske ofte, i vold.»29

I boken A Future Perfect skriver de britiske journalistene John Mick-
letwait og Adrian Wooldridge at globaliseringen «ikke bare har med
økonomisk effektivitet å gjøre: den handler om frihet. Globaliserin-
gen gir muligheter til å oppfylle (eller i det minste komme betraktelig
nærmere å oppfylle) de mål som klassisk liberale filosofer først identi-
fiserte for flere hundre år siden og som fremdeles utgjør grunnmuren
i vestlig demokrati.»30

De globaliserte elitene
Samuel Huntington avviser at vestlige verdier er i ferd med å overta
verden.31 Den kulturelle globaliseringen omfatter stort sett bare en
elite, mener han. Huntington har kalt denne kosmopolitiske eliten
for Davos-kulturen, oppkalt etter næringslivsledere og toppolitikere
som deltar på det årlige møtet i World Economic Forum i Davos.
Nesten alle deltagerne er tilhengere av vestlig liberalt demokrati, og
de fleste ønsker en stor og kanskje voksende rolle for markedsøko-
nomien. Dersom vi skulle plassere Davos-kulturen inn i et norsk
partipolitisk kart, ville de aller fleste havne enten i Høyre eller
den moderne fløyen av Arbeiderpartiet, med noen borgerlig inn-
stilte KrFere og den liberalistiske delen av FrP som krydder. Davos-
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kulturen er derfor symbolet på alt kritikerne mener er galt med
globaliseringen.

Men som Peter Berger påpeker (i en bok skrevet sammen med
Huntington) finnes det også en annen globalisert elitegruppe, nem-
lig intelligentsiaen, eller det han kaller «faculty club culture».32 Den
gruppen knyttes sammen bl.a. gjennom akademiske nettverk, stiftel-
ser og frivillige organisasjoner (NGOer). Ett av de klareste tegnene
på globalisering er nettopp økningen i internasjonale organisasjo-
ner, der antallet ble mer enn tredoblet mellom 1980 og 1998. Blant
de internasjonale organisasjonene økte de som arbeider med men-
neskerettigheter, fred, miljøvern, kvinners rettigheter og esperanto
mest.33

Berger skriver at denne gruppen «også søker og aktivt skaper ver-
densomspennende markeder, men produktene den tilbyr er ideer og
adferd oppfunnet av vestlige (hovedsakelig amerikanske) intellektu-
elle, slik som ideologien om menneskerettigheter, feminisme, miljøvern
og det flerkulturelle samfunn, liksom politikk og livsstil som kon-
kretiserer disse ideologiene». For å fortsette vår norske klassifisering
er denne eliten langt mer representativ for SV, og store deler av
den globaliseringsfiendtlige bevegelse. Den globaliserte intelligentsiaen
har dannet sin egen motvekt til Davos-møtene, nemlig World Social
Forum. Det har vært tegn til at de to gruppene er i fred med å nærme seg
hverandre og komme i dialog. På sitt møte i 2003 beveget World Social
Forum seg bort fra gateteater og var mer opptatt av å påvirke globalise-
ringen fremfor å stoppe den.34 Davos-forumet får etter hvert et større
innslag av ledere utenfor kjernegruppen. Den globaliseringsskeptiske
norske biskopen Gunnar Stålsett deltok for første gang i 2003. Davos-
møtet fokuserer også mer på emner som bedriftenes samfunnsansvar.

Berger peker på en interessant forskjell mellom de to elitekulturene.
Davos-kulturen har ikke lenger entydig et vestlig sentrum, men er i
økende grad multipolar, med sentra i Tokyo, Hong Kong og Singapore,
og med Shanghai og Bombay som potensielle nye sentra. Den glo-
bale intelligentsia er derimot fremdeles nesten utelukkende lokalisert
i Vesten, med et sterkt amerikansk innslag. Av de 738 NGOene som
var akkreditert til WTO-møtet i Seattle i 1999, var 87 prosent basert i
industrilandene.35 Berger konkluderer med at dersom uttrykket «kul-
turimperialisme» skal brukes, er det mer passende for intelligentsiaen
enn forretningskulturen.
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Den globaliseringskritiske faculty club kulturen hevder å snakke
for massene, og er i stand til å organisere store demonstrasjoner, slik
Attac gjorde i Oslo sommeren 2002. Likevel er disse aktivistene ofte
selvoppnevnte, og deres organisasjoner er ikke nødvendigvis represen-
tative. Den tidligere WTO-sjefen Mike Moore er enig at institusjoner
som WTO og IMF bør bli åpnere, men mener at det samme kravet
bør stilles til NGOer: «Jeg har vært medlem av de fleste gode formål
gjennom årene. Jeg har gitt penger til, og vært medlem av, Greenpeace,
Amnesty International, Beauty Without Cruelty og flere. Men jeg har
aldri blitt invitert til et møte, blitt forespurt om hva jeg mener eller
bedt om å stemme over noe av det disse organisasjonene står for».36

Når Aksel Nærstad raser mot globaliseringen på vegne av verdens
masser som informasjonsansvarlig i Utviklingsfondet, er han ikke
nødvendigvis mer representativ enn da han som leder for Rød Valg-
allianse kjempet mot kapitalen som selvutnevnt representant for den
norske arbeiderklassen og deltok i voldelige Blitz-demonstrasjoner.37

Globaliseringskritikernes krav på å representere massene står dårlig
til det faktum at partier som ligger svært nært deres budskap sjelden
får særlig oppslutning i valg. Naomi Klein og Attac kan nok selge
bøker og arrangere demonstrasjoner, men folk vil ikke stemme på dem.
Ralph Nader er selve inkarnasjonen av den amerikanske globalise-
ringsfiendtlige bevegelsen, men samlet sammen med sin reaksjonære
motpol og allierte i kampen mot globaliseringen, Pat Buchanan, langt
mindre enn 5 prosent av amerikanernes stemmer i 2000. I Norge er
SV og Senterpartiet sterkere, men likevel et godt stykke unna flertall
i valg.

Sommeren og høsten 2002 ble det tatt opp en stor internasjonal
meningsmåling om holdninger og verdier (Pew Global Attitudes Pro-
ject).38 Om lag 38 000 mennesker i 44 land deltok. På det generelle
spørsmålet om globaliseringen var bra for deres land, var det i de aller
fleste land et stort flertall som svarte bekreftende. Jordan og Argen-
tina var de eneste landene med flere negative enn positive. I mange
land var det minst fem ganger så positive som negative (Vietnam, Sør-
Korea, Kina, Indonesia, Bangladesh, Japan, Honduras, India og åtte
av ti afrikanske land). I de fleste land var ungdom mer positive enn
de eldre. I Frankrike var for eksempel 72 prosent av dem under 29
år positive til globaliseringen.

Mer detaljerte spørsmål gir litt andre svar, men det generelle, posi-
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tive mønsteret holder. I alle land bortsett fra to mener mer enn to
tredjedeler at voksende forretnings- og handelsmessig bånd mellom
verdens land enten er svært bra eller ganske bra for landet. I alle
unntatt tre land synes flertallet også at dette har vært bra for dem
personlig. Entusiasmen er likevel dempet, siden det nesten alle ste-
der er betydelig flere som svarer «ganske bra» enn «veldig bra». De
spurte ble også bedt om å vurdere om fem ulike grupper har en
positiv innvirkning på deres land. Mest positivt ut kommer frivillige
organisasjoner (NGOs), deretter kommer multinasjonale selskaper og
internasjonale institusjoner (Verdensbanken, Det Internasjonale Pen-
gefondet og WTO). I 33 land mener et flertall at de multinasjonale
selskapene har positiv innflytelse. Fagbevegelsen følger like bak. Klar
jumbo er den globaliseringskritiske bevegelsen, som kommer dårli-
gere ut enn de multinasjonale selskapene i hvert eneste land, selv i
Argentina midt under den økonomiske krisen.39

Denne undersøkelsen bekrefter en annen stor meningsmåling fra
høsten 2001, som omfattet 25 land.40 Bare i to av disse var det et
flertall som mente at globaliseringen var negativ for dem selv og deres
familie.

Sprikende koalisjon mot globalisering
I Norge angriper de fleste globaliseringen fra venstre, og de er gjerne
knyttet til fagbevegelsen eller miljøbevegelsen. Kampen mot globali-
seringen er bare en naturlig forlengelse av kampen mot kapitalismen.
Paradoksalt nok ga Berlinmurens og kommunismens fall venstresi-
den en ny sjanse. Den ble ikke lenger assosiert med et totalitært og
økonomisk mislykket system – «den reelt eksisterende sosialismen».
Venstresiden ble igjen fri til å fokusere på det den er best til – å
påpeke mangler i liberale markedsøkonomier, uten at kravene til et
reelt alternativ blir for påtrengende. Attac i Norge drømmer om en
annen verden, men blir ganske stille eller plaget av indre konflikter
dersom bevegelsen blir avkrevd et klart svar på hvordan denne andre
verdenen skal se ut, og hvordan man skal komme dit.41

Internasjonalt er koalisjonen mot globalisering langt bredere, og
omfatter også tradisjonelle konservative og reaksjonære elementer.
Bondeorganisasjoner i de fleste land hører hjemme her. Nasjonalister
er redde for påvirkningen fra andre kulturer, og for økt innvandring. I
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USA er deres fremste talsmann den tidligere republikanske president-
kandidaten Pat Buchanan. Konservative og mange kommunitarister,
som Oxford-professoren John Gray, er redd for at globaliseringen
medfører for store endringer og undergraver tilhørighet og stabilitet.
I mer moderat form formidler Kåre Willoch mye av den samme kri-
tikken her hjemme. Kirken, i hvert fall utenfor USA, er jevnt over
globaliseringskritisk. Oslo-biskopen Gunnar Stålsett er for eksempel
åpen tilhenger av Attac. Kirken låner sine argumenter mest fra venstre-
siden, men motstanden mot globaliseringen har også en rik klangbunn
i kirkens konservative tradisjoner.

Disse ulike delene av den globaliseringskritiske koalisjonen har ide-
alistiske motiver, og de kjemper utvilsomt for det de mener er en bedre
verden. I Norge foregår også denne kampen nesten uten unntak med
fredelige og legitime midler. Dessverre kan det ikke det samme sies
om toneangivende deler av den internasjonale bevegelsen, inkludert
Attac, som ofte i beste fall har et uavklart forhold til bruk av vold.42

Ved siden av de idealistiske delene av den globaliseringskritiske
bevegelsen består koalisjonen selvsagt også av sterke næringsinteresser
som ønsker beskyttelse mot konkurranse.

Liberale forkjempere
Koalisjonen for globalisering er nesten like bred. Den er langt sterkere
enn inntrykket vi får ved å observere hvor mange som går i demon-
strasjonstog. Tilhengerne omfatter nemlig store deler av eliten, ikke
bare i den vestlige verden. Globaliseringsmeldingen som den norske
regjeringen la frem i mars 2003 (St meld 19 (2002-03)) er ganske
typisk for den gjennomgående positive, om enn ikke særlig entusias-
tiske holdningen til globalisering som preger elitene. Disse elitene har
imidlertid i liten grad tatt seg bryet med å forsøke å overbevise mas-
sene, eller levert temmelig lunkne argumenter. Som jeg var inne på
i kapittel 1, fremstilles ofte globaliseringen som tvang – en anonym
kraft som gjør at vi er nødt til å gjennomføre upopulære ting. Glo-
baliseringen og den liberale markedsøkonomien har få entusiastiske
forsvarere.

Mest entydig begeistring vekker nok globaliseringen blant libera-
lister og liberalkonservative. Også de fleste sosialliberale og moderne
sosialdemokrater (dvs. de som ikke ser seg selv primært som fagbeve-
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gelsens talerør) er grunnleggende positive, selv om de gjerne skulle ha
foretatt flere justeringer, suppleringer og reguleringer enn liberalister
ser behovet for. Det norske Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonen
har i all sin tid vært forkjemper for en relativt fri handel, og er også
i dag i det store og hele tilhenger av globaliseringen. Det samme gjel-
der moderne sosialdemokrater som tilfeldigvis befinner seg i SV, som
for eksempel Erik Solheim. Tony Blair og hans inspirator Anthony
Giddens er meget klare, ja entusiastiske talsmenn for globaliseringen.

For globalisering, men mot markedsøkonomien?
Hoveddelen av den globaliseringskritiske bevegelsen er også sterke
forkjempere for demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet og mil-
jøvern og mot diskriminering basert på kjønn, rase, religion, seksuell
orientering og lignende. Dette er alle vestlige verdier med svak eller
ingen forankring i tradisjonelle ikke-vestlige kulturer. Kulturrelativ-
ismen, som sto sterkt på venstresiden i forrige generasjon, er de
senere år blitt sterkt utfordret, særlig av muslimers og andre kulturers
kvinnesyn, enten det dreier seg om tvangsekteskap, æresdrap i Sverige
eller burkhaer i Kabul. De fleste kritikere av globaliseringen stiller seg
derfor positive til at liberale vestlige verdier får innpass også i andre
land og andre kulturer. De er positive til reisevirksomhet og kultur-
utveksling over landegrensene, og deltar gjerne entusiastisk i dette
selv. Den globaliseringskritiske bevegelsen er i høyeste grad global, og
koordinerer sine aktiviteter effektivt på tvers av landegrensene, ikke
minst ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi.

Særlig de som har sitt politiske hjerte til venstre, forsøker å skille
mellom alle de ikke-økonomiske delene av globaliseringen, som de
gjerne er for, og den økonomiske globaliseringen. For disse er kampen
mot den siste bare en naturlig forlengelse av kampen mot kapitalis-
men. De understreker gjerne at de ikke er mot globalisering i seg selv,
men det de ser som en globalisering styrt av og for vestlige interesser
generelt, og de multinasjonale selskapenes interesser spesielt.

Men er det mulig å lage et slikt skille mellom økonomi og alt det
andre? Er det ikke snarere slik at liberaliseringen av økonomien er
det viktigste våpenet også for å utbre de liberale friheter? For å sette
det hele på spissen, er det tilfeldig at det minst økonomisk globali-
serte landet i verden, nemlig Nord-Korea, også er det mest totalitære?
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Nord-Koreas økonomiske selvberging har gjort det mulig å hindre
enhver utenlandsk innflytelse også på politikk og kultur.

I andre kapitler i denne boken påviser jeg bl.a. at den økonomiske
globaliseringen snarere styrker enn svekker kampen for miljøet i fat-
tige land, og at investeringer fra multinasjonale selskaper mange steder
har bidratt til å styrke kvinners posisjon i samfunnet og redusert
korrupsjonen. Den kulturelle globaliseringen fremmes også gjennom
den økonomiske kontakten vi har med andre land, og ved hjelp av
multinasjonale selskaper. Å si ja til kulturell globalisering, men nei
til økonomisk integrasjon blir derfor et falskt valg. De to henger
sammen.

Globalisering og demokrati
I sin mye omtalte bok The End of History and the Last Man hevdet
Francis Fukuyama at «historien hadde kommet til veis ende», i den
betydningen at de store ideologiske konfliktene var over, og det vest-
lige liberale demokratiet hadde vunnet. De fleste mener at Fukuyama
i beste fall var alt for tidlig ute, og boken skapte en omfattende debatt,
der Samuel Huntingtons Clashes of Civilizations utgjør en motpol.
Denne debatten er omfattende, og ingen endelig konklusjon er mulig.
Det er likevel en klar tendens til at demokratiet blir mer utbredt, og
dette har sammenheng med globaliseringen.

Freedom House har siden 1978 utgitt en årbok som klassifiserer
verdens land i tre kategorier – frie, delvis frie og ikke frie.43 Figur 7.1
viser utviklingen siden undersøkelsene begynte. Lignende resultater
får vi ved å se på andelen av verdens befolkning som lever i frie land.
Denne er økt fra 36 prosent i 1982 til 44 prosent i 2002. Tilsvarende
er andelen i ufrie land redusert fra 44 prosent til 35 prosent, hvorav
brorparten bor i Kina. Også mer detaljerte vurderinger, som gir lan-
dene en skåre fra 1-7 innen politisk frihet og individuell frihet, viser
klar fremgang. Selv Kina har forbedret seg. Den eneste regionen uten
fremgang er Midt-Østen og Nord-Afrika. Hele 27 av 47 ufrie land
har islamsk befolkningsflertall.44

Ifølge Freedom House har det skjedd en økning i antall ufrie land
det siste tiåret. Dette skyldes hovedsakelig oppsplittingen av den gamle
Sovjetunionen, som har resultert i en mengde nye stater, hvorav flere
ikke er frie.45
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Figur 7.1 Frie og ufrie land

Vi ser altså et sammenfall mellom økende globalisering og økt utbre-
delse av demokrati. Dette er ikke tilfeldig. Når et land åpner seg
opp for økonomisk globalisering, eksponeres det også for vestlige
liberale ideer. Autoritære regimer beskytter seg gjerne bak stengte
grenser.

Jonas Johansson ved universitetet i Lund har studert sammenhen-
gen mellom demokrati (Freedom House-indeksen) og globalisering,
der det siste er definert som utenrikshandel, utenlandske investeringer,
medlemskap i mellomstatlige organisasjoner og konvensjoner og antall
internasjonale NGOer i landet.46 Siden han er interessert i hvorvidt
globaliseringen medfører at land blir mer demokratiske, er stater som
i lengre tid har vært stabile demokratier unntatt fra undersøkelsen.
Fordi et lands sosioøkonomiske utviklingsnivå har betydelig sam-
menheng med graden av demokrati, har Johansson justert for denne
faktoren, uttrykt i form av Human Development Index. Regresjons-
analysen viser en betydelig sammenheng mellom globaliserings- og
demokratiindeksen, slik at globalisering kan forklare 27 prosent av
variasjonene i demokrati. Denne sammenhengen er betydelig større
enn den mellom demokrati og utviklingsnivået, og sammenhengen er
betydelig også om man justerer for utviklingsnivået. Globaliseringen

Kilde: Freedom House, 2002.
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har størst betydning for demokratiet i land som ligger på et høyt
sosioøkonomisk nivå.

Ved å justere sine beregninger for HDI undervurderer Johansson i
realiteten betydningen av globaliseringen, siden denne virker demo-
kratifremmende både i seg selv, og gjennom at den positivt påvirker
utviklingen i velstand og velferd, som vi har sett i kapittel 3. Denne
indirekte sammenhengen drives ikke minst gjennom at økonomisk
vekst skaper en større middelklasse. Historisk er det i mange land klar
sammenheng mellom en slik middelklasse og fremveksten av liberalt
demokrati.47

De aller fleste sørøstasiatiske land kombinerte lenge et autoritært
styre med en eksportrettet vekststrategi og en betydelig rolle for mar-
kedet. Etter hvert ble kravene om demokrati uimotståelig. De beste
eksemplene på dette er Taiwan og Sør-Korea. Tiden vil vise om Kina
følger etter. Den voksende demokratibevegelsen i Hong Kong kan
kanskje spre seg til fastlandet.

Det er middelklassen, langt mer enn den fattige underklassen (og
overklassen, som kan kjøpe seg tilgang til hva det skal være eller
flytte til utlandet) som etterspør ytringsfrihet, kulturelt mangfold og
frihet til å realisere egne valg. Middelklassen skaffer seg informasjon
om virkeligheten utenfor landets grenser og reiser utenlands, slik at
de vet at «en annen verden er mulig», for å låne Attacs slagord.

Middelklassen har noe å forsvare, og lar seg ikke like lett rive
med av populisme fra høyre eller venstre. Latin-Amerika er et godt
eksempel på dette. Forskjellene mellom rike og fattige er enorme, og
ingen har tillit til statens institusjoner, som anses som et redskap for
den rike minoriteten.48 Derfor kommer med jevne mellomrom popu-
lister til makten, enten gjennom valg eller bajonetter, ved hjelp av
lettvinte løfter om å på mirakuløst vis å gjøre alle ting bedre. Perons
militærdiktatur i Argentina var populært blant de fattige. Chavez’s
«bolivariske revolusjon» i Venezuela likeså, og med middelklassen i
sterk opposisjon.

Chile er på den annen side det mest vellykkede latinamerikanske
landet de siste to tiårene. Ikke minst takket være økonomisk libe-
ralisering, både nasjonalt og ikke minst i forhold til utlandet, har
landet opplevd sterk økonomisk vekst de siste tyve år (med et par
års unntak), en vekst som ikke minst har kommet de fattige til gode
(se kapitel 3). Det er bygd opp en sterk middelklasse, som på uvan-
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lig fredelig vis kvittet seg med Pinochets brutale diktatur.49 Chile er
i dag et stabilt demokrati, der Pinochets-regiments etterfølgerparti er
fullstendig demokratisk og har beveget seg i liberal retning også på
de ikke-økonomiske områdene.50 Det er i dag ingen grunn til å tro at
Chile skal oppleve dramatiske økonomiske tilbakeslag som kan sette
demokratiet i fare. Det er også grunn til å tro at demokratiet er langt
mer robust i forhold til økonomiske kriser, dersom disse likevel skulle
oppstå, enn i så godt som alle andre latinamerikanske land.

Det er altså en klar sammenheng mellom demokrati og en åpen øko-
nomi, men kausaliteten er noe vanskeligere å bestemme.51 Antagelig
går effekten begge veier. Åpninger i økonomien fremmer middelklassen
og demokratiet, som igjen medfører et press for ytterligere åpninger
i økonomien.

1 Denne kritikken er langt fra ny. Begrepet Coca-Colonization dukket opp allerede
i 1950.

2 Selskapet er i økonomisk krise og forsøker i skrivende stund å selge seg ut.
3 Cowen, 2002.
4 Ibid.
5 Legrain (2002) basert på statistikk fra den internasjonale platebransjens organi-

sasjon IFPI.
6 Cowen, 2002.
7 Mediestatistikk 2002.
8 For en interessant drøfting av fotballens blanding av lokal forankring og globalisert

underholdningsindustri, se Foer, 2004.
9 Legrain, 2002.
10 Huntington, 1996. På den annen side stammer alle politiske ideologier fra Europa.
11 I USA vokser karismatiske kristne bevegelser.
12 Srinivasan, 2002.
13 Legrain, 2002.
14 Huntington, 1996.
15 Tiden vil vise om ny teknologi i form av automatisk oversettelse vil gjøre behovet

for et felles språk overflødig. Det er i alle fall langt frem dit.
16 Huntington, 1996.
17 Talavera, 2002.
18 Fremskrittspartiet har nylig etablert lokallag i Torrevieja og Alfaz del Pi, noe

som også indikerer at mange av de utflyttede nordmennene ikke først og fremst
kommer for å oppleve fremmede kulturer.

19 Dagens FrP-velgere har lavere inntekt enn gjennomsnittet, og er dessuten i henhold
til meningsmålingene mindre opptatt av kultur – også den nasjonale.

20 Hobsbawm & Ranger, 1983.
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21 Cowen, 2002.
22 Bunad- og Folkedraktrådet, 2002.
23 Durkheim, 1893.
24 Hilton & Gibbons, 2002.
25 Watson, 1997.
26 Irwin, 2002a.
27 Cowen, 2002.
28 Vargas Llosa, 2001.
29 Giddens, 2002.
30 Mickletwait & Wooldridge, 2000.
31 Huntington, 1996.
32 Berger, 2002.
33 Keck & Sikkink, 1998.
34 Møtet i Mumbai i januar 2004 tok et skritt tilbake, og var preget av motstanden

mot USAs okkupasjon av Irak og lignende tradisjonelt venstreorienterte saker.
35 UNDP, 2002.
36 Moore, 2003.
37 Forskjellen er kanskje at hans arbeidsgiver nå får mesteparten av sine penger fra

den norske staten. Utviklingsfondet, som har sprunget ut av Fremtiden i Våre
Hender, får i følge sine regnskaper for 2000 og 2001 omkring 90 prosent av
inntektene fra Norad og Utenriksdepartementet. Likevel annonserer Fondet på
sine nettsider at «virksomheten er basert på frivillige bidrag fra enkeltpersoner,
aksjoner og grupper».

38 Pew Research Center, 2003.
39 Det er mulig at de siste kommer særlig dårlig ut fordi de har fått merkelappen

«anti-global protestors», og at dette kan bringe frem assosiasjoner til de mest
militantes metoder. Pew-senteret peker på at andelen som ikke har noen mening
om disse organisasjonene er høy utenfor Vesten. Deres budskap har altså ikke
nådd frem mange steder. Det eneste vestlige landet der de er velkjente og relativt
populære er ikke overraskende Frankrike, men selv her må de se seg slått av de
multinasjonale selskapene, som har en positiv skåre på 50 prosent, mot 44 prosent
for antiglobalistene.

40 Ipsos-Reid Global Poll, se Hamilton, 2002.
41 I andre land kan Attac ha en tydeligere dogmatisk venstreradikal profil. Franske

Attac ledes for eksempel av Jacques Nikonoff, som tidligere har sittet i ledelsen
i det gamle kommunistpartiet PCF. Blant de viktigste stifterne og støttespillerne
finner vi kommunistiske fagorganisasjoner som CGT og SUD. Nikonoff advarer
nå mot at Attac skal bli overtatt av enda mer revolusjonære kommunistiske partier
og grupper. Attacs internasjonale arbeid ledes av trotskisten Christophe Aguiton
(LRC).

42 Boken Empire fikk mye omtale i 2001, og ble av flere utropt som den globa-
liseringsfiendtlige bevegelsens nye bibel. Forfatterne Antonio Negri og Michael
Hardt er erklærte kommunister og tilhengere av voldelig motstand. Negri har høy
troverdighet i så måte, siden han var tilknyttet terroristorganisasjonen Røde Bri-
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gader, og er fengslet for medvirkning til mordet på den italienske statsministeren
Aldo Moro i 1978. Alan Wolfe (2001) har levert en grundig kritikk av boken.

43 For å kvalifisere til betegnelsen fritt må et land ikke bare ha demokratiske valg,
men også oppfylle en rekke andre kriterier, som beskyttelse av minoriteters ret-
tigheter, en uavhengig presse og organisasjonsfrihet. I 2002 oppfylte 121 land
kravet til demokratiske valg, men 32 av disse brøt andre betingelser såpass grovt
at de ikke ble klassifisert som demokratier.

44 Den amerikanske Midt-Østen-eksperten Bernhard Lewis (se bl.a. 1993, 2002)
har i flere bøker pekt på at den muslimske verdens økonomiske, kulturelle og
geopolitiske nedgang satte inn da den sluttet å være åpen for impulser fra andre
deler av verden, og ble seg selv nok.

45 FNs utviklingsprograms oversikt over antall demokratier (som både omfatter frie
og mindre frie land) viser en kraftig forbedring også på 1990-tallet (UNDP, 2002,
figur 1.1).

46 Johansson, 2001.
47 Moore, 1966.
48 Vargas Llosa, 2003.
49 De økonomiske reformene ble startet under Pinochet-diktaturet. Det faller uten-

for rammene av denne boken å drøfte grunnene til det og bakgrunnen for kuppet
i 1973. I vår sammenheng er det nok å notere seg at sentrum-venstre-koalisjo-
nen som har styrt Chile siden Pinochets fall har videreført den markedsliberale
politikken.

50 Det finnes en klar parallell til det spanske regjeringspartiet Partido Popular, Franco-
regimets arvtaker.

51 Milner & Kubota, 2001.
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8 Vil vi ha en annen verden?

Selvsagt vil vi ha en annen verden – den vi lever i er langt fra per-
fekt. Vi vil ha en verden med mindre fattigdom og nød, en friere og
mer demokratisk verden. Jeg håper at jeg i denne boken har vist at
globaliseringen ikke er en konserverende kraft, men tvert imot en av
de mest progressive mekanismer verden har sett. En annen verden er
ikke bare mulig, slik Attac hevder, men en annen og bedre verden
skapes hver dag – av globaliseringen. Dette skjer ikke automatisk og
uten motstand.

Vi så i første kapittel at økende globalisering først og fremst skyldes
politiske valg. Det betyr at den også kan reverseres. Når forfattere
som Thomas Friedman later til å påstå det motsatte, er forklaringen
at han mener at kostnadene ved å reversere er såpass store at det er
lite sannsynlig at noe land vil seg så vondt.1 Det er også derfor FNs
generalsekretær Kofi Annan sier at «å argumentere mot globaliserin-
gen, er som å argumentere mot tyngdekraften». Likevel finnes det
land som Nord-Korea, som trosser tyngdekraften – noe innbyggerne
også betaler en høy pris for.

Viktigere er det at globaliseringen ikke er noe enten/eller. Det finnes
grader av globalisering, og nasjonalstaten har stor frihet til å velge hva
den vil være med på, bare man er villig til å betale prisen, for eksem-
pel i form av lavere økonomisk vekst eller reduserte muligheter for
innovasjon og teknologisk utvikling. Denne menyen av valg er like-
vel ikke helt fri, men består ofte av pakker. Er Norge med i WTO,
må vi også godta noe vi ikke liker. Det samme gjelder EØS-avtalen
og et eventuelt EU-medlemskap.

WTOs møte i Seattle i november 1999 markerte et politisk ven-
depunkt. Det ble tydelig at anti-globaliseringsbevegelsen hadde vokst



seg sterk, og måtte tas på alvor. Når Seattle-møtet brøt sammen, og
WTO-prosessen senere har gått tregt, skyldes det likevel ikke primært
demonstrasjonene og den organiserte motstanden, men ulike interesser
innen medlemslandene.2 I noen land har proteksjonistiske interesser
knyttet til landbrukslobbyen, industrien og fagbevegelsen vunnet ny
styrke og legitimitet i allianse med ideologiske motstandere av glo-
baliseringen. Deres nye styrke får betydning for de internasjonale
forhandlingene og kan føre til nye proteksjonistiske tiltak. Likevel er
elitene i alle vestlige land, med mulig unntak for Frankrike, fremdeles
tilhengere av globalisering. Befolkningen er splittet, men i de fleste
land mer positiv enn negativ.

Siste utgave av den tidligere omtalte globaliseringsindeksen fra kon-
sulentselskapet A.T. Kearney, som analyserer data til og med 2001,
advarer kraftig mot å tro at globaliseringsbølgen er over.3 Riktignok
falt de utenlandske direkteinvesteringene med dramatiske 50 prosent
fra 2000 til 2001, men nivået var likevel høyere enn noe annet år før
1999. Verdenshandelen falt med 1,5 prosent, men det kom etter en fan-
tastisk økning på 12 prosent i 2000. Turismen falt med 0,95 prosent,
det første fallet siden 2. verdenskrig. For alle disse viktige økonomiske
indikatorene ser vi altså fall, som delvis fortsatte i 2002 og 2003, men
at nivået fremdeles er meget høyt. Mindre reisevirksomhet ble kom-
pensert av hele 9 prosent økning i telekommunikasjonen. Internett
fortsatte å vokse. Ikke-økonomiske indikatorer fortsatte veksten fra
2000 til 2001. Internasjonale organisasjoner fortsatte å vokse, både
i antall og betydning, med Kinas og Taiwans medlemskap i WTO
som viktigste tilskudd. Det er også verdt å merke seg at bremsingen i
globaliseringen rammet vestlige land, mens resten av verden fortsatte
nesten som før. Det understrekes både av A.T. Kearney og Thomas
Friedman.4 Kina og India fortsetter å åpne opp sin økonomi, og det
samme gjelder Øst-Europa.

Det er ikke mer enn seks år siden forrige gang globaliseringen
ble erklært død. Da var det finanskrisen i Asia som innevarslet
en ny tid. De aller fleste sørøst-asiatiske land kom seg imidlertid
raskt på fote igjen, og Kina ble aldri rammet. Året 2000 ble iste-
den et høydepunkt i vekst i verdenshandelen og de internasjonale
investeringene.

Siden 2001 har den vestlige verden opplevd lavkonjunktur, og dette
har også påvirket mange utviklingsland. Grunnene til nedgangen
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er mange. Børsboblen tilknyttet internett-optimismen måtte en gang
sprekke. Dette har gitt mange ringvirkninger, ikke minst en kraftig
nedgang i overtakelser og fusjoner på tvers av grenser, og dermed et
fall i utenlandsinvesteringene. Etterdønningene etter 11. september
2001 har forsterket den internasjonale nedgangen.

Motstanden mot globalisering nådde sitt høydepunkt mot slutten
av en lang global høykonjunktur. Nedgangen etterpå kunne slått ut
i økt motstand. Det er jo vanlig å forklare økonomisk nedgang med
«unfair» konkurranse fra utlandet. Den anti-kapitalistiske og anti-
amerikanske bevegelsen som de fleste globaliseringskritikere er en del
av, fikk imidlertid en smell etter 11. september 2001. Motstanden
mot Irak-krigen ga dem en ny sjanse til å komme på offensiven, men
de har mistet mye av fremdriften. Dersom den globale lavkonjunk-
turen fortsetter, blir det likevel vanskelig å unngå større oppslutning
om proteksjonistiske ideer. Dette er særlig tydelig i USA, der det
først og fremst er den stadig sterkere konkurransen fra Kina, og den
begynnende utflyttingen av tjenester som bekymrer mange.5 Under
primærvalgene vinteren 2004 var det knapt nok en eneste demokra-
tisk kandidat som våget å videreføre Clintons og Gores klare støtte
til frihandel.

På ethvert tidspunkt vil det være krefter som utfordrer den rådende
utviklingen. Det vil alltid være noe motstanderne av videre globalise-
ring kan finne trøst i. Nedenfor behandler jeg et mulig stemningsskifte
i Latin-Amerika. Ved siden av faren for en langvarig økonomisk
nedgang på global basis, er det lett å se fire andre trusler.

Handelskrig og dannelse av økonomisk blokker
Nye runder i WTO for å redusere handelshindringer går tregt. Det
er visse tegn til handelskrig mellom USA og EU. Konturene av en
ny og sterk asiatisk handelsblokk med Japan og Kina som sentrum
begynner å avtegne seg. Det er derfor en viss risiko for en negativ
spiral, der mer eller mindre velbegrunnede handelshindringer fra en
part møtes med mottiltak fra andre. Slike spiraler oppsto foran begge
verdenskrigene.

USAs handelspolitikk reflekterer motsetningen mellom en under-
liggende frihandelsideologi, som har ført til at det amerikanske
markedet er mer åpent enn de aller fleste andre, og periodiske kon-
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sesjoner til sterke næringsinteresser. USA er for tiden svært aktive
i arbeidet med regionale frihandelsområder i Amerika og bilaterale
frihandelsavtaler. Dette arbeidet blir intensivert når WTO-prosessen
stopper opp. Landet har også tatt initiativ innenfor WTO, særlig for å
liberalisere handelen med jordbruksvarer og tjenester. USA legger også
press på EU for å få åpnet markedet for genmanipulert mat, og mener
at EUs miljøpolitiske reservasjoner er proteksjonistiske påskudd. På
den annen side har den amerikanske regjeringen i løpet av de siste
par årene innført straffetoll på stål (senere avviklet) og tømmer og
økt subsidieringen av sitt eget landbruk betydelig.

Det siste fremstilles delvis som et forsøk på å presse frem endringer
innen EU, som er verstingen innen jordbruket, med høye subsidier
for produksjon og eksport. USA la i 2003 frem et radikalt forslag,
som innebar kutt i subsidiene til maksimalt 5 prosent av produk-
sjonsverdien.6 USA ligger i dag på drøye 20 prosent, EU omkring 35
prosent, mens Norge ligger i «eliteserien» omkring 67 prosent. Toll-
satser skulle redusere fra dagens globale gjennomsnitt på 60 prosent
til i gjennomsnitt 15 prosent og maksimalt 25 prosent. USA ligger i
dag på 12 prosent, og tilbød seg å gå ned til 5 prosent, mens EU ville
måtte kutte mer fra sitt nåværende nivå omkring 30 prosent. Bush-
administrasjonen foreslo også en fullstendig utfasing av eksportstøt-
ten i løpet av fem år. EU har avvist dette, men reformer annonsert i
juni 2003 tyder på en forsiktig reduksjon av EUs subsidier. Disse er
også lagt om de senere årene, slik at de er noe mindre handelsvridende
enn de var før. Frankrike er den fremste bremseklossen for omlegging
av EUs landbrukspolitikk, og det er derfor koblinger til den generelle
maktpolitiske rivaliseringen mellom USA og Frankrike.

Faren for en omfattende handelskrig mellom økonomisk ledende
land synes relativt liten. Derimot er faren for at den multilaterale
WTO-prosessen erstattes med bilaterale avtaler stor. Det springende
punktet er om de handelsblokkene som lett kan bli tydeligere fremover
vil begynne å bygge opp murer mot land utenfor avtaleområdet, eller
om de bare er en nest-best løsning i påvente av ny fremgang innen
WTO.
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Epidemier
Svartedauden på 1300-tallet rammet store deler av verden, og ble
spredd med handelsskipene. Til Norge kom den via hanseatiske Ber-
gen, datidens symbol på integrasjonen med Europa. Det er ingen tvil
om at den omfattende handels- og reisevirksomheten gir muligheter
for rask spredning av smittsomme sykdommer. Det er vi nylig minnet
om gjennom SARS-epidemien med Kina som opphav. SARS-epidemien
er nå over, og dødsfallene er få. Nesten ingen har skjedd i Vesten.
Likevel var oppmerksomheten omkring farene stor, og omfattende og
kostbare tiltak ble satt i verk. SARS fremstår nå først og fremst som
et oppblåst mediafenomen, både dersom man legger antall rammede,
risikoen for å bli smittet, og dødelighet ved smitte til grunn. Likevel,
med rette eller urette – dersom epidemien hadde vart mye lenger, ville
den utvilsomt også fått stor betydning for verdensøkonomien, ikke
minst vekstkraften i den regionen som har vært et viktig lokomotiv
de siste årene.

AIDS-epidemien har allerede spredd seg over hele verden, og fått
katastrofale følger i det sørlige Afrika. Grunnen til at skadevirkningene
blir særlig store i enkelte land er først og frem ulikheter i helsestell
og politiske og kulturelle forhold. Globaliseringen i seg selv er ikke
hovedårsaken til spredningen, selv om den øker spredningspotensialet
og spredningshastigheten.

Det er heller intet grunnlag for å si at globaliseringen generelt sett
er en trussel mot verdens helsetilstand. Selv om lettere spredningen
av epidemier må føres på minussiden, er det også mange faktorer på
plussiden. Helsetilstanden henger nøye sammen med økonomisk vekst,
som vi har sett styrkes av globaliseringen. Spredningen av medisinsk
kunnskap, vaksiner og medisiner fremmes også av økonomisk integra-
sjon. SARS har vist at det er mulig å få til internasjonal koordinering
for å bekjempe epidemier, og det internasjonale arbeidet mot AIDS
er også i ferd med å bli styrket. Når helsekatastrofer rammer fattige
land, er vi i de rike landene i dag bedre i stand til å mobilisere for å
avhjelpe problemene, og vi er mer motivert fordi vi vet mer om hva
som skjer og fordi barrierene mot omverdenen bygges ned. Globali-
seringen gjør det vanskeligere for oss å se på slike katastrofer som
andres problem. Om dette fører til at vi gjør nok, det er en annen sak,
men det er i hvert fall grunn til å tro at det får oss til å gjøre mer.
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Terror og terrorfrykt
Jeg skal ikke her gå nøyere inn på de mange teoriene om bakgrun-
nen for den siste verdensomspennende terrorbølgen. Tore Bjørgo ved
NUPI oppsummerte en ekspertkonferanse om emnet i New York i
midten av juni 2003 med at det er bred enighet om at det finnes
tre-fire grunnleggende årsaker: Mangel på demokrati og rettssam-
funn, undertrykkelse, okkupasjon og maktmisbruk.7 Som vi har sett
i kapittel 7 er det en positiv sammenheng mellom globalisering og
utviklingen av demokrati og fremgangen for vestlige liberale verdier.
Vi kan derfor håpe at de underliggende drivkreftene bak terroris-
men vil svekkes etter hvert. Francis Fukuyama tilbakeviser at radikal
og militant islam utgjør noen trussel mot det liberale demokratiets
hegemoni: «Er dette en fundamental konflikt mellom to likeverdige
sivilisasjoner i den forstand at begge har like gode utsikter og om 50
år fremdeles vil være i konkurranse med hverandre? Jeg mener svaret
er ganske opplagt. Dette er ikke en strid mellom jevnbyrdige.»8

Selv om militant islam ikke er noen fundamental trussel mot den
liberale markedsøkonomien på globalt plan, er den selvsagt en høyst
levende trussel mot forsøk på å reformere den islamske verden, som
med få unntak ikke har deltatt i moderniserings- og demokratiserings-
utviklingen de siste tiårene.

Terroren er også en trussel gjennom de motreaksjoner den ska-
per. På idéplanet oppmuntrer den til nasjonalisme og fremmedfrykt,
og undergrave troen på universelle humanistiske verdier og dialog
som konfliktløser. Konkret og kortsiktig innebærer den skjerpelse av
ulike sikkerhetstiltak, som både rammer et lands egne innbyggere og
utveksling over landegrensene. Allerede i dag er internasjonal reise-
virksomhet hemmet av nye sikkerhetstiltak. Utlendinger, særlig fra
fattige land, opplever større vanskeligheter med å komme inn i USA,
enten som turister eller som forretningsmenn. Vestlige kontorer og
forretningsvirksomhet er utsatt for terrortrusler, og av og til virkelig-
gjort terror. Dette hemmer både den kulturelle og den økonomiske
utvekslingen.

Bare tiden vil vise om militant islam har nådd sitt høydepunkt.9

Det er avhengig av en rekke forhold, bl.a. hvorvidt sekulære regimer
i islamske land både er i stand til å liberalisere sine samfunn og sin
økonomi, og har vilje og evne til å bekjempe de reaksjonære kref-
tene som militant islam står for. En løsning på Palestina-spørsmålet
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ville også hjelpe, selv om dette langt fra er den eneste grunnen til
problemene i den islamske verden. Optimister kan peke på at ver-
den allerede har gjennomgått en periode med internasjonal terrorisme
med opphav i samme region, nemlig bølgen av flykapringer og andre
aksjoner som rammet særlig Vest-Europa på begynnelsen av 1970-
tallet. Denne bølgen stoppet da palestinerne innså at strategien ikke
tjente deres sak.

Økende anti-amerikanisme
Krigen i Irak gjorde det enda klarere at USAs dominerende militære
rolle nører opp under anti-amerikanske krefter. USA er ikke lenger
villig til å underordne seg en tilnærmet konsensuslinje gjennom FN-
systemet, ikke en gang ved press fra sine nærmeste allierte i EU. Når
USA ser sine interesser truet, eller mener at landet kan bidra til en
bedre politisk utvikling i andre land, er amerikanerne villige til å handle
på egen hånd. Dette splitter de tradisjonelle allierte i Vest-Europa, og
nører opp under latent anti-amerikanisme i mange fattige land.

Siden USA forbindes sterkt med globaliseringen, og siden mange av
de viktigste multinasjonale selskapene er basert der, kan en økende
anti-amerikanisme også styrke de kreftene som vil satse på økono-
misk nasjonalisme. De stort sett mer pro-amerikanske elitene i mange
utviklingsland kan i verste fall bli feid til side av reaksjonære eller
populister som bruker anti-amerikanisme som virkemiddel for å gripe
makten.

Jeg tror faren for dette er relativt liten. USA vil ikke se seg tjent
med å se helt bort fra hva verdensopinionen mener, og vil derfor være
tilbakeholden med mange fremstøt av Irak-typen. Det er heller ikke
riktig at Irak-krigen viser at USA står alene. Regjeringene i mange
tunge EU-land støttet tvert imot krigen (Storbritannia, Spania, Italia).
Det samme gjorde Japan og hele det tidligere Sovjet-imperiet i Øst-
Europa. Det er også mulig at de langsiktige virkningene av Irak-kri-
gen vil vise seg å bli positive, både for Irak og regionen som sådan.
Dessuten har Bush-administrasjonen vist vilje til å bygge bruer til
fattige land ved å øke nivået på utviklingshjelpen betydelig. Selv om
det er viktige unntak, er også USA generelt mer lydhør for u-landenes
krav om økt frihandel, ikke minst av landbruksprodukter, enn EU
er.
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Vi må heller ikke falle for påstanden om at globaliseringen bare
handler om USAs makt og verdier. Selv om USA for mange symbolise-
rer globaliseringen, er realiteten en annen. Den drives frem av en rekke
land, og ikke bare rike vestlige. Sannsynligvis tåler globaliseringen
også et mer upopulært og isolert USA.

Farlig presedens: 1. verdenskrig?
Kritikere av globaliseringen peker ofte på at den forrige store glo-
baliseringsbølgen endte med 1. verdenskrig. De påstår implisitt eller
eksplisitt at den globale konkurranse som er en viktig del av denne
prosessen ikke fører til fred, men til krig. Sammenhengen mellom glo-
balisering og fred drøftes nærmere av Nils Petter Gleditsch og Håvard
Hegre senere i denne boken.

I Storbritannia fikk frihandelsprinsippet sitt store gjennombrudd
med opphevelsen av de britiske kornlovene i 1846, der en allianse
av liberalere som Richard Dobden og John Bright og arbeiderklassen
nedkjempet motstanden fra de konservative landeierne, og sikret fri
import av korn. De neste tiårene ble preget av frihandelsavtaler mel-
lom europeiske land og reduksjoner i tollsatsene. Den første avtalen
(Cobden-Chevallier) ble inngått mellom Frankrike og Storbritannia i
1860.10 Samtidig liberaliserte mange land sin økonomi. Også i Norge
er denne perioden regnet som liberalismens tidsalder, særlig knyttet
til Johan Martin Schweigaards navn.

På slutten av 1870-tallet kom imidlertid liberalismen på defensiven
av grunner det vil føre for langt å diskutere her. Kollektivistiske ideer
vant terreng og materialiserte seg i to viktige former. Nasjonalismen
var særlig knyttet til dannelsen av to store nasjonalstater – Tyskland
og Italia. Ideene til sosialister som Karl Marx hadde fremgang både
i deler av borgerskapet og i arbeiderklassen. Sosialismen var opp-
rinnelig anti-nasjonalistisk – arbeiderklassen hadde ifølge Marx intet
fedreland. I denne saken var Marx og Cobden enige, men deres ideer
tapte for nasjonalismen både blant mange britiske liberalere og tyske
sosialister.

Dette ideologiske skiftet gjorde at de næringsinteressene som så seg
tjent med proteksjonisme igjen kom på offensiven. Overgangen til
økt handelsproteksjonisme begynte i 1879, med Bismarcks innføring
av «jern og rug»-tariffen. Økningene var likevel ikke særlig store, og
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den viktigste handelsnasjonen Storbritannia holdt fast på sin frihan-
delspolitikk. I gjennomsnitt økte tolltariffene derfor bare med noen få
prosentpoeng mellom 1870 og 1913, og minst i de store europeiske
handelsnasjonene.11 Økningen i proteksjonismen var derfor ikke nok
til å stoppe økningen i verdenshandelen i tiårene fremover, bare bremse
den. Fallet i kommunikasjons- og transportkostnader, den andre vik-
tige drivkraften for handel, akselererte. I tillegg kan en vesentlig del
av økningen i handelen forklares med lavere valutarisiko gjennom
at de fleste viktige handelsnasjoner sluttet seg til gullstandarden.12

Verdenshandelen økte med 150 prosent mellom 1780 og 1840,
440 prosent mellom 1840 og 1870, og med 420 prosent mellom 1870
og 1913.13

Viktigere enn de økende tolltariffene var det faktum at skiftet på
1880-tallet innevarslet imperialismens gullalder. Isteden for velstand
gjennom handel ble nå den dominerende utenrikspolitiske strate-
gien å sikre seg kontroll og makt ved hjelp av militær styrke og
regelrette erobringer av nytt land. Bismarcks tolløkninger illustrerer
koblingen. De var delvis motivert ut fra ønsket om å bygge opp
en sterk nasjonal industri, ikke minst av hensyn til Tysklands mili-
tære styrke. I tråd med tidens kollektivistiske ånd, mente Bismarck
at industriell styrke bare kunne oppnås gjennom statsintervensjon-
isme. Han fikk sterk støtte av intellektuelle sosialister, de såkalte
katetersosialistene, som Gustav Smoller og Adolf Wagner. Tyskland
tok kraftig avstand fra liberale ideer, som aldri hadde fått skikke-
lig fotfeste i landet, og omfavnet nasjonalisme, aktiv næringspolitikk
og viktige deler av sosialismen gjennom Bismarcks pionérarbeid for
velferdsstaten.

I Storbritannia var bildet mer sammensatt. Imperialismen hadde
støtte i alle partier, og mest i det konservative partiet, som overtok det
liberale partiets tidligere hegemoni og styrte nesten uavbrutt fra 1886
til 1905. For mange var hensynet til britisk handel og investeringer
en viktig begrunnelse for imperiet.14 Andre liberalere fulgte i Cob-
dens og Adam Smiths forspor, og tok til orde for ensidig frihandel og
mot imperialismen.15 Konflikten toppet seg da de konservative under
erkeimperialisten Joseph Chamberlain (som hadde hoppet av fra det
Liberale partiet) i 1906 ville gjøre imperiet om til en handelsblokk
med høye tollmurer mot andre land. Den imperiumskritiske fløyen
blant liberalerne nedkjempet dette forslaget.
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Det var ikke frihandelen som førte til 1. verdenskrig, selv om man
kan bebreide mange frihandelstilhengere at de i en lang periode kom-
binerte dette med støtte til imperialismen. Da kollektivistiske ideer
nedkjempet de liberale, ledet stormaktsrivalisering om imperier til
krig. Kollektivismen står langt svakere i dag.

Er en annen verden mulig, Lula?
Den gamle venstrepopulisten Luiz Inacio da Silva - Lula - ble med
stort flertall valgt til president i Brasil i slutten av 2002. Antiglobali-
seringsbevegelsen og venstresiden over hele verden håper at dette skal
markere et vendepunkt – bort fra den moderate markedsliberalismen
og globaliseringen som hans forgjenger, sosialdemokraten Fernando
Henrique Cardoso sto for, og som har vært typisk for Latin-Ame-
rika og mange andre land på 1990-tallet. Lula ble derfor mottatt
med ovasjoner ved World Social Forums møte i Porto Alegre i januar
2003. Mye tyder imidlertid på at venstresiden vil bli skuffet enda en
gang.

Etter å ha tapt tre valg på rad tok Lula på seg dressen, beveget
seg mot det politiske sentrum og fikk stor oppslutning også blant
Brasils middelklasse, som vokste betydelig under Cardosos relativt
vellykkede liberaliseringspolitikk. Selv om Lulas instinkter nok ligger
til venstre, tåler slike ideer ikke møtet med den brasilianske virke-
ligheten. En ting er at de brasilianske velgerne har vært påpasselige
med å sørge for at Lula langt fra har noe flertall i nasjonalforsam-
lingen, og derfor må samarbeide med sentrumspartiene. En annen er
at brasiliansk økonomi ikke gir rom for kostbare eksperimenter som
innebærer høyere skatter eller store budsjettunderskudd. Ikke bare
vil dette stoppe investeringer fra utlandet og hjelp fra Verdensbanken
og Pengefondet, og forårsake kapitalflukt og valutasammenbrudd.
Det vil også sette i gang inflasjonsspiralen og redusere vekstkraften i
økonomien.

I sin valgkamp gjorde Lula sitt beste for å berolige dem som var
redd for at Brasil skulle følge Argentina og slutte med å betjene sin
store utenlandsgjeld. Selv om han ikke er en overbevist tilhenger av
frihandel, er det liten grunn til å tro at han vil dreie landet i pro-
teksjonistisk retning eller utgjøre noen vesentlig brems i arbeidet for
større frihandel innen det amerikanske kontinent.
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Noen dager før Lula tiltrådte som president skrev Ernesto Zedillo,
den tidligere markedsorienterte presidenten i Mexico, en artikkel i
Forbes (23. desember 2002), der han gir Lula et klart valg. Følger
han sine venstrepopulistiske instinkter kan det gi kortsiktige gevins-
ter, men det vil ganske raskt føre til økonomisk sammenbrudd. Lula
må tvert imot føre en enda strammere politikk enn IMF har forlangt,
tilrår Zedillo. Uansett hva han velger, symboliserer Lulas seier ikke
gjenfødelsen av latinamerikansk populisme, men dens endelige neder-
lag, mener Zedillo. Istedenfor antiglobaliseringsbevegelsens frelser, vil
Lula bli dens bøddel.

Lula har så langt i hovedsak fulgt Zedillos oppskrift. I sitt første
budsjett la han opp til å øke overskuddet på statsbudsjettet (før renter)
til 4,25 prosent. Dette er mer enn målet på 3,75 prosent som avtalen
med IMF krever. Budsjettet innebærer også betydelige kutt i utgiftene
til sosiale sektorer, som helse og utdanning, der utgiftene faller fra
2,4 til 2,2 prosent av BNP.16 Han har også gjennomført betydelige
kutt i de offentlige ansattes pensjoner, for å få råd til sin satsing på
fattigdomsbekjempelse.

En mer globalisert verden
Det er mulig å velge en mindre globalisert verden. Det vil være en
verden der den økonomiske veksten bremses, og kanskje stopper opp.
Det vil være en verden der vi sier nei til de drivkrefter som har sørget
for en nedgang uten sidestykke i verdens fattigdom. Det vil være en
verden der staten igjen får mer makt på bekostning av individet. Det
vil være en mindre demokratisk, mindre mangfoldig, mer korrupt og
kanskje mer forurenset verden.

Et slikt valg er mulig, men dumt. Dersom vi ser globaliseringen for
det den er, og ikke lar oss rive med av besnærende retorikk og dårlig
underbygde påstander fra globaliseringens motstandere, tror jeg vi
kan se fremtiden lyst i møte.

Selvsagt vil vi ha en annen og bedre verden. Globaliseringen vil
hjelpe oss med det.
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Vedlegg: SAPRIN-rapporten

Verdensbankens arbeid for strukturreformer i land som mottar hjelp
er blitt sterkt kritisert fra mange hold. Verdensbanken har tatt denne
kritikken alvorlig, og bl.a. gått inn i en dialog med en gruppe kritiske
frivillige organisasjoner, SAPRIN (Structural Adjustment Participatory
Review Initiative Network). Ifølge Verdensbanken var samarbeidet
med SAPRIN-gruppen et ledd i deres arbeid med evalueringen av
strukturprogrammene, som resulterte i utgivelsen av rapporten Adjust-
ment From Within, sommeren 2001. I april 2002 publiserte SAPRIN-
gruppen sin egen rapport, The Policy Roots of Economic Crisis and
Poverty, og gikk samtidig til kraftig angrep på Verdensbanken fordi
SAPRIN hevdet at dette var den egentlige evaluering, og at Verdens-
banken hadde lovet å skrive sluttkapitlet. Verdensbanken benekter på
sin side at det noen gang var meningen at det skulle utgis noen felles
publikasjon.

Det norske utenriksdepartementet var en av hovedsponsorene for
SAPRIN-gruppen og støttet arbeidet med 11 millioner kroner. Den
fikk bred og ukritisk dekning i bl.a. Dagsavisen 23. juni 2002, og en
overstrømmende kronikkomtale i Aftenposten 20. juni 2002, forfattet
av to medlemmer av Attac Blindern. Einar Braathen og Reidun Heiene
omtaler rapporten som «en av de grundigste uavhengige evalueringene
av bankens politikk».

SAPRIN-rapporten er derfor et egnet objekt for å studere den fag-
lige kvaliteten i det arbeidet globaliseringsmotstanderne bygger på. Jeg
har valgt ut et kapittel av særlig relevans, nemlig det som omhandler
handelsliberaliseringen i syv land på 1980- og 1990-tallet.1 De syv
landene er Bangladesh, Ecuador, Filippinene, Ghana, Mexico, Ungarn
og Zimbabwe.



Kapitlet er vanskelig å forholde seg til, blant annet fordi data sjelden
gjengis som lengre tidsserier, men ofte fra utvalgte, men utypiske år.
Nyere data er som regel utelatt. Verre er det at det ikke oppgis refer-
anser, slik at opplysningene kan gås etter i sømmene. Det finnes bare
en eneste kildeangivelse, en tabell fra Verdensbankens World Deve-
lopment Report 2000-01. Denne utgir seg for å vise import og eksport
av industrivarer fra de syv landene i 1998. Problemet er at denne
referansen er forfalsket – den viser noe helt annet enn den tabellen det
refereres til. Om dette skyldes ren slurv eller bevisst manipulering er
umulig å fastslå. For Mexico og Filippinene, som har hatt en enorm
eksportøkning, vises eksporttallene fra 1990 som prosent av BNP i
1999. Dermed «bevises» det at disse to landene har et enormt han-
delsunderskudd. De korrekte tallene fra World Development Report
viser imidlertid at Filippinenes industrieksport i 1998 var $29,4 mil-
liarder, ikke $8,1 milliarder som SAPRIN later som. Mexicos eksport
var $117,5 milliarder, ikke $40,7 milliarder.

Dette kunne kanskje skrives på kontoen for uskyldig slurv, men
siden dette er den eneste referansen i hele kapitlet, gir det grunn til
mistenksomhet. Den blir snart bekreftet. På nær sagt hver side finner
vi manglende samsvar med offisielle kilder, og pussig nok går avvi-
ket nesten alltid i samme retning. Mine data nedenfor er hentet fra
Verdensbankens databank, og ligger åpent tilgjengelig på http://www.
worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html. Jeg har anvendt
tall frem til 2000, som var åpent tilgjengelig da SAPRIN utarbeidet
sin rapport. Viktige endringer siden da er oppgitt i fotnotene.

Blant hovedkonklusjonene hos SAPRIN er at handelsliberaliserin-
gen har medført større vekst i importen enn eksporten, noe som har
ført til underskudd på driftsbalansen med utlandet og en forverring
av gjeldssituasjonen.

Alle disse tre konklusjonene er stikk i strid med den faktiske utvik-
lingen. Etter disse tre sentrale kriteriene som SAPRIN setter opp, er
det bare Ghana som entydig har mislykkes.

Handelsbalansen
La oss ta handelsbalansen først. Av de syv landene er det bare ett
eneste, nemlig Ghana, som har hatt en langt større økning i impor-
ten enn eksporten mellom 1980 og 2000. Ungarn har hatt marginalt
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større økning i importen. For alle de andre landene har eksporten økt
raskere enn importen, og for Filippinene og Bangladesh har forskjellen
vært betydelig.

Rapporten konkluderer (feilaktig) med at selv om økningen i
eksporten ikke har vært sterk etter liberaliseringen, så har «noen
land» tross alt opplevd «beskjeden» eksportvekst. Virkeligheten:
Samtlige syv land økte sin eksportandel i forhold til BNP på
90-tallet. Gjennomsnittet er omtrent en fordobling. Filippinene
økte andelen fra 27,5 prosent til 56,3 prosent,2 Mexico fra 18,5
prosent til 31,4 prosent, Ungarn fra 31 prosent til 61 prosent.
Mexicos eksport er nesten tidoblet fra 1980 til 2000. Beskje-
dent?

Et typisk eksempel på selektiv fremstilling er at SAPRIN viser til
at underskuddet på Filippinenes handelsbalanse økte til 12 prosent
av BNP i 1994. Der slutter historien for dem. For filippinerne har
historien fortsatt. Underskuddet ble redusert etter 1994, og i perio-
den 1998-2001 har utenrikshandelen enten vært i balanse eller endt
med et eksportoverskudd. Videre skriver SAPRIN at underskuddet
på driftsbalansen økte til 7 prosent i 1997. Det står ingenting om at
driftsbalansen deretter viser solide overskudd (mer enn 10 prosent i
1999 og 2000).

Figur V.1 Utenrikshandel, Filippinene
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Fremstillingen av handelsbalansen i Ecuador gir også en god illustra-
sjon på rapportens kombinasjon av direkte feil og manipulasjon ved
hjelp av «tilfeldig» utvalg av år. SAPRIN påstår at eksporten falt på
1980-tallet, mens den i virkeligheten økte med om lag 40 prosent.
For å «bevise» at importen øker mer enn eksporten, trekker SAPRIN
senere frem Ecuadors høye importnivå i 1998, uten å nevne at dette var
et unntaksår (se figur V.2). Dermed kan SAPRIN skrive at importen
økte med 15 prosent i gjennomsnitt fra 1990 til 1998, mens eksporten
økte med 5,6 prosent. I 1998 var Ecuadors økonomi overopphetet,
og importen økte kraftig. Kræsjet året etter var voldsomt. BNP sank
med 7,3 prosent, importen med 39 prosent, mens eksporten økte litt.
Ser vi hele 1990-tallet under ett, vokste eksporten litt raskere enn
importen.3

Figur V.2 Utenrikshandel, Ecuador

SAPRIN klager over utviklingen for den viktige eksporten av klær
fra Filippinene. Ifølge SAPRIN har kleseksporten «falt dramatisk» fra
1990, og rapporten viser til en stor nedgang i klærnes andel av total
eksport. Dette er igjen tullball. Siden Filippinenes totaleksport er mer
enn firedoblet det siste tiåret, innebærer det at kleseksporten faktisk
økte i verdi med 37 prosent fra 1990 til 2000.4

Når SAPRIN-forfatterne ikke helt kan benekte suksesshistorier som
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Bangladesh, gjør de likevel sitt beste for å presentere feil tall og
bortforklare dimensjonene på fremgangen. I rapporten fremgår det
at eksporten utgjorde 7,4 prosent av BNP før liberaliseringen startet
i 1986/87, for så å øke til «bare 9,7 prosent», uten at noe årstall
oppgis. Verdensbankens tall viser at eksporten faktisk var bare 6,2
prosent i 1990, men at denne nå har økt til 14 prosent i 2000 (15,3
prosent i 2001), med et gjennomsnitt på 12,8 prosent på 90-tallet.

Driftsbalansen
Ser vi nærmere på driftsbalansen er bildet noenlunde det samme som
for handelsbalansen.5 Driftsbalansen er bedret i alle land bortsett fra
Ghana og Ungarn. Om Bangladesh skriver SAPRIN at underskuddet
på midten av 80-tallet nærmet seg 10 prosent av BNP, at det senere
er redusert, uten at noen tall oppgis, og at «intet klart mønster kan
observeres». Det er mulig at SAPRIN ikke klarer å se noe mønster,
men det er et faktum at underskuddet bare ett eneste år siden 1994
har vært over 2 prosent, og at det har sunket jevnt fra 1996 til 2000.6

Figur V.3 Driftsbalansen, Bangladesh
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Gjeldsbelastning og valutareserver
Det er vanlig å måle gjeldsbelastningen i hvor stor del av eksportinn-
tektene som må til for å betjene utenlandsgjelden. I alle land bortsett
fra Ghana og særlig Zimbabwe, der økonomien mer eller mindre
har brutt sammen de senere årene, har denne andelen sunket til dels
kraftig mellom 1980 og 2000.

Enda et eksempel på SAPRINs «tilfeldige» valg av år er et avsnitt
der det uttrykkes bekymring for fallende valutareserver i de syv lan-
dene. Eksemplet som trekkes frem er Filippinene, der importandelen
økte fra 28 prosent av BNP i 1982 til 64 prosent i 1997. Importen i
1997 var rekordartet, men SAPRIN nevner ikke at andelen av BNP
deretter falt kraftig og var 42 prosent i 2000, mens eksporten fortsatte
å øke kraftig. Dette ga et lite overskudd på driftsbalansen allerede i
1998. Valutareservene, som lå på 15 prosent av importnivået i 1990,
var steget til mer enn 40 prosent i 2000 (og 46 prosent i 2001). Det
er ingen entydig utvikling i valutareservene i de øvrige seks land. I
forhold til omfanget av handelen har de falt i Zimbabwe, Ecuador og
Ghana og steget litt i Mexico. SAPRIN hevder at reservene i Bangla-
desh er redusert «in recent times», uten at det er godt å vite hva det
siktes til. Reservene regnet i dollar ble tredoblet fra 1990 til 2000, og
har vært rimelig stabile i forhold til importomfanget.

Terms of trade
Uten å skille mellom landene slår rapporten videre fast at landenes
«terms of trade», altså den relative prisutviklingen på henholdsvis
eksport- og importvarer, er blitt forverret. Virkeligheten er mer nyan-
sert. For Ecuador og Mexico var det en klar forverring fra 1980 til
1990, men dette henger nøye sammen med at olje var (og for Ecua-
dors del fremdeles er) en viktig del av eksporten. Oljeprisen var på
sitt absolutte topp-punkt nettopp i 1980. SAPRIN kommer for øvrig
med en aldeles vanvittig påstand når det gjelder Ecuador, nemlig at
terms of trade falt fra en indeks på 100 i 1980 til 17,8 i 1990, altså at
landet måtte eksportere mer enn fem ganger så mye varer for å kunne
importere det samme. Verdensbankens tall viser at man fra 1980 til
1990 noterte en forverring på drøye 30 prosent, men at man i 2000
var oppe i nærheten av 1980-nivået igjen.

For de andre landene er fasiten at Bangladesh har opplevd en kraf-
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tig forbedring på 90-tallet, Filippinene en svak forbedring, Ghana en
svak forverring og Ungarn og Zimbabwe ligger ganske stabile. Her
har jeg brukt tall fra 1980, 1990 og 2000. I land med stort innslag
av råvarer, vil terms of trade indikatoren svinge sterkt fra år til år,
men SAPRIN-rapportens kategoriske pessimistiske bilde er det ikke
grunnlag for.

SAPRIN er veldig opptatt av industriproduksjonen. I likhet med
andre merkantilister mener de tydeligvis at industriproduksjon er mer
høyverdig enn annen økonomisk aktivitet. I rapporten innrømmes det
at industriproduksjonen andel av BNP faktisk har økt i Bangladesh,
fra 13,8 prosent i 1993 til 15,4 prosent i 2000, men SAPRIN synes
ikke dette er tilfredsstillende. Ved å regne i andel av BNP, maskerer
SAPRIN det faktum at industrien faktisk har vokst meget bra, siden
BNP-veksten i Bangladesh i gjennomsnitt har ligget på 4-5 prosent
årlig de siste tyve år, og industriproduksjon derfor har vokst enda litt
mer.

John Y. Jones ved Internasjonal Avdeling ved Diakonhjemmet Høg-
skole i Oslo har vært med på å utarbeide SAPRIN-rapporten. Jeg
skjønner godt at han avslo invitasjonen til å delta på Verdensban-
kens forskerkonferanse i Oslo sommeren 2002, og isteden støttet
slagordroping i gatene. Det var nok en mer passende arena.

Kanskje den norske regjeringen burde være litt mer forsiktig med
å gi penger til inkompetente og manipulerende aktivister neste gang
søknadene ramler inn, og ikke bare åpne lommeboka på bakgrunn
av politisk korrekthet.

1 En kortere og eldre versjon av min gjennomgang er publisert som kronikk i
Dagbladet, 7. juli 2002.

2 Oppbremsningen i verdenshandelen brakte i 2001 andelen ned igjen til henholdsvis
43,7 prosent i Filippinene og 27,6 prosent i Mexico, mens Ungarn opprettholdt
forholdstallet i 2001.

3 Importen økte betydelig i 2001. Vi får se om dette er starten på en ny trend.
4 Kilde: WTOs handelsstatistikk.
5 Driftsbalansen tar i tillegg til handel med overføringer (renter, utbytte, bistand,

overføringer fra arbeidere i utlandet etc.)
6 I 2001 økte underskuddet igjen til i overkant av 2 prosent.
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Kan Tobinskatten göra någon nytta?

F. Mikael Sandström

Tobinskatten framställs ofta som en sinekur, som kan bota alla värl-
dens problem: Fattigdomen i världen. Finansiella kriser. Problem med
kapitalflykt till skatteparadis. Finansieringen av FN. Miljöproblem.
Ojämlikhet. Många debattörer tycks inte över huvud taget satt sig in
i vad James Tobin, som är upphovsmannen till idén om extra beskatt-
ning av finansiella transaktioner, egentligen hade för syfte med sin
idé. I denna uppsats ska vi försöka reda ut begreppen.

Vi ska inte diskutera frågan om fri kapitalrörlighet i sig är av ondo
eller av godo, utan koncentrera oss på frågan om de problem som kan
uppkomma i en värld med fria kapitalrörelser kan lösas med hjälp
av en Tobinskatt. Även om många debattörer inte skiljer frågan om
Tobinskatten från frågan om fria kapitalrörlighet så är det dock två
olika frågor. Faktum är att den seriösa argumentationen för Tobin-
skatten utgår ifrån att fri kapitalrörlighet generellt sett är av godo, men
att kapitalrörelserna i vissa fall orsakar problem, som Tobinskatten
påstås kunna lösa.

Man kan skilja på tre huvudargument för Tobinskatten. För det
första hävdas att Tobinskatten skulle kunna dämpa de snabba fluk-
tuationerna på penning- och valutamarknaderna, genom att fungera
som «grus i maskineriet». För det andra hävdar man att den skulle
kunna återge nationella regeringar möjligheten att föra självständig
penning- och finanspolitik, och för det tredje hävdas att skatten gene-
rerar enorma intäkter. Dessa intäkter skulle sedan kunna användas
t.ex. för att finansiera FN-systemet eller på annat sätt till fattigdoms-
bekämpning. Tobin själv fokuserar på de två första av dessa punkter,
och betraktar intäkterna mer som en sidoeffekt.



Grus-i-maskineriet
Tanken bakom «grus-i-maskineri-argumentet» är att kostnaderna för
att genomföra valutatransaktioner är för små. Eftersom kostnaden är
så låg för att flytta stora penningbelopp mellan länder och valutor så
kan svängningarna bli «för stora». Tobinskatten skulle enligt detta
synsätt höja kostnaderna för valutatransaktioner något, och därige-
nom verka stabiliserande. Argumentet kan skenbart verka enkelt, men
bygger på en komplicerad tankekedja.

Först och främst bygger argumentationen på att växelkurser pga.
kortsiktig spekulation från placerare ibland tenderar att avvika från
vad som motiveras av fundamentala faktorer, dvs. den som «borde»
gälla om alla aktörer ägnade sig åt långsiktig handel. Risken för att så
ska ske anses dessutom ha blivit större under de senaste decennierna,
pga. att de volymer som handlas på penning- och valutamarkna-
derna växt kraftigt. Nästa antagande bakom argumenten är att dessa
växelkursfluktuationer är skadliga.

Slutligen menar man att Tobinskatten skulle kunna minska växel-
kursfluktuationerna och göra att växelkurserna i större utsträckning
reflekterar långsiktiga fundamentala faktorer.1 Poängen med Tobin-
skatten är att även om alla finansiella transaktioner beskattas med
samma procentsats, så menar Tobin och andra att «spekulativa» tran-
saktioner i praktiken kommer att beskattas hårdare än transaktioner
som är relaterade t.ex. till en varuleverans eller är motiverade av fun-
damentala förändringar i ekonomin. Skälet till detta skulle vara att
«spekulanter» har kortare tidshorisont än «fundamentalister».

Den centrala frågan är om «valutaspekulanter» har en stabiliserande
eller en destabiliserande effekt på penning- och valutamarknaderna i
ett system med rörliga växelkurser. Med «spekulant» menar man då
en aktör som försöker tjäna pengar genom att förutsäga kortsiktiga
rörelser i räntor och växelkurser.

Det man skulle kunna kalla för den nationalekonomiska ortodoxin
hävdar att «spekulanter» har en positiv effekt på marknadens funk-
tionssätt. Om en valuta med rörlig växelkurs är undervärderad i
förhållande till en annan så är det troligt att värdet på denna valuta
stiger på lite sikt. En «spekulant», som tjänar pengar just på att
upptäcka sådana felaktiga värderingar, kan då köpa den undervär-
derade valutan, och låna pengar i den övervärderade valutan. På så
vis anpassar sig växelkursen snabbare till det som är den «riktiga»
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kursen, och ekonomin fungerar bättre. I frånvaro av spekulanterna
skulle valutakurserna befinna sig på fel nivå under en längre tidspe-
riod. Den skulle då sända felaktiga signaler till investerare som därför
skulle riskera att göra felaktiga investeringsbeslut. Enligt denna syn
är alltså spekulation enbart, eller åtminstone huvudsakligen, av godo,
och får valuta- och penningmarknaderna att fungera bättre.2

Ifrågasättandet av ortodoxin bygger dels på teoretiska resonemang
bl.a. om hur spekulativa «bubblor» kan uppkomma, dels på vad vissa
menar är empiriskt stöd för att de internationella valutamarknaderna
inte fungerar effektivt. Så kallade rationella spekulativa bubblor kan
uppkomma om alla aktörer förväntar sig att priset på en tillgång ska
stiga, även om de samtidigt inser att den är övervärderad. Priset på
tillgången kan då hamna längre och längre från det värde som motive-
ras av fundamenta. Problemet är att ingen enskild aktör, under vissa
antaganden, tjänar på att försöka spekulerar «mot marknaden», så
länge bubblan växer.

Det råder inget tvivel om att det går att visa teoretiskt att «mark-
naden» under vissa antaganden kan ha «fel», i den meningen att
priser inte reflekterar fundamenta. De intressanta frågeställningarna
är därför för det första om detta förekommer i praktiken, och för
det andra om vi kan göra något åt det. Det vore svårt att förneka att
spekulativa bubblor förekommer även i praktiken. Vi behöver inte
tänka längre tillbaks än till IT-bubblan under 1999 och början av
2000. Det är svårt att se att någon rimlig värderingsmodell kunde
motivera de höga värderingarna av flera IT-bolag. Vi kan även gå
långt tillbaks i tiden för att hitta exempel på bubblor. Edward Chan-
cellor3 beskriver «spekulationens historia». Han menar att det första
dokumenterade exemplet på en spekulativ bubbla sannolikt inträffade
under den romerska republikens sista år. I modernare tid är den hol-
ländska «tulpanmanin» under 1636-37 och den påföljande kraschen
väl dokumenterad.

Det är inte heller särskilt kontroversiellt att hävda att «bubblor»
är skadliga. De leder ju till att priserna i ekonomin blir «fel». Låt
oss ta IT-bubblan som ett exempel. Eftersom Sverige hade många nya
företag inom denna sektor skedde ett inflöde av kapital vilket i sin
tur ledde till en appreciering av den svenska kronan i förhållande till
andra valutor. Men det innebar ju att det blev dyrare för utländska
företag att investera i andra sektorer än den haussade IT-sektorn.

241Kan Tobinskatten göra någon nytta?



Att bubblor förekommer är dock inte detsamma som att säga att vi
kan förebygga dem, eller punktera dem innan de brister av sig själva.
Just det faktum att spekulativa bubblor förekommit under så lång tid
och under så många olika samhällssystem tyder på att det är svårt
att hitta några effektiva lösningar på detta problem. De teoretiska
förklaringar som presenterats till uppkomsten av bubblor ger heller
ingen vägledning.

Det finns även en diskussion om att växelkursrörligheten som sådan
skulle vara skadlig, alltså även bortsett från risken att «bubblor»
skulle uppkomma. Tanken är att växelkursrörlighet leder till osäker-
het som i sin tur minskar handelsutbytet mellan olika länder. Detta
är samma argument som används för fasta växelkurser och för den
gemensamma europeiska valutan. Argumentet för Tobinskatten är att
den skulle kunna förena det bästa av fasta och rörliga växelkurser,
dvs. växelkurserna skulle kunna anpassas för att återspegla makro-
ekonomiska olikheter mellan länder, men de snabba fluktuationerna
som rörliga växelkurser kan leda till, skulle undvikas.

Oavsett vad vi tror om hur effektivt marknaderna för valutor fun-
gerar så finns det mycket lite som talar för att en Tobinskatt verkligen
skulle minska risken för spekulativa bubblor, eller minska överdrivna
kortsiktiga fluktuationer. Det finns samtidigt en hel del argument för
att den tvärtom skulle öka risken för att bubblor uppkommer. En del
av argumentationen för att Tobinskatten skulle ha en stabiliserande
effekt bygger i själva verket på antagandet att kortsiktiga spekulan-
ter köper och säljer valutor utan hänsyn till fundamentala faktorer,
medan de som handlar långsiktigt istället motiveras av fundamen-
tala faktorer.4 Det är måhända inte så märkligt att Tobinskatten som
bestraffar kortsiktiga affärer, som enligt antagande är destabilise-
rande, då får en stabiliserande effekt. Med andra antaganden kan en
Tobinskatt istället verka destabiliserande. Det kan t.ex. inträffa om vi
utgår från standardmodeller för valuta- och penningmarknaderna där
aktörerna utgår från att avvikelser från de växelkurser som motiveras
av fundamenta förr eller senare kommer att korrigeras. Då utnyttjar
«spekulanter» sådana avvikelser för att tjäna pengar, och kommer
därför att medverka till att avvikelserna snabbare försvinner, och till
att marknaderna fungerar bättre.

Frågan om kapitalmarknadernas funktionssätt och effektivitet är
en viktig fråga som är, och fortsättningsvis kommer att vara, föremål
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för forskning. Den akademiska debatten kring Tobinskatten kan vara
väl så intressant. Det behövs också en ständig debatt kring hur reg-
elverket kring internationella valutatransaktioner ska utformas. För
att motivera en Tobinskatt måste vi dock leda tre teser i bevis: För
det första måste vi visa att det faktiskt förekommer «för stora» och
irrationella växelkursfluktuationer. För det andra måste vi visa att vi
kan göra något åt dessa fluktuationer på ett sätt så att vi inte gör
mer skada än nytta. Slutligen måste vi visa att Tobinskatten är det
bästa instrumentet som står till vårt förfogande. Egentligen finns inga
övertygande bevis på någon av dessa punkter. Möjligen finns visst
stöd för påståendet att växelkursfluktuationer ibland är större än vad
som motiveras av fundamentala faktorer. Om detta är rationellt eller
inte kan naturligtvis diskuteras, men den intressanta frågan är om
politisk ingrepp kan minska sådana fluktuationer. Ingen har visat att
en Tobinskatt faktiskt skulle lyckas med detta.

Vi kan kanske avsluta detta avsnitt med en stilla undran: Brukar
det vara klokt att slänga grus i maskineriet? I allmänhet torde grus
i maskineriet orsaka skada snarare än nytta. Många viktiga finan-
siella marknader arbetar med mycket små marginaler, dvs. vinsten
för de finansiella intermediärerna utgör en mycket liten andel av de
totala transaktionsbeloppen. Sådana marknader kan skadas även av
en liten procentuell skatt. Erfarenheterna från den omsättningsskatt
som infördes 1989 på de svenska obligations- och penningmarkna-
derna, den s.k. «valpskatten», visar just på detta. Införandet av denna
skatt ledde till att ränteoptionsmarknaden helt försvann, vilket san-
nolikt gjorde den svenska statens upplåning dyrare – något de svenska
skattebetalarna fick vara med att betala.

Valutakriser
Det andra argumentet för Tobinskatten, som handlar om att den
skulle öka möjligheterna för enskilda länder att bedriva självständig
makroekonomisk politik, och som egentligen är Tobins ursprungliga
argument, skiljer sig väsentligen från «grus-i-maskineri-argumentet».
Argumentationen är i själva verket den rakt motsatta. «Grus-i-maski-
neri-argumentet» utgår ifrån att penning- och valutamarknaden i
frånvaro av regleringar inte fungera effektivt, dvs. att växelkurser
tenderar att avvika från vad som är motiverat av fundamentala makro-
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ekonomiska faktorer. «Självständighetsargument» utgår istället ifrån
att Tobinskatten skulle göra det möjligt för växelkurserna att avvika
från denna jämviktsväxelkurs.

Man talar ibland om den «omöjliga triaden», som innebär att
ett land kan ha två, men inte tre, av följande: Öppna penning-
och valutamarknader, fast växelkurs och självständig makroekono-
misk politik. I en värld med öppna penning- och valutamarknader
och fasta växelkurser är därför möjligheterna att föra traditionell
keynesiansk stabiliseringspolitik begränsade. Vid en lågkonjunktur
föreskriver Keynes recept att staten ska stimulera ekonomin genom
att öka budgetunderskottet och sänka räntorna.5 Utan restriktioner av
valutahandeln skulle dock sänkt ränta omedelbart leda till att valuta
strömmar ur landet, och därigenom hota den fasta växelkursen. Om
staten bedriver expansiv finanspolitik – ökar budgetunderskottet –
måste man för att behålla den fasta växelkursen istället höja räntan,
vilket motverkar den stimulerande effekten av budgetunderskottet.

Om ett land istället har fritt flytande växelkurs och öppna penning-
och valutamarknader så är det möjligt att bedriva självständig finans-
och penningpolitik, men den konjunkturpolitiska effekten uteblir.
Förändringar i den makroekonomiska politiken påverkar då endast
inflation och/eller växelkurser, och får ingen stimulerande effekt.

En Tobinskatt minskar graden av öppenhet på finans- och penning-
marknaderna. Frågan är om denna minskade öppenhet är tillräckligt
betydelsefull för att kunna «lösa upp» den omöjliga triaden.

Annorlunda uttryckt: Skulle Tobinskatten minska «valutaspekulan-
ternas» makt tillräckligt mycket för att hindra t.ex. kronkrisen 1992
eller valutakriserna i Asien 1997-98? Ett skäl till att det är så svårt
för en riksbank att stå emot en «attack» mot dess valuta är att de
som spekulerade i att valutan ska devalveras i praktiken står inför
ett «one-way-bet» – Chansen finns att göra en stor vinst, men risken
att förlora stora belopp är i praktiken obefintlig. De spekulanter som
trodde att den svenska riksbanken inte skulle kunna hålla den fasta
växelkursen under 1992 gjorde i princip så att de tog stora lån i
svenska kronor, som de placerade i andra, stabilare valutor, t. ex. tyska
mark. När kronan sedan föll kunde de betala tillbaks sina kronlån
med, räknat i D-mark, betydligt mindre pengar, och därigenom göra
en mycket stor vinst. Hade kronan inte fallit, hade lånen återlösts,
och vinsten visserligen uteblivit, men förlusten ändå blivit begränsad.
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Detta skiljer sig från vad som är möjligt på t.ex. aktiemarknaden. Om
en investerare tror att en viss aktie kommer att stiga i värde så måste
hon samtidigt kalkylera med risken att den kan falla i värde. Hon
kan alltså göra en vinst eller en förlust. I fallet med valutaspekulati-
oner och fasta växelkurser är det möjligt att göra investeringar som
antingen ger en vinst eller ingen vinst, men i inget fall ger en förlust.

Hur stor vinsten kan bli illustreras av den svenska kronkrisen –
kronan föll då med över 20 procent på bara ett dygn. För att förstå
proportionerna i de vinster som är möjliga när en valuta faller så kan
vi jämföra med den 500 procentiga räntan som Sveriges Riksbank
införde när kronförsvaret blev som mest desperat. För att få 500
procents avkastning på ett år, så måste avkastningen per dag vara
knappt en halv procent, eller 3,5 procent per vecka, med ränta på
ränta, alltså betydligt mindre än 20 procent.6

Fasta växelkurser kombinerat med makroekonomiska obalanser
som gör att de fasta växelkurserna avviker från jämviktsväxelkur-
serna, ger alltså utrymme för mycket stora vinster av en framgångsrik
spekulationsattack. Kan då en Tobinskatt öka möjligheterna för en
riksbank att stå emot valutaspekulanterna?

Svaret på den frågan borde vara uppenbart. Är det någon som på
allvar tror att George Soros hade avstått från möjligheten att tjäna
20 procent över en natt, bara för att hade varit tvungen att betala
ytterligare 0,1 procent i växlingsavgift, och således «bara» tjänat 19,8
procent över en natt?

Valutakriser har dessutom nästan alltid djupare orsaker. Den
svenska kronkrisen var ett symptom på decennier av misskött ekono-
misk politik – en makroekonomisk politik och en kostnadsutveckling
som inte var förenlig med fast växelkurs. Att då angripa symptomen,
snarare än sjukdomen i sig, är som att försöka bota en hjärntumör
med en huvudvärkstablett. de Vylder7 menar att ingen av de senaste
20 årens finanskriser hade sitt ursprung på valutamarknaderna, utan
att orsakerna står att finna i helt andra omständigheter, ofta misskött
ekonomisk politik. Visserligen menar han att reaktionen på finans-
marknaderna i många fall förvärrat kriserna när de väl utlösts, men
att en Tobinskatt inte på något vis skulle ha påverkat förloppet.
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Tobinskatten som intäktskälla
Tobinskatten går alltså inte att motivera med att den skulle förbättra
valuta- och penningmarknadernas funktionssätt, eller minska risken
för spekulation mot fasta valutor. Många förespråkare för skatten
tycks ha insett detta, men tycker ändå att skatten vore bra, eftersom
den skulle ge intäkter som kan användas till något behjärtansvärt
ändamål.

Det finns en rad invändningar mot detta argument, men låt oss börja
med att vederlägga en vanlig missuppfattning, nämligen att de finansi-
ella marknaderna skulle vara befriade från beskattning. Valutahandel
beskattas nämligen precis på samma vis som all annan affärsverksam-
het, nämligen i förhållande till hur stor vinsten blivit. De anställda
betalar skatt i det land de är bosatta, och i förekommande fall betalar
företagen arbetsgivaravgifter och andra skatter. Om företagen lyckas
göra goda placeringar, som resulterar i stora vinster, så blir skatten
hög; om affärerna lyckas mindre bra blir skatten lägre. Gör man ingen
vinst betalar man ingen skatt, precis som andra företag.

Det som skiljer Tobinskatten från de flesta andra skatter är att den
beskattar transaktioner, och inte värden. Denna distinktion står inte
klar för alla debattörer. Valutatransaktioner skapar värden som på
olika vis dyker upp i olika företags årsredovisningar, men storleken
på transaktionen säger inget om hur stora dessa värden är.

För att förstå skillnaden mellan Tobinskatten och andra skatter
kan vi jämföra med mervärdesskatten, momsen. Momsen tas ut i
varje produktionsled för en vara i förhållande till det värde som detta
produktionsled lagt till, dvs. i förhållande till det mervärde som gene-
rerats. Om en affär köper in en vara för 300 kronor så betalar de
75 kronor i moms till sin leverantör. Låt säga att affären säljer varan
vidare för 400 kronor, exklusive moms. Momsen som konsumenten
betalar blir då 100 kronor. I sin momsredovisning redovisar företaget
s.k. utgående moms om 100 kronor och s.k. ingående moms om 75
kronor. Den moms företaget ska betala in är skillnaden mellan dessa
två, dvs. 25 kronor. Det gör att momsen när varan når konsumen-
ten blir 25 procent av hela varans värde. Hur många led som varan
passerat igenom på vägen är ointressant. Om vi istället för moms
hade en transaktionsskatt, dvs. en omsättningskatt, så skulle istället
skatten bli högre, ju fler mellanled som varan passerat. Det skulle
innebära att en liten affär som köper sina varor från en grossist skulle
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missgynnas i förhållande till en stor kedja, där både detaljistfunktio-
nen och grossistfunktionen ingår i samma företag. Detta är ett skäl
till att man i allmänhet vill undvika transaktionsskatter. Motsvarig-
heten till en Tobinskatt skulle i detta sammanhang innebära att vi
dessutom betalar en skatt varje gång ett penningbelopp byter ägare.
Transaktionsskatten skulle betalas när din arbetsgivare sätter in lönen
på ditt bankkonto, när du tar ut pengar från bankkontot, när du
betalar varan i butiken, när affären du köper av sätter in pengar på
sitt bankkonto, när affären tar ut pengar från sitt bankkonto för att
betala sina leverantörer, när leverantören…

Huvudpoängen är att vi lätt kan förledas att tro att vinsterna för
företagen på penning- och valutamarknaderna skulle vara av samma
storleksordning som transaktionsvolymerna. Så är det inte. I allmän-
het är vinsterna en försvinnande liten andel av transaktionsvolymen.
Det gör att även en mycket liten transaktionsskatt kan få mycket stora
effekter på vinsterna, vilket i sin tur gör att även transaktionsvolymen
kan minska kraftigt.

I vissa fall kan handeln på en marknad helt slås ut. Som ovan nämnts
hände just detta med vissa marknader när den svenska s.k. «valpskat-
ten» infördes. Det gör att de finansiella marknaderna fungerar sämre,
samtidigt som skatteintäkten helt uteblir.

Även i de fall där en marknad lever vidare även sedan transakti-
onsskatten införts så kommer sannolikt volymen att sjunka kraftigt,
vilket innebär att skatteintäkten kan bli betydligt mindre än vad man
i förstone kan tro. Tobin har själv betonat det faktum att intäkterna
från skatten blir betydligt mindre än det belopp man får om man bara
multiplicerar skattesatsen med den aktuella tranaktionsvolymen.8

Trots detta kan en Tobinskatt självfallet generera intäkter. Tobin
bedömer att en skatt på 0,1 procent skulle inbringa mellan 47 och
94 miljarder dollar per år. Suvanto, et al.9 gör en simulering av hur
stora intäkterna av en skatt på 0,1 procent skulle bli, och kommer
fram till siffran 71 miljarder, alltså ungefär mitt i Tobins intervall. Det
finns dock en risk att även de återhållsamma beräkningar som gjorts
av hur mycket skatten skulle inbringa visar sig överdrivna. Innan den
svenska «valpskatten» infördes beräknade man att den skulle inbringa
1 miljard kronor om året. I själva verket blev intäkterna bara en tion-
del av detta belopp, ca 100 miljoner kronor, vilket då motsvarade en
10 000-del av BNP. Skälet till att intäkterna blev så mycket mindre än
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beräknat var att 95 procent av handeln på de berörda marknaderna
försvann.

Detta innebär också att skattintäkten inte skulle bli så värst mycket
större om skattesatsen var högre än 0,1 procent. Suvanto, et al.,10

gör simuleringar för skattesatserna 0,25 procent och 1 procent, och
hamnar då på intäktssiffrorna 102 respektive 177 miljarder dollar per
år. En tiodubbling av skattesatsen ger alltså knappt två och en halv
gång så stora intäkter.

47-94 miljarder dollar kan låta som ett stort belopp, men det är
litet om vi jämför med de belopp som statsmakterna i världens län-
der förfogar över. De totala statliga utgifterna i OECD är i mer än
hundra gånger större, omkring 10 000 miljarder dollar per år. Om
världens regeringar skulle vilja avsätta 47 eller 94 miljarder dollar till
FN, miljöprogram, AIDS-bekämpning eller något annat, så skulle det
gå utmärkt utan en Tobinskatt.

Varför vill vänstern ha en Tobinskatt?
Det finns alltså inga goda ekonomiska argument bakom Tobinskat-
ten. I den allmänna debatten får man dessutom ofta en känsla av att
förespråkarna för Tobinskatten inte bryr sig om de seriösa argumen-
ten för eller emot skatten. Argumenten bygger snarare på en känsla
av att något är fel. För att citera Attacs program:11

En sådan slags mekanism [dvs. Tobinskatten, förf. anm.] skulle strö
sand i spekulationsmaskineriet. Den skulle ge näring åt det menings-
fulla i motståndet, ge medborgarna och nationerna tillbaka ett visst
manöverutrymme, och i synnerhet skulle den utgöra ett tecken på att
politiken kan återinsättas på sin rätta plats.

Hur införandet av Tobinskatten skulle leda mot dessa mål, och
vad som är «politikens rätta plats», framgår inte. Ofta förefaller det
vara just symbolhandlingen som är det viktiga, inte om skatten skulle
lösa några problem. Det är sannolikt också därför Tobinskatten tycks
vinna gehör bland politiker och intellektuella på vänsterkanten.

Efter de socialistiska planekonomiernas fall fick även demokratiska
socialister problem. Under efterkrigstiden har deras argumentationen
byggt på att vi måste finna en «tredje väg», mellan den kapitalistiska
– ofta illustrerad med USA – och den «realsocialistiska» – den som
förekom i Central- och Östeuropa. När de socialistiska diktaturerna
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föll, och det blev uppenbart för alla hur genomruttet systemet var,
blev det plötsligt svårt att hävda att vi skulle gå vägen mellan detta
system och det framgångsrika marknadsekonomiska systemet.

Tobinskatten kan då tjäna som något att samlas kring igen. Kanske
inte lika dramatiskt och omvälvande som kapitalismens avskaffande
och företagens förstatligande, men ändå. Tobinskatten, som är kom-
plicerad, både i teori och praktik, är just därför väl lämpad att fungera
som målsättning för en rörelse som i själva verket är sitt eget syfte.
Väldigt få förstår egentligen vad den innebär. Ännu färre kan ana-
lysera vilka konsekvenserna skulle bli av ett införande. Kostnaderna
för skatten skulle vara svåra att identifiera, så ingen känner sig direkt
drabbad.

Debatten om Tobinskatten handlar oftast om fattigdom, miljöpro-
blem, demokratins roll, och annat som inte har något att skaffa med
själva skatten och sällan om de två argument som Tobin själv hävdar är
de viktigaste skälen till att han föreslog skatten, nämligen att öka stabi-
liteten på valutamarknaderna och att öka möjligheterna för nationella
regeringar att föra självständig makroekonomisk politik. Intäkterna
från skatten, som Tobin betraktar som en positiv bieffekt, snarare
som ett egentligt mål för skatten har rönt betydligt större intresse.

Problemet är dock att Tobinskatten inte skulle lösa några av dessa
problem. Den skulle inte stabilisera växelkurserna. Den skulle inte
förhindra finansiella kriser. Den skulle inte generera några enorma
intäkter. Den skulle helt enkelt inte göra någon nytta.

1 Tobin, James (1996) «Prologue» in ul Haq, Mahbub, Kaul, Inge and Grunberg
Isabelle. The Tobin Tax. New York and Oxford: Oxford University Press.

2 Diskussionen i detta och det följande stycket bygger delvis på Frankel, Jeffrey
(1996) «How well do foreign exchange markets work: Might a Tobin tax help?»
in ul Haq, Mahbub, Kaul, Inge and Grunberg Isabelle. The Tobin Tax. New York
and Oxford: Oxford University Press.

3 Ibid.
4 Frankels (Ibid.) analys är ett exempel på detta.
5 Politik som direkt påverkar budgetsaldot, dvs. statens skatte- och utgiftspolitik,

kallas för finanspolitik. Politik som direkt påverkar räntan, t.ex. Riksbankens
köp och försäljning av obligationer och utländsk valuta, kallas för penningpoli-
tik.

6 Formeln för att beräkna ränta på ränta är: (1+r)t-1, där r är räntesatsen och t är
antalet tidsperioder. (1+0,0049)365-1=4,95. (1+0,035)52-1=4,98.
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7 de Vylder, Stefan (2001) «Kan en Tobinskatt förhindra finanskriser?» i Berge,
Ursula, et al. Tobinskatten. Stockholm: Agora.

8 Tobin, Ibid.
9 Suvanto, Antti, Tom Berglund, Seppo Honkapohja och Anne Mikkola (2001)

«Promoting the stability of international capital movements.» Research Report
1/2001. Helsinki: Ministry of Finance.

10 Ibid.
11 Ibid.
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En globalisert verden
– økt kaos eller varig fred?1

Nils Petter Gleditsch og Håvard Hegre

Globalisering er blitt et symbol for vår tids problemer såvel som dens
muligheter. Med globalisering mener vi her økonomisk, politisk, sosial
og kulturell integrasjon over landegrensene. Globaliseringen spenner
altså over et bredt spektrum, selv om vi her kommer til å konsentrere
oss om virkningene av de økonomiske prosessene.

Menneskelig samhandling – både den positive og den negative – er
i stor grad begrenset av kostnadene ved å flytte varer, tjenester, per-
soner og informasjon fra et sted til et annet. Fortsatt handler vi mest
med våre naboer, og de fleste internasjonale kriger finner sted mellom
nabostater. Slike kostnader er imidlertid stadig synkende, og det er i
dag få eller ingen absolutte grenser for samhandlingen. Ennå er det i
hovedsak dyrere å sende varer over lengre avstander enn over kortere,
men for utveksling av elektronisk informasjon betyr den geografiske
avstanden stadig mindre.

Den økonomiske globaliseringen måler vi gjerne ved handelens
andel av nasjonalproduktet eller ved omfanget av utenlandsinveste-
ringer. Begge disse to indikatorene viser en spesielt sterk vekst for
de fleste land i de siste tjue årene. I den samme perioden har vi sett
store endringer i det internasjonale systemet bl.a. når det gjelder krig
og fred, demokratisering og miljøpolitikk. Den liberale skolen i inter-
nasjonal politikk tolker ofte disse endringene i positiv retning og ser
dem, iallfall delvis, som et resultat av globaliseringen. Globaliserin-
gens kritikere er gjerne mer skeptiske både til verdens gang og til den
rollen globaliseringen spiller.

I det følgende skal vi først si litt om utviklingen av væpnede kon-



flikter i verden. Deretter gir vi en oversikt over den liberale skolens
syn på forholdet mellom globalisering og konflikt. Videre ser vi på
en kritikk bygd på noe vi forsøksvis kaller det strukturalistiske synet.
Vi diskuterer også kort hvordan den såkalte realistiske skolen ser på
forholdet mellom globalisering og konflikt. Endelig forsøker vi å vur-
dere hvilken støtte disse ulike retningene kan hente i den empiriske
forskningen.

Konflikter i dag
Vi lever ikke i en fredelig verden. I perioden etter annen verdenskrig
har det pågått 226 væpnede konflikter. Dette er konflikter med mer
enn 25 døde i ett enkelt år. 111 av disse konfliktene forårsaket mer
enn 1000 dødsfall på slagmarken i minst ett enkelt år, som gjerne er
den grensen vi setter for å kalle noe for en krig. 36 væpnede konflikter
pågikk i 2002, hvorav fem kriger. Noen deler av verden er mer preget
av konflikt enn andre. I årene etter den kalde krigens slutt finner vi en
lang rekke væpnede konflikter i et belte fra Balkan, gjennom Kauka-
sus, Midtøsten og den indiske halvøy fram til Sørøstasia. En annen
konfliktsone finner vi i Afrika: over en fjerdedel av landene i denne
verdensdelen – som med få unntak er blitt selvstendige stater først i
1960 eller senere – har opplevd væpnet konflikt i minst ett år siden
uavhengigheten. En tredje konfliktsone har gått gjennom Sentralame-
rika og Søramerika, men i 2002 var det bare konflikten i Colombia
igjen.

Figur 1 viser at langt de fleste væpnede konfliktene etter annen
verdenskrig har vært borgerkriger eller mindre interne konflikter. En
del av disse er internasjonalisert, i den forstand at andre stater deltar
i konflikten, enten på regjeringens eller på opprørernes side. De mel-
lomstatlige konfliktene har alltid vært forholdsvis få, men blant disse
finner vi de største krigene målt etter antall falne, slik som Korea-
krigen og Vietnam-krigen.2
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Figur 1. Væpnede konflikter av ulik type 1946–2002

I de siste tjue årene hvor globaliseringen sterkest har gjort seg
gjeldende, finner vi to ulike og motstridende tendenser. Fram til
begynnelsen av 1990-årene økte antallet pågående væpnede konflik-
ter. Deretter har det falt. I dag er det færre væpnede konflikter enn
noen gang siden 1976, da det var langt færre selvstendige stater enn
i dag. Andelen av land som var innblandet i en eller flere væpnede
konflikter, var i 2002 lavere enn noen gang siden slutten av 1950-
årene. Det store skillet i begynnelsen av 1990-årene må sannsynligvis
tilskrives slutten på den kalde krigen, som deler globaliseringsperio-
den i to. En ny global konfrontasjon i stil med den kalde krigen vil
kunne endre bildet igjen. Tilhengerne mener at en fortsatt globalise-
ring gjør en slik todeling av verden mindre sannsynlig. Motstanderne
mener tvert imot at globaliseringen skjerper motsetningene.

Vi skal belyse disse spørsmålene gjennom tre ulike teorier om inter-
nasjonal politikk før vi ser nærmere på hva empirisk forskning kan
fortelle oss.

Gjengitt etter Eriksson, Wallensteen & Sollenberg i Journal of Peace Research 40(5):
605. Indre konflikter øverst, deretter indre konflikter med utenlandsk innblanding,
deretter mellomstatlige konflikter og til sist kolonikonflikter.
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Den liberale skolen
Liberale tenkere har siden 1600-tallet argumentert for at frihandel
fører til at statene blir viklet inn i bånd av gjensidig avhengighet. Hvis
en stat har interesse av å selge, har en annen interesse av å kjøpe.
Begge har interesse av å unngå krig, som gjerne fører til at handelen
mellom dem blir avbrutt. Jo større andel av et lands økonomi som
kommer fra handelen, jo sterkere vil landet prøve å unngå krig, iallfall
med de viktigste handelspartnerne.

I tillegg til at krigen fører til større kostnader hvis handelsbåndene
brytes, kan handel også gjøre at det er mindre å tjene på krig. Tid-
ligere var det ikke uvanlig at land okkuperte andre lands territorier
for å få adgang til viktige ressurser. Dette motivet for krig er svakere
hvis land kan få tak i disse ressursene ved fredelig handel.

En betydelig gren av konfliktforskningen forklarer kriger med at
partene ikke har full informasjon om hvor mye militærmakt et land
råder over, og – enda viktigere – hvor kraftige midler landet er villig
til å bruke for å få gjennomslag for sitt syn. Hvis land visste nøy-
aktig hvor den andre parten stod, ville de alltid kunne finne fram til
forhandlede løsninger som er billigere for begge. Handel fører til bre-
dere kontakt mellom land, og kan slik bidra til å hindre at konflikter
trappes opp på grunn av misforståelser. I tillegg kan handel brukes
som et alternativt middel til å fortelle en motpart hvor viktig en sak
er. Hvis et land setter alle handelsforbindelser på spill i forhandlinger
med et annet land, trass i at handelen er lønnsom, vil det signalisere
at saken er svært viktig. Uten slike handelsbånd ville dette budskapet
kanskje måtte underbygges av militærmakt. Et ytterligere argument
for frihandel er at den også kan bidra til større kunnskap om og
gjensidig forståelse for andre lands verdier og kultur.

Liberale økonomer hevder også at frihandel fremmer velstand. Et
land vil alltid tjene på å importere de varene de relativt sett er minst
effektive i å produsere. Det bør derfor konsentrere seg om å produ-
sere varer innenfor en næring hvor det har et komparativt fortrinn.
Handel bringer dessuten med seg ny teknologi og kapital og tillater
stordriftsfordeler i produksjonen. Sammen med økt velstand kommer
en større betydning av ressurser som ikke kan tilegnes ved vold: både
kapital og menneskelige ressurser (som velutdannede arbeidere) er
vanskelig å utnytte selv for et land som har tatt kontroll over terri-
toriet. Dette er blitt forsterket av globaliseringen, som gjør det mulig
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å flytte penger raskt og som tillater mennesker med utdanning å få
jobber i andre land enn sitt eget.

De liberale tenkerne mente også at økt og friere handel ville spre
økonomisk og politisk makt til nye grupper i samfunnet, dels ved å
stimulere vekst og differensiering av det private næringslivet og dels
ved å gjøre det mindre attraktivt å kontrollere politiske posisjoner
med makt over importkvoter og tollsatser. Om de brede grupper som
tjener på økt økonomisk samkvem – og som bærer de viktigste byr-
dene av krigen – hadde innflytelse på utenrikspolitikken, ville krig bli
mindre sannsynlig.

I våre dager er denne tankegangen nært koblet sammen med den
internasjonale utbredelsen av demokrati og med framveksten av en
internasjonal rettsorden. Handel fremmer økonomisk vekst, og vel-
stand er en av de viktigste faktorene som fremmer demokratisk
styresett. Demokratier slåss sjelden eller aldri med hverandre. Deler
av verden kan i dag karakteriseres som soner av fred og demokrati,
hvor væpnet makt statene imellom så å si er utelukket fra reperto-
aret av virkemidler. Disse statene deltar også aktivt i internasjonale
mellomstatlige organisasjoner som i stadig sterkere grad binder deres
handlefrihet. Bruce Russett og John Oneal, to av de viktigste tals-
mennene for det liberale synet, kaller dette systemet for den liberale
freden. De bruker også uttrykket den «kantianske» freden etter en av
de liberale teoriens viktigste tidlige teoretikere.

Den liberale tankegangen er nedfelt i utviklingen av EU, som er
grunnlagt på en nedbygging av handelshindringer, demokrati i med-
lemslandene og forpliktende fellesskapsregler. Den første starten på
det som skulle bli til den Europeiske Union var Kull- og Stålunionen.
Opprettelsen av den tok nettopp sikte på felles kontroll over to av de
tradisjonelle maktmidlene til krigførende stater og på å bruke dette
fellesskapet til å bygge bro mellom Tyskland og Frankrike, to land som
i løpet av trekvart århundre hadde utkjempet tre ødeleggende kriger
med hverandre. Også en rekke andre internasjonale organisasjoner
er bygd opp ut fra den tankegang at økt økonomisk samkvem har
gunstige økonomiske og politiske virkninger. Det gjelder både OECD,
Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet, de regionale øko-
nomiske kommisjonene under FN og organisasjonene som arbeider
for reduksjoner i globale handelshindringer (GATT og senere World
Trade Organization). Selv om disse organisasjonene i hovedsak har
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markedsført seg som hjelpemidler for økonomisk vekst, vil liberale
teoretikere se dem som indirekte redskaper for en fredspolitikk.

Den liberale tankegangen er klarest og tydeligst når det gjelder fri-
handelens dempende virkning på mellomstatlige konflikter. Men store
deler av den samme tankegangen kan anvendes på konfliktfylte for-
hold mellom grupper innad i land. Siden handel fører til økt velstand,
vil stridende grupper ha mer å tjene på å finne ut hvordan de skal
fordele denne velstanden enn å slåss om makten. Borgerkrig er enormt
ødeleggende for den økonomiske utviklingen, og om partene innser
dette, har de et sterkt insentiv til å samarbeide. Hvis handel bidrar til
å spre økonomisk og politisk makt, vil det være mindre attraktivt å
bruke militærmakt for å erobre maktposisjoner. Demokrati forekom-
mer langt hyppigere i økonomisk utviklede stater, og det er sjelden
eller aldri borgerkriger i politiske stabile og godt etablerte demokratier.
Stadig flere liberale teoretikere anser derfor globalisering for å være
en god oppskrift for å redusere både de indre og de ytre konfliktene.

Noen nyere forskningsbidrag som til dels faller inn under den libe-
rale skolen, setter imidlertid spørsmålstegn ved om all handel har like
positive effekter. Spesielt spørres det om handel med råvarer har de
samme positive virkningene som handel med industrivarer. For ek-
sempel er det blitt vist at land som er svært avhengige av råvarer, ofte
har svak økonomisk vekst, selv om de i første omgang får store eks-
portinntekter. Land som har høy gjennomsnittsinntekt på grunn av
eksport av olje, er i gjennomsnitt mindre demokratiske enn land som
er blitt rike uten slike naturressurser. Dette er antakelig fordi inntek-
tene fra eksporten ikke har like brede ringvirkninger i økonomien og
ikke fører til den samme spredningen av økonomisk og politisk makt
– hvis det ikke finnes gode politiske institusjoner som sikrer en slik
spredning. Denne «ressursenes forbannelse» gjelder ikke alle råvarer
i samme grad. Problemene er særlig forbundet med utvinning av olje,
gass og andre råvarer som gir store eksportinntekter med liten arbeids-
og kapitalinnsats. I tillegg er det lett å ta fysisk kontroll over mange
slike naturressurser. Det er fristende å forsøke å tilegne seg kontroll
over fortjenesten fra slik utvinning ved bruk av korrupsjon, politisk
vold og underminering av demokratiske politiske strukturer. Produk-
sjon av jordbruksvarer er mye mer arbeidsintensivt, slik at inntekter
fra eksport naturlig blir fordelt på flere, og de sosiale og politiske
bivirkningene ikke blir like negative.
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Noen innvendinger fra den strukturalistiske skolen
Motstanderne av globaliseringen er en blandet forsamling. Noen er
opptatt å beskytte egne interesser som produsenter. I de økonomisk
utviklede land trues landbruket – og etter hvert også industrien – av
billige importprodukter fra fattigere land. For å beskytte seg har de
rike land reist tollmurer mot de fattige. Selv om mange rike land inn-
går i det en kan kalle en sone av fred, velstand og demokrati, er de
ikke nødvendigvis så ivrige etter til å slippe andre land inn i denne
sonen.

Men motstand mot globalisering er også begrunnet i mer allmenne
teorier om mulige negative virkninger av økt økonomisk samkvem. I
1960-årene gikk slike teorier gjerne under samlebetegnelsen ‘avhengig-
hetsteori’, spesielt inspirert av tenkningen til en del latinamerikanske
økonomer. Senere kom nymarxistiske synspunkter til å spille en viktig
rolle også i den vestlige debatten. Noen vil fortsatt karakterisere denne
retningen som avhengighetsteori, andre vil kalle den marxistisk-inspi-
rert eller bare radikalisme. Her bruker vi uttrykket strukturalisme,
fordi et hovedpunkt i denne retningen er å forklare den nasjonale
utviklingen, spesielt i den tredje verden, som en funksjon av den
internasjonale strukturen.

Strukturalister hevder at internasjonal handel og andre former for
internasjonal samhandling på en avgjørende måte blir preget av styr-
keforholdet mellom de partene som samhandler. De rike land, og
spesielt stormaktene, setter i stor grad premissene for samhandlingen.
Internasjonal handel er asymmetrisk; de fattige landene eksporterer
råvarer, mens de rike landene eksporterer ferdigvarer. Globaliseringen
bidrar bare til å forsterke dette fordi importerte industrivarer utkon-
kurrerer slik produksjon i fattige land, og dermed hindrer oppbygging
av nødvendig kompetanse. Prisene på råvarene er ustabile og til dels
synkende, og den teknologiske utviklingen tilgodeser i større grad
de landene som presenterer varer som krever mer bearbeiding. Rike
land legger fattige lands næringsliv under seg gjennom utenlandsin-
vesteringer og hindrer dem i å bygge opp egen industri og forvalte
sine råvareressurser til fordel for sitt eget land. De fattige land må ta
opp lån fra de rike og synker stadig ned i en mer håpløs økonomisk
situasjon. Dermed konkluderer strukturalister med at globaliseringen
bidrar til større økonomiske forskjeller mellom de rike og de fattige,
både innad i landene og mellom landene. Globaliseringen styrker eli-
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ten i de fattige landene, men ikke hovedtyngden av befolkningen i
disse landene. I den imperialistiske epoken gikk militær erobring og
økt handel hånd i hånd, og mange ser på globalisering som en form
for nykolonialisme. De internasjonale finansinstitusjonene fører en
politikk som i hovedsak gavner de vestlige stormakter og påtvinger de
fattige landene en privatisering og liberalisering av økonomien som
fører til politisk uro og manglende stabilitet. Ustabiliteten og de økte
forskjellene innad og utad bidrar til en økt risiko for konflikter, som
i alvorlige tilfeller kan føre til krig eller borgerkrig.

En mer moderat versjon av den strukturalistiske skolen godtar at
økt internasjonal handel og annen globalisering kan fungere nøytralt
eller endog fredsbevarende i de tilfeller hvor handelen foregår mellom
likeverdige partnere, men peker på faren for konflikt når handelen er
asymmetrisk. Asymmetrien kan bestå i at varene er av svært ulike slag
(råvarer vs. ferdigvarer). Alternativt kan det ene landet ha en så mye
mindre eller så mye mer ensidig økonomi enn det andre at handelen
betyr mye mer, og at det mindre landet blir sårbart for press fra sin
større handelspartner.

Andre moderate stemmer peker på at globalisering fører til økt
økonomisk usikkerhet for fattige land – priser på råvarer kan gå
voldsomt opp og ned og skape store planleggingsproblemer for fattige
og gjeldstyngede land. Slike store prisendringer kan både svekke den
langsiktige veksten og dessuten forsterke sosiale konflikter.

En annen ulempe ved globaliseringen er framveksten av markeder
for våpen og for naturressurser fra konfliktområder. Uten slike mar-
keder ville mange konflikter i fattige land være mye mindre alvorlige.
De rike forekomstene av diamanter og andre mineraler har bidratt
til å skjerpe konfliktene i Sierra Leone, Angola og Kongo siden disse
ressursene lett kan omsettes på det internasjonale markedet. Dette
har tiltrukket aktører som bruker våpenmakt til å få total mili-
tær kontroll over områdene hvor ressursene finnes, og som bruker
eksportinntektene til å befeste og utvide denne kontrollen. Enorme
inntekter fra råvareutvinning gjør det også svært fristende for en sit-
tende regjering å bruke militære midler til å beholde makten, og lokker
opposisjonsgrupper å bruke våpen til å ta makten over statsapparatet.

258 Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen



Er handel underordnet spørsmål om krig og fred?
Fra 1940-tallet var realismen (eller den maktpolitiske skolen) den
dominerende tankeretningen i internasjonal politikk. Retningen kalles
«realisme» fordi den advarer mot å forutsette at idealistiske holdninger
er tilstrekkelig til å unngå krig – til syvende og sist er det maktfor-
holdene mellom landene som avgjør spørsmål om krig og fred. Dette
betyr at krig mellom stater i hovedsak blir et spørsmål om militær
makt, allianseforhold og evnen til å avskrekke en fiende fra å angripe
og å slå ham om en selv blir angrepet. Internasjonal handel kan i
noen grad påvirke maktfordelingen dersom den styrker økonomien i
et land fordi økonomisk makt kan brukes til å kjøpe militær makt.
Den militære makten er likevel den primære.

Handel kan styrke båndene mellom land som fra før er vennlig inn-
stilt mot hverandre, men vil ikke være av tilstrekkelig betydning til å
hindre krig mellom land som i utgangspunktet er fiendtlige. Dessuten
vil fiendskapet og den militære rivaliseringen hindre utviklingen av
handelen fra å utvikle seg så sterkt at den kan veie opp de fordelene
et land kan få ved å erobre eller underkue et annet. Realister mener
at den «relative gevinsten» ved handel er viktigere enn den absolutte:
Selv om to land tjener på å handle med hverandre, vil de unngå å
gjøre det fordi de ikke ønsker at andre skal tjene mer enn de gjør selv.
Realister godtar at fredelige forbindelser leder til handel, men ikke det
omvendte forholdet. Realistene er ikke nødvendigvis like fiendtlige
mot globalisering som strukturalistene, men de tillegger simpelthen
handelen mindre betydning.

Mens både den liberale og strukturalistiske tankegangen kan anven-
des både på mellomstatlige og interne konflikter, har den realistiske
skolen mindre å si om interne konflikter. Slike konflikter har pri-
mært betydning for realismen dersom de truer med å trappes opp til
mellomstatlige kriger ved at andre land blander seg opp i noe som i
utgangspunktet var en intern konflikt.

De tre skoleretningene, som her er nokså skjematisk framstilt, er
ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende. I tiden før første verdens-
krig stod de liberale teoriene sterkt i mange vestlige land, og mange
mente at krig ikke lenger lønte seg økonomisk og derfor ikke ville
forekomme. Da det viste seg at krig godt kunne forekomme selv om
den ikke lønte seg, var utbredelsen av de liberale tankene likevel ikke
til hinder for en bred støtte til de vestlige lands deltakelse i krigen.
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Perioden etter annen verdenskrig kan på mange måter ses som et høy-
depunkt i den realistiske skoles tankemessige dominans, med sterk
vekt på oppbyggingen av militære allianser og avskrekking gjennom
terrorbalanse. Likevel ble det i denne perioden også lagt sterk vekt
på økt handel som et ledd i integrasjonen mellom de vestlige land.
Innenfor den liberale skolen kan vi også finne elementer av en inter-
vensjonistisk ideologi: Demokrati og globalisering kan føre til fred,
men det kan bli nødvendig å ta militære midler i bruk for å få gjenstri-
dige stater til å bli en del av den liberale freden. Krigen mot Saddam
Husseins regime i Irak kan tolkes i et slikt perspektiv.

Hva sier den empiriske forskningen?
Støtten til de ulike teoriene har variert i takt med endringer i inter-
nasjonal politikk. Mot slutten av den kalde krigen, da terrorbalansen
tok til å miste sin betydning og de to hovedmotstanderne begynte
å snakke om atomkrig som utenkelig, steg interessen for de liberale
teoriene. Det er også først i denne perioden at vi kan snakke om bred
systematisk forskning på dette feltet.

De fleste statistiske studier av forholdet mellom handel og mellom-
statlige konflikter gir støtte til den liberale hovedtesen. Jo mer landene
handler, jo mindre konflikt er det mellom dem – selv når en kontrol-
lerer for en lang rekke variabler. Studiene indikerer imidlertid også
at noen av de strukturalistiske og realistiske innvendingene har noe
for seg. For eksempel ser det ut til at handelsbånd mellom land som
er like avhengige av hverandre, har størst betydning, og at forholdet
er sterkest mellom rike land som stort sett handler med industriva-
rer. Dessuten er det mye som tyder på at krig og en forventning om
krig reduserer handel like mye som handel reduserer krig, slik som
realister hevder. Dette forhindrer imidlertid ikke at aktive politiske
beslutninger om å øke handelen mellom land kan sette i gang posi-
tive spiraler av avspenning og videre økning av handel, slik liberale
tenkere beskriver oppbyggingen av EU.

Statistiske studier gir også støtte til en rekke andre ledd i den libe-
rale modellen. Økonomisk åpenhet – både i form av handel og av
utenlandsinvesteringer – leder til økonomisk vekst, som vi har sett i
Østasia. Økonomisk vekst fører igjen til konsolidering av demokratier
og til en betydelig reduksjon i faren for borgerkrig. Men det ser også
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ut til at sjokk i råvarepriser demper den positive effekten av handel.
Utviklingslandenes andel av industrieksporten har også økt kraftig
de to siste tiårene. Mange land i den tredje verden er dermed blitt
mindre utsatt for slike sjokk, og har en handelsstruktur som tilsier at
den liberale freden også skulle kunne omfatte dem.

Handel ser ikke ut til å ha den samme direkte effekten på borgerkri-
ger. Men slike kriger forekommer oftest i fattige land, så handel som
fører til økonomisk vekst, vil redusere forekomsten av borgerkrig på
lang sikt. Noen studier finner også at handel reduserer korrupsjon og
øker politisk stabilitet.

Studier av borgerkrig viser imidlertid også at slike kriger hindrer
land i å dra nytte av globalisering. Borgerkriger og annen politisk uro
fører til kapitalflukt snarere enn utenlandsinvesteringer. Land som
Burundi, Rwanda og Etiopia handler lite med omverdenen og mottar
knapt nok noen utenlandsinvesteringer. For disse landene er proble-
met snarere at de er utelukket fra globaliseringen enn at de lider under
for mye globalisering. Usikkerheten disse borgerkrigene skaper, ram-
mer også nabolandene. Land med borgerkrig har dessuten betydelig
lavere vekstrater enn sammenlignbare land.

Empiriske studier gir ingen direkte støtte til teorien om at globalise-
ring fører til større ulikheter og dermed til interne politiske konflikter.
For det første ser handel ikke entydig ut til å øke økonomiske ulik-
heter. For det andre ser ikke land med stor ulikhet ut til å ha større
fare for borgerkrig. Men det finnes ikke veldig gode data for ulikhet,
så disse konklusjonene er nokså usikre. Noen mener at økonomiske
forskjeller mellom ulike etniske grupper er spesielt konfliktskapende,
men dette er i liten grad undersøkt systematisk.

I tillegg til at borgerkriger oftest forekommer i fattige land, inntreffer
de oftere i land med svak eller negativ vekst. I den grad globaliserin-
gen leder til større variasjoner i inntekter, kan den føre til forverrede
interne konflikter. Men dette gjelder igjen hovedsakelig handel med
råvarer, og rammer hardest land som er avhengige av et smalt utvalg
av varer.

Globaliseringen ser altså ut til å bidra til en mer fredelig verden,
iallfall for dem som får delta i økt internasjonal samhandel. De nega-
tive sidene av globaliseringen kan motvirkes hvis det er politisk vilje
til det. For eksempel kan de store bistandsorganisasjonene motvirke
råvareprissjokk ved å knytte tilbakebetaling av gjeld opp mot pri-
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sene eller ved å tilby forsikringsordninger mot prisfall. Handel med
varer fra konfliktområder kan reguleres med sertifiseringsordninger
som reduserer denne omsetningen, slik som den såkalte Kimberley-
prosessen forsøker å få til med «konfliktdiamanter». Bistandsorga-
nisasjoner kan også bistå land i å opprette ordninger som sikrer at
inntekter fra handel med verdifulle råvarer blir omsatt slik at det
gagner utviklingen for store deler av befolkningen.

Debatten om disse spørsmålene er opphetet og sterkt politisk ladet
og kommer ikke til å ta slutt med det første. Konfrontasjonene mellom
globaliseringsmotstanderne og myndighetene i mange vestlige land
har fra tid til annen utartet til voldsomme gatekamper. Men forhå-
pentligvis vil slike konflikter ikke få en så alvorlig karakter at de vil
komme med i statistikken over væpnede konflikter.
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Den konservative bekymring

Henrik Syse

Kritikken mot globaliseringen – og særlig mot de markedsliberale
argumenter for globaliseringen – kommer gjerne fra politikkens vens-
treside. De følgende kommentarer er ment å antyde et motsatt, men
samtidig kritisk perspektiv. Med det menes ingenlunde at jeg skal
fremme et slags nasjonalistisk, tilnærmet høyreekstremt ståsted – tvert
om. Mitt utgangspunkt er den moderate konservatismens, slik denne
tankeretningen har utviklet seg fra britiske Edmund Burke på 1700-
tallet og franske Alexis de Tocqueville i det påfølgende århundret.
Dette var tenkere som markerte skepsis mot raske forandringer og
ensidig teoretiske tilnærminger til samfunnsutviklingen. De fremstår
i ettertid som tilhengere av det vi i dag kaller det liberale demokrati –
om enn tilpasset sin egen tids forutsetninger. For dem kunne imidlertid
også liberal-demokratiske idealer anta ekstreme og uønskede former.
Deres kritikk av den franske revolusjon og de liberale idéstrømninger
som lå til grunn for den, er således en sentral del av det tankegods
jeg selv forsøker å forholde meg til her.1

Mitt grunnleggende poeng er det følgende: En moderat konservativ
vil uttrykke en ganske annen form for bekymring overfor den libe-
rale, markedsorienterte globaliseringen enn en sosialist. Jeg antar at
en konservativ deler med liberaleren en grunnfestet skepsis mot en
overmektig stat og utstrakt proteksjonisme, og han eller hun mener
således at en åpen, internasjonal økonomi en viktig forutsetning for
velferd og frihet. Dette ligger dypt i den moderne konservatismens
tankegods: at et samfunn er en organisme som utvikler seg gjennom
enkeltmenneskers, familiers og gruppers frivillige (og naturlige) sam-



virke, ikke gjennom ideologier eller stater som setter absolutte mål
for samfunnsutviklingen.2

Den konservative har imidlertid med seg fra sin europeiske kultur-
tradisjon en bekymring for at mennesket har et betydelig potensiale
til å handle feil, endog ondt, og at bare bindende fellesskap, reell
tilhørighet og grunnfestet moral kan motvirke verdens potensielle
galskap og ondskap. Derfor er en konservativ mer opptatt enn den
rendyrkede liberaleren av å ivareta tradisjonelle kulturelle (og ofte
også religiøse) uttrykk. Dette reflekterer ikke et ønske om en sterk stat
eller autoritære strukturer, med sensur og frihetsberøvelse. Poenget er
snarere at man ikke tror at individet vil gjøre gode valg dersom det
blir løsrevet fra all kontekst og tradisjon. Den konservative står, kort
sagt, i tradisjonen fra den kristne arvesynd, der troen på menneskets
hellighet og integritet kombineres med frykten for at mennesket over-
raskende lett handler egoistisk og hensynsløst – endog grusomt og
ondt.

Den liberale vil nok svare at den frihetselskende (og globaliserings-
vennlige) liberalismen slett ikke river mennesker løs fra kontekst og
tradisjon, men at den snarere gjør tradisjoner og kulturelle uttrykk
mer levende ved at folk selv fritt får forholde seg til dem – og eventu-
elt forkaste dem. Men det er altså på dette punkt konservatismen er
mer skeptisk til enkeltmenneskets evne til å velge riktig. Ikke minst
frykter konservatismen at utviklingen rett og slett blir for rask, og at
den i for stor grad styres av hensyn til lønnsomhet og komfort, uten
blikk for sammenhenger og tradisjon.

Dette skiller seg fra sosialismens løsninger som typisk baseres seg
på at en statlig bestemt ideologi skal sikre fellesskap og solidaritet,
og ikke minst motvirke undertrykkelse og utbytting. Konservatis-
men er i sin natur mer bevarende og tradisjonsbundet. Den ønsker å
støtte opp om de strukturer og nettverk som tradisjonelt har skapt
trygghet og tilhørighet – lokalt, nasjonalt og noen ganger overnasjo-
nalt. Derigjennom skal de nødvendige moralske kvaliteter sikres som
skal forhindre at menneskets frihet utnyttes og fører til ondskap og
grusomhet.

Det finnes selvsagt former for konservatisme som er langt mer auto-
ritære enn den som her er antydet – innen 1800-tallets konservatisme
finner vi f.eks. reaksjonære skikkelser som Joseph de Maistre og Louis
de Bonald i Frankrike. Men det er altså ikke slike strømninger jeg her
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forholder meg til. Jeg tar utgangspunkt i den tradisjon som i England
er kjent som «Toryism», og som i det øvrige Europa ofte er kommet
til uttrykk innen såkalte kristeligdemokratiske bevegelser. Og mitt
spørsmål er: På hvilke punkter vil man fra et slikt ståsted komme med
kritiske spørsmål til en globalisering preget av en markedsorientert
liberalisme?

Tilhørighet og ansvar
Mitt svar ser antydningsvis slik ut: Det jeg har valgt å kalle «den
konservative bekymring», henger i stor grad sammen med frykten
for at tilhørighet og ansvar kan smuldre innen en ensidig markeds-
liberal tilnærming til globaliseringen. Når store beslutninger – med
potensielt store konsekvenser for mange menneskers liv – i betydelig
utstrekning skal tas av mennesker uten nærhet til eller opplevelse av
moralsk ansvar for dem som berøres, kan konsekvensene bli alvorlige,
også innenfor et system som totalt sett skaper mer velferd og mindre
konflikt enn de alternative økonomiske systemer man kjenner.

Det er et kjennetegn ved globaliseringen i dag at det utvikler seg nye
typer eliter med stor makt, men desto mindre tilhørighet. Oppkjøp,
sammenslåinger og internasjonale investeringer fører til bedriftsle-
delser og styrer med fokus på innsparing og inntjening, men ikke
nødvendigvis med kjennskap til de områdene der man opererer. Selv
om deres involvering i lite utviklede områder kan medføre betydelige
politiske og økonomiske fremskritt for arbeidstagere og andre som
involveres, vil konkrete valg som tas ofte være «desituerte». Den aller
billigste arbeidskraften vil foretrekkes, tradisjonelle sosiale strukturer
vil raskt forandres, og store fristelser (ikke minst knyttet til penger) vil
bli introdusert i ukjente kontekster. Det stilles da store krav til ansvar,
lovlydighet og moral i forhold til de berørte parter. Problemet er at
de som tar initiativet til omveltningene ofte ikke føler dette ansvaret
som sitt.

I Norge har blant andre avismannen og essayisten Per Edgar Kokk-
vold, inspirert av den avdøde amerikanske sosiologen Christopher
Lasch, henledet oppmerksomheten på «de moderne eliter» – mennes-
ker med enorme lønninger og enda større bonuser, som i realiteten
kontrollerer virksomheter verden over, og som lar disses skjebne
bestemmes primært av «the bottom line». Nettopp fordi denne øko-
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nomiens og disse elitenes suksess er betydelig, er det også enkelt å
unngå den moralske debatten. Man kan vise til at den generelle vel-
standsutviklingen likevel er bedre enn det andre økonomiske systemer
kan generere. Man kan vise til at lønninger og levestandard jevnt
over øker. Mindre synlig er det menneskesyn som følger med som lik
i lasten – en grunnfestet tro på at den monetære vellykkethet er det
endelige trumfkort i enhver diskusjon.

Styres den internasjonale økonomi i dag av en slik ideologi, eller i
det minste av et slikt menneskesyn? Er avstanden mellom styrerommet
og arbeidsplassen for stor, slik at styrerommets logikk ikke reflekterer
sentrale mellommenneskelige, moralske hensyn for dem som berøres?
Her kan ikke liberalismen enkelt svare at den ikke har noen omfattende
ideologi – med andre ord: at den ikke mener å fremme noe bestemt
menneskesyn, utover synet på individet som fritt, og derfor ikke er
skyldig som tiltalt. Det holder ikke å si at ideologi og menneskesyn er
enkeltmenneskets domene, og at politikken og økonomien bare skal
sikre henholdsvis spillereglene og lønnsomheten. Det blir for enkelt:
Det er åpenbart at den liberale markedsøkonomi har skapt idealer og
ideologiske føringer med enorm gjennomslagskraft. Forandringene i
holdninger og forventninger er enorme over de siste 20-30 årene. Den
«bekymrede» konservative vil fremholde at disse forandringene både
er på godt og ondt, og at de har store konsekvenser – på godt og ondt
– for vårt menneskesyn!3

Den verdifrie liberalisme
Dette leder oss til et filosofisk poeng: Den liberalisme som ligger til
grunn for en markedsorientert globalisering, feller svært få verdidom-
mer – dvs. den tar i liten grad verdimessig (etisk) stilling til de varer
som produseres og de livsformer som velges i et samfunn. Én type
virksomhet har ingen selvstendig verdi i forhold til en annen, utover
det at den følger markedets og lovverkets spilleregler, derunder at den
kan velges fritt i et marked, og at den er i stand til å forsvare seg
økonomisk. Den moralske verdi som knyttes til virksomheten er det
i hovedsak opptil den enkelte å forholde seg til.

Prostitusjon, pornografi og salg av rusmidler og håndvåpen er
eksempler på virksomheter som kan generere enorm og rask fortje-
neste. Utfordringen til en markedsliberal globaliseringstanke ligger i
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dens møte med nettopp slike fenomener. Hvordan skapes forutset-
ningene for at den type virksomheter ikke får grobunn – eller i det
minste for at det ytes motstand mot deres suksess? Hvordan skapes
bevissthet i det internasjonale finans- og investeringsmarked om at
visse virksomheter faktisk fortjener å bekjempes?

Dersom en internasjonal markedsøkonomi velger en total agnostis-
isme eller relativisme når man stilles overfor disse moralske spørsmål,
og insisterer på at enhver tjent krone er en god krone, så lenge
den er lovlig eller i det minste ikke blir avslørt som forbudt, står
vi også overfor en økonomi som kan gi et altfor betydelig rom
for lysskye, til dels avskyelige virksomheter, med store menneskelige
kostnader.

Sagt på et annet vis – og noe på spissen: Dersom moralske anfek-
telser og gammeldagse dyder avvises som ineffektive bremseklosser,
lokal tilhørighet latterliggjøres som sentimental nostalgi, og omsorg
for den svakeste skyves vekk som en utviklingshemmende, tapsbring-
ende emosjon, kan den liberale globaliseringstanken raskt skape en
kultur med moralske bivirkninger som man gjør klokt i å reflektere
over.

Hva slags begrensninger?
I teorien er det bred enighet, også blant liberale globaliseringstil-
hengere, om at det er behov for styrende, etiske normer med reell
kraft, også i det internasjonale rom. Få ting virker så ødeleggende
for et åpent marked – moralsk og økonomisk – som korrupsjon og
storstilt urettferdighet. Slike regulerende normer vil imidlertid virke
begrensende også på den enkelte aktørs virkefelt, slik at man får en
klassisk konflikt mellom frihet og frihetsbegrensninger. Hvor langt
skal man gå i å legge begrensninger på investeringer, produksjon og
sysselsetting?

Dette spørsmål kjenner vi igjen som et av de mest grunnleggende i
all politisk filosofi: Hvor går grensen for de normer – moralske, juri-
diske og politiske – som skal styre oss? Når styrer de oss i en slik grad
at de krenker vår frihet eller ødelegger vårt menneskeverd? Min frihet
krenkes tross alt ikke på urettmessig vis av forbudet mot å angripe
andre mennesker på gaten. Dette forbudet er forståelig og nødvendig,
all den tid dets fravær ville ha fratatt andre mennesker den frihet jeg
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krever for meg selv (i tråd med det klassiske rettferdighetsprinsipp fra
Immanuel Kant: Min frihet skal være kompatibel med en tilsvarende
frihet for alle andre4).

Men hadde jeg ikke vært fri til å gå ut overhodet, av frykt for
at jeg skulle kunne skade noen, ville vi ha kommet til den motsatte
ytterlighet – det ville kort sagt oppleves krenkende og nedverdigende
dersom jeg ble fratatt friheten til å bevege meg fritt (om det da ikke
var del av en lovlig og rimelig idømt straff). Men hva med regelen om
at jeg bare får lov til å sette meg i bilen dersom jeg tar på setebelte?
Eller regelen om at jeg ikke får kjøpe vin og brennevin i dagligva-
rebutikken? Eller en regel om at jeg ikke kan investere i selskaper
som produserer narkotiske stoffer? Disse er åpenbart – og logisk –
begrunnet i et ønske om å beskytte liv. Men er dette en type begrens-
ning av frihet som man kan leve med i et fritt samfunn med en åpen
økonomi?

På det internasjonale plan handler denne problemstillingen om
hvilke begrensninger som skal ligge på økonomisk virksomhet utenfor
ens egen nasjonale jurisdiksjon. Hvor strenge skal slike begrensnin-
ger være? Hvilke regler skal være blott moralske – og dermed opptil
enhvers egen samvittighet – og hvilke skal søkes håndhevet juridisk?
Skal det være regler for hva slags produkter man får fremstille, gitt
at noen produkter er skadelige – enten å fremstille eller å bruke?
Skal forretningsdrift omfattes av strenge, byråkratiske strukturer for
derigjennom å forhindre korrupsjon eller dårlige arbeidsforhold?
Kort sagt, hva kan godtas av frihetsbegrensninger – og hva kan
ikke?

De liberale globaliseringsforkjempere vil, stilt overfor denne pro-
blemstillingen, legge vekt på at ressurser utnyttes bedre og at
arbeidskraft fordeles mer rettferdig (og naturlig) i et mest mulig fritt
system, med færrest mulig kvoter, reguleringer og begrensninger. Men
det innrømmes samtidig at det trengs skranker mot åpenbart ulov-
lige eller umoralske forretningspraksiser, slik som grov utnyttelse av
arbeidskraft eller dramatiske miljøødeleggelser.

Her er det ikke lett å trekke en absolutt grense for hva som kan
aksepteres. Sett at en bedrift ønsker å produsere joggesko på effektivt
og lønnsomt vis. Dette er normalt langt rimeligere i et utviklingsland
enn i et industriland, og produksjonen flyttes derfor dit. Jan Arild
Snoen har i denne boken argumentert grundig og godt for hvorfor en
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slik utvikling, der arbeidskraft flyttes og infrastrukturer endres, ikke
bare er nødvendig, men ønskelig. Men bør enhver økning i lønnsomhet
være styrende for den restrukturering og flytting som finner sted? La
oss si at produksjon i et land med lave menneskeretts- og miljøstandar-
der gir enda bedre avkastning enn produksjon i et naboland med noe
strengere lovgivning – samtidig som det er mulig å gjennomføre slik
produksjon uten å bryte lokal lov, og uten dårlig PR internasjonalt.
Finnes det da noe som helst argument imot å flytte produksjonen til
det minst strenge landet?

Den «bekymrede» innvending her handler ikke om at slik interna-
sjonalisering av produksjon og arbeidskraft er et onde. Det handler
snarere om hvilket ambisjonsnivå en slik markedsliberal globalise-
ringstanke bør ha. Om vi går tilbake til Charles Dickens’ verden,
finner vi mange industriherrer som unnskylder sine arbeideres elen-
dige arbeidsforhold med at alternativet for dem ville ha vært å trekke
på gaten, uten anstendig arbeid. Sysselsetting og tak over hodet er
bedre enn ingen sysselsetting og intet tak over hodet. Men gitt at
ressursene finnes i systemet for å utbedre situasjonen dramatisk for
de fattigste arbeiderne – det er viljen og incentivene som mangler –
kan vi knapt bedømme industriherrens innsats i et positivt lys. De
som lot arbeidere gå uten sykeforsikring, under dårlige kår, med lite
ferie og elendige boforhold, vil alle gode liberalere i dag innrømme
sviktet grunnleggende i forhold til sine sosiale forpliktelser. Kan man
da godta det samme i det internasjonale rom?

Denne bekymring gir seg ikke utslag i et ønske om en interna-
sjonal økonomisk verdensorden som stopper utvekslingen av varer,
tjenester og kapital. En slik verdensorden vil åpenbart kvele initiativ
og utvikling, og den vil ikke minst forhindre utviklingen av stabile
middelklasser i den fattige verden med et forutsigbart ønske om
fred og velstand. Men likevel er det klart at vi står overfor et reelt
problem. I tråd med FNs «Global Compact»-initiativ må det rettes
mer oppmerksomhet mot den type ansvar som skal kunne forventes av
forretningslivet, og det må utvikles et langt mer bevisst forhold til rett-
ferdige «codes of conduct» (handlingsregler). Dette krever også stor
grad av nærhet og kommunikasjon mellom internasjonale (globale)
beslutningstagere og de lokalbefolkninger som berøres, og betydelig
respekt for den tid og de omstillingsvansker som alltid vil være invol-
vert, særlig dersom man skal sikre produksjon som tar tilstrekkelige
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menneskerettslige og etiske (herunder miljømessige) hensyn. Jeg er
bekymret for at dette langt fra er godt nok integrert i den liberale
globaliseringstanke..

Moralens rom5

Denne artikkel munner ut i en innstendig oppfordring til å ta vare på
det moralske rom som en del av den liberale globalisering. Moralens
språk kan ikke umiddelbart innordnes under markedsøkonomiens
regler. Det er et naivt og urealistisk håp at det som lønner seg, også
vil være det som – summa summarum – er best for menneskene i
enhver forstand, også etisk. Jeg antar riktignok, med den liberale glo-
baliseringstanke, at en økonomi basert på lønnsomhet og omstilling
vil skape flere arbeidsplasser, mer kreativitet og større velstand enn
en økonomi styrt av politikeres (eller for den saks skyld filosofers)
ideelle mål. Men den vil ikke ha løst mellommenneskelige proble-
mer om hvordan man behandler medmennesker, hvordan man skaper
trygghet, hvordan man genererer livsglede, hvordan man bekjemper
fattigdom (ikke minst blant dem som ikke er i stand til å produsere),
hvordan man bekjemper krig og konflikt, hvordan man motvirker
stress og utbrenthet, kort sagt: de allehånde moralske spørsmål som
ethvert økonomisk system genererer. Heller ikke spørsmål om kvalitet
og kultur lar seg redusere til markedsøkonomiske kalkyler. Det finnes
selvsagt verdifull kunnskap, forskning og kultur – så vel som bosettin-
ger, nettverk og organisasjoner – uten tilstrekkelig pengemessig verdi
til å overleve i et ordinært marked. Man må nærmest være ideolo-
gisk forblindet for ikke å innrømme det. Hvordan skal disse bevares
innen et markedsøkonomisk system? De kan selvfølgelig ivaretas ved
politiske og byråkratiske beslutninger, der noe godkjennes som støt-
teverdig, annet ikke. Slik støtte kan ha noe for seg – de fleste av oss
er glade for at Henrik Ibsen fikk kunstnerlønn, og at Oslo Kommune
ga grønt lys for Vigelandsanlegget. Men i et konservativt perspektiv
er den politiske og byråkratiske opprettholdelse aldri den viktigste –
den kan dessuten bli kunstig så vel som ideologisk og ensrettende. Det
er den etiske dimensjon som er sentral: opprettholdelsen av et eget
rom for de genuint moralske spørsmål, slik at disse ikke reduseres
til eller underordnes en rendyrket økonomisk logikk, og slik at den
etiske dimensjonens plass forsvares som naturlig og grunnleggende.
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Om jeg får avslutte litt personlig: Jeg har gjennom årene hatt gleden
av å delta i flere sammenhenger der et liberalt, markedsøkonomisk for-
svar for globaliseringen er blitt formulert – enten av forretningslivets
egne folk, eller av politikere og akademikere med omsorg for forret-
ningslivets beste. Jeg sier «glede» med vilje, for dette er kontekster
der vekten på å skape arbeidsplasser og fremtidig, bærekraftig vekst
er stor – det handler om forutsetningene for et fremtidig velferdssam-
funn, her hjemme og ellers i verden. Samtidig lar jeg meg bekymre av
den skyggeside jeg observerer: en glemsel i forhold til sentrale etiske
spørsmål, en implisitt avvisning av de nære, menneskelige anliggender
som sentimentalt utenomsnakk, mer eller mindre irrelevant for de vir-
kelig viktige hensyn: de økonomiske. Dette er selvfølgelig en karikatur,
men en karikatur av noe høyst virkelig. Det er verdt å ta den alvorlig.

Jeg startet opp med de store tenkere Burke og Tocqueville. Deres
konservative hovedtese kan oppsummeres slik: I tider med rask
forandring og ditto rask avvisning av tradisjonelle livsformer og kul-
turuttrykk, gjør man klokt i å spørre om hva som skal erstatte det
som blir forkastet. Vil det nye samfunn klare å ivareta de moralske
hensyn som de gamle samfunnsstrukturer var ment å hegne om? Eller
finnes det moralske, politiske, endog åndelige hensyn som vil bli mis-
tet helt av syne? Kan i så fall dette ha alvorlige, til dels utilsiktede
konsekvenser? Både Burke og Tocqueville fryktet et samfunn preget
av emosjonell kulde, konformitetspress, vulgaritet og likegyldighet,
under frihetens, likhetens og den vellykkede utviklings strålende ban-
nere. Kanskje var de for pessimistiske. Uansett tror jeg deres bekymring
ikke er mindre aktuell i dag – og den er definitivt en viktig og legi-
tim ingrediens i debatten om globaliseringen. Det handler dypest sett
om hva slags samfunn vi vil at menneskene skal leve i, og hva slags
mennesker vi selv ønsker å bli. En slik debatt må ikke monopoliseres
av den politiske venstreside.

1 De mest berømte verkene av disse to, der deres konservative samfunnskritikk klart
(om enn noen ganger indirekte) kommer til uttrykk, er Burkes retoriske mesterverk
Reflections on the Revolution in France fra 1790 og Tocquevilles sosiologiske
klassiker Democracy in America (i to bind, fra henholdsvis 1835 og 1840).

2 Den konservatismen som her beskrives, ligger ganske nært opptil det som i
moderne politiske filosofi er blitt kjent som «kommunitarisme», selv om den sist-
nevnte bevegelsen også inneholder mer radikale og venstreorienterte elementer. En
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rekke instruktive essays om en kommunitaristisk (samfunnsorientert) tilnærming
til globaliseringen finnes i Michael Walzer (red.), Toward a Global Civil Society
(New York: Berghahn Books, 1995). Se også min egen diskusjon om forholdet
mellom liberalisme og kommunitarisme i Henrik Syse, “Fellesskap og demokrati»,
i: Knut Midgaard & Bjørn Erik Rasch (red.), Demokrati: Vilkår og virkninger
(Bergen: Fagbokforlaget, 1998).

3 En meget god fremstilling av de enorme forandringer i menneskesyn og livsstil som
våre vestlige samfunn har gjennomgått over de siste 40 år, er Francis Fukuyama,
The Great Disruption (New York: The Free Press, 1999). Han har et nyansert
syn på kapitalismens utvikling og peker på de mange mulighetene for nye sosiale
ordninger og tillitsskapende strukturer som finnes i et kapitalistisk, globalisert
samfunn. Men han understreker samtidig det bekymringsfulle i den manglende
respekt for regler og tradisjon som er blitt så merkbar i den moderne, kapitalis-
tiske kultur, og den enorme utfordring som ligger i å skape tilstrekkelig «sosial
kapital» i et samfunn så konsentrert om egeninteresse og individuell frihet..

4 Dette forsvares i Kants såkalte «Rechtslehre», som er en del av hans større verk
Metaphysik der Sitten fra 1797.

5 Dette siste avsnittet er til dels inspirert av tanker fra Arne Johan Vetlesen og
Jan-Olav Henriksen, Moralens sjanser i markedets tidsalder (Oslo: Gyldendal
Akademisk, 2003).
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Globaliseringens myter og motkrefter

Paul Chaffey

Mange politikere og organisasjoner hevder at bare multinasjonale
konserner tjener på globalisering, mens de som taper er bønder,
fagforeninger, miljøvernere og «vanlige folk». Det er galt. Både
globaliseringens konsekvenser og dens politiske muligheter gjør at
motstanderne burde bli betydelig mer positive til mer globalisering.

Det finnes to store myter om globalisering. Den ene myten er at
folk flest blir fattigere av mer globalisering. Dette er ikke riktig. Den
andre myten er at politikerne mister styringen og får mindre innfly-
telse over beslutninger som angår fordeling og velferd. Dette har et lite
element av sannhet, dersom man er opptatt av å forsvare bestående
beslutningsarenaer og dagens måter å drive politikk på. Hvis man
er opptatt av å gjøre noe med dagens globale utfordringer kan glo-
balisering skape en plattform for en mer framtidsrettet måte å drive
politisk virksomhet.

Hvorfor globalisering?
Teknologi
Globalisering skyldes politiske beslutninger, men det som særlig fram-
skynder den er teknologi. Billigere transport er behandlet annet sted
i denne boken. I tillegg kommer datateknologi som automatiserer en
rekke tidligere manuelle arbeidsoppgaver. Og kommunikasjonstekno-
logi som gjør det mulig å flytte store mengder digitalisert informasjon
overalt i verden i sanntid.

Nå er ikke transport av informasjon ved lysets hastighet noe nytt



som kom med internett. Den første trans-atlantiske telefonkabelen
åpnet i 1865. På 1870-tallet ble det lagt telefonkabler over hele verden.
I 1871 kunne resultatet fra hesteveddeløpet «The Derby» telegraferes
til Calcutta, slik at det var kjent fem minutter etter at hestene var i
mål. Et brev det samme året fra David Livingstone i Afrika brukte
åtte måneder på å nå avisredaksjonen i New York. Når det først var
publisert i New York kunne det trykkes av The Times i London dagen
etter.

Dagens globalisering er annerledes en globaliseringen på 1870-tal-
let på minst tre måter. For det første er det en vanvittig mye større
mengde informasjon som transporteres. Mens man i 1870-årene flyttet
utvalgte og redigerte data i et analogt format, er dagens informa-
sjonsflyt massive volumer med digitaliserte rådata som kan benyttes
og bearbeides videre hos mottaker. For det andre er alle land i ver-
den trukket inn denne gangen. De som ikke vil være med må bevisst
isolere seg fra den teknologiske og globaliserte utviklingen, slik for
eksempel Nord-Korea har gjort.

Og for det tredje er stort sett alle mennesker i verden med denne
gangen. Kommunikasjonen går ikke bare mellom sentrale telegraf-
kontorer, konsernledelser og avisredaksjoner, men direkte mellom
enkeltmennesker og ansatte i bedrifter. På landsbygden i Kina og India
har folk TV, og stadig flere har også tilgang til mobiltelefon og inter-
nett. Denne spredningen av informasjonsteknologi gir globaliseringen
en helt annen kraft og et helt annet omfang enn tidligere.

Internasjonal arbeidsdeling
Det er heller ikke nytt at arbeidsplasser flyttes til steder med lavere
kostnader. Det er lenge siden Norge hadde en egen tekstilindustri,
skoproduksjon eller vaskemaskinproduksjon av betydning. Enkel
industriproduksjon har havnet i lavkostland gjennom mange år, og
etter hvert har også mer avansert produksjon fulgt etter. Men moderne
data- og kommunikasjonsteknologi gjør det mulig å flytte helt andre
typer arbeid enn tidligere, og til helt andre steder i verden. I dag sen-
der skattemyndigheter i Europa og USA selvangivelser til India for
videre bearbeiding. Programvarebedrifter kan jobbe døgnkontinuerlig
med koding ved å ha ansatte i flere tidssoner. Finansmarkeder som
tidligere var forbeholdt noen få, som i tillegg måtte snakke med sin
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lokale megler eller bankforbindelse, er i dag tilgjengelige for alle med
en datamaskin med internettilkobling og en konto hos en nettmegler.

Tekologi endrer bedriftenes verdikjeder. Mens det for noen år siden
var viktig å ha kontroll over flest mulig ledd i egen verdikjede, er
utfordringen for mange bedrifter nå å konsentrere seg om det man
er aller best på, og overlate alt annet til partnere. På denne måten
skapes «virtuelle bedrifter» der folk jobber sammen om å utvikle og
selge produkter og tjenester, mens man i realiteten er i ulike foretak
og ofte i ulike deler av verden. Internett og bredbåndsteknologi sam-
men med standardiserte formater for digitalisert informasjon, gjør at
det skapes helt nye muligheter for internasjonal arbeidsdeling. For
land med lavere lønnskostnader enn Vest-Europa skaper dette helt
nye muligheter for verdiskaping og velferd.

En grunn til at globaliseringen er logisk for næringslivet er de store
ulikhetene i kostnadsnivåer. Det er for eksempel lønnsomt å transpor-
tere norsk fisk til Kina slik at arbeidere der kan bearbeide den med
skalpell og sende ferdige produkter tilbake til Europa. En vellykket
globalisering vil gi økt levestandard i utviklingslandene og over tid
utjevne disse kostnadsforskjellene. Dette burde tilsynelatende bety at
man etter en stund like gjerne kan produsere varene hjemme. I praksis
vil ikke dette skje. Dels fordi den økonomiske utviklingen i verden
aldri vil være helt jevn og at det derfor alltid vil finnes lavkostområ-
der. Og dels fordi kunnskapen og erfaringen som skal til for å drive
industri må bygges opp over tid. Men dette gjør også at arbeidsde-
lingen internasjonalt aldri blir slik at man kan se på lønnsstatistikker
alene for å finne ut hvor man skal lokalisere en virksomhet. Bety-
dingen av kompetanse, industrielle tradisjoner, kvalitet på ledelse og
næringspolitiske rammebetingelser er også viktig, og sannsynligvis
stadig viktigere.

Økonomi og kapitalflyt
Globaliseringen er også drevet fram av de mulighetene for verdiska-
ping og vekst som ligger i å la kapitalen flyte fritt der den kan gi høyest
avkastning. De landene som ikke legger forholdene til rette for dette,
melder seg selv ut av den globale velstandsutviklingen fordi det er lite
attraktivt å investere i slike land. Hvis det er tvil om et land vil legge
til rette for fri kapitalfly eller om det er mest opptatt av å beskytte
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nasjonale interesser, skal det lite til før kapitalen begynner å vandre
vekk. Derfor er det problematisk når norske myndigheter favoriserer
norsk eiere eller norske leverandører framfor utenlandske. Intensjo-
nene kan være aldri så idealistiske. Konsekvensene er at kapitalen
flytter andre steder og at norske bedrifter prises lavere.

Den amerikanske journalisten Thomas Friedman har kalt dette feno-
menet «DosCapital 6.0». Land som ikke har et moderne økonomisk
operativsystem kan ikke fungere i en globalisert verden. Det handler
om å legge forholdene til rette for investeringer og lønnsomme bedrif-
ter, men det handler i minst like stor grad om å bygge stater og politiske
systemer som er rettferdige, raske og ukorrupte. Statens rolle er vik-
tig i en globalisert verden. I den globale konkurransen om kapital,
bedriftsetableringer og arbeidsplasser er en moderne, demokratisk og
ukorrupt stat et helt avgjørende konkurransefortrinn.

Globaliseringens to store myter
Myte 1: Folk flest blir fattigere av globalisering
Dette er den vanligste myten om globalisering. Myten har en utrolig
sterk stilling selv blant folk som generelt er tilhengere av internasjo-
nalt samarbeid. Virkeligheten er at gjennomsnittsinntekten i verden
har steget meget kraftig de siste årene, og at det er et sterkt sammen-
fall mellom globalisering og veksten i gjennomsnittsinntekt. Denne
veksten kommer også de fattige til gode, slik Jan Arild Snoen påvi-
ser i sitt bidrag til denne boken. Virkeligheten er dessuten slik at de
landene som henger lengst etter er de som aktivt har valgt å stenge
globaliseringen ute, eller som har begrensede muligheter til å være
med. Det er ikke land med store utenlandske investeringer og mange
utenlandsetableringer som taper, men de som ikke er interessante nok
for utenlandske investorer og multinasjonale selskaper.

Så kan man lure på hvorfor denne myten står så sterkt. Det er sann-
synligvis to grunner til dette, som begge er skapt av globaliseringens
egen suksess. Den ene årsaken er at vår informasjon og kunnskap om
resten av verden er blitt mye større. Vi får gjennom media formidlet
et helt korrekt inntrykk av at mange i verden er fattige, og at alt for
mange lever i direkte nød. Den andre grunnen er at når stadig flere
blir mer velstående, som i for eksempel Kina og sør-øst Asia, så blir
kontrasten til dem som henger igjen i fattigdom stadig større og mer
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synlig. Det er derfor lett å få inntrykk av at vi har et økende fat-
tigdomsproblem i verden. I realiteten har vi et stort, men synkende
fattigdomsproblem som har fått økt oppmerksomhet.

Myte 2: Politikerne mister styringen på grunn av globalisering
Det er helt riktig at politikere ikke kan styre på samme måte som
før. Å lage tollmurer, hindre utenlandske investeringer, beskytte eget
næringsliv og etablere statsbedrifter fungerer ikke. Mange av de nasjo-
nale parlamentenes beslutninger blir utfordret av internasjonale regler
eller av internasjonale markeder. Derfor er det mange beslutninger
som politikere kunne gjøre i tidligere tider som ikke fungerer lenger.

Men dette er ikke det samme som at politikk er mindre viktig, eller
at politikere ikke har styringsmuligheter. Politikere har i dag en del
arenaer som gjør at de kan påvirke ting som tidligere lå langt utenfor
deres innflytelsessfære. Politikere vedtar omfattende internasjonale
miljøavtaler, styrer internasjonale utviklingsbanker og påvirker andre
lands finanser og handelsregimer. I internasjonal sammenheng finnes
det derfor en rekke styringsredskaper som ikke fantes før. Men også
nasjonalt er det slik at statens omfang vokser og at kvaliteten på
staten betyr stadig mer også for næringslivsetableringer. En stat som
konsekvent bekjemper korrupsjon, satser på forskning og utdanning
og behandler alle bedrifter likt i forhold til for eksempel offentlige
innkjøp, utgjør et konkurransefortrinn i en globalisert verden.

Det er derfor et paradoks at politikere og aktivister som er opptatt
av miljøvern, sosial utjevning eller kamp for menneskerettigheter ikke
er mer opptatt av å benytte og utvikle de arenaene og mulighetene
globaliseringen skaper. Mange aktivister har vært flinke til å bruke
globaliseringen til å lage store demonstrasjoner utenfor de nye møte-
plassene verdens regjeringer har skapt i EU, WTO og Verdensbanken.
Det er derfor merkelig at ikke flere er opptatt av å utøve innflytelse
i de nye organene. Det gir tross alt større legitimitet å være valgt og
sitte innenfor, enn å ikke være valgt av noen og påstå at de som er
valgt truer demokratiet.
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Globaliseringens utfordringer
Globalisering er ingen rettlinjet prosess som gjør at vi i morgen alltid
vil være i en mer globalisert verden enn i dag. Det er mange utford-
ringer og problemer som gjør at vi beveger oss i rykk og napp. Noen
av utfordringene er så store at de kan gi kraftige tilbakeslag:

• Terrorisme og fundamentalisme er i øyeblikket den største trus-
selen mot globaliseringen. Dels fordi disse sikkerhetstruslene gjør
mennesker mer redde for å reise og for å flytte til et annet land.
Og dels fordi det gjør bedrifter mindre interessert i å etablere
seg og å investere i enkelte deler av verden. Men også fordi slike
sikkerhetstrusler gjør at stater treffer ulike beskyttelsestiltak som
bremser globaliseringsprosessen.

• Også sykdommer som SARS, Ebola og Aids kan reversere globa-
liseringen dersom de kommer ut av kontroll. Dels vil de kunne
ramme næringsliv og skape økonomiske tilbakeslag som svek-
ker tilliten til internasjonalt samarbeid. I tillegg kan det gå riktig
galt ved at stater blir tvunget til å innføre kraftige restriksjoner
på handel eller reisevirksomhet på grunn av smittefare.

• Grådighet og korrupsjon i næringslivet er en annen stor trussel
mot globaliseringen. Skandalene i Enron, Worldcom og Parma-
lat er ikke særlig god reklame for næringslivets evne til å ta et
samfunnsmessig ansvar og et moralsk lederskap i en verden som
trenger ansvarlige og bevisste bedrifter. Diskusjonen om «Cor-
porate Governance» er viktig, og det samme er statenes evne til
å lovregulere på måter som ikke skader verdiskapingen. Men
enda viktigere er bedriftenes evne til å oppføre seg slik at man
får tillit blant aksjonærer, ansatte og folk flest.

• Evnen til å unngå blokkdannelser og fellesskap som er luk-
ket for noen land er også viktig. Det er ikke åpenbart at de
rikeste landene i verden vil la mennesker fra land med lavere
lønnskostnader slippe inn på arbeidsmarkedet. Men det er nød-
vendig at det skjer dersom globaliseringen skal få fortsette. Det
er derfor positivt at EU nå utvides med ti nye medlemsland
som skal delta i et felles arbeidsmarked, men det er ikke åpen-
bart at denne prosessen vil bli enkel. Det er heller ikke enkelt
å få til et tilsvarende samarbeid som EU i Asia, Afrika eller
Amerika.
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Felles for disse utfordringene er at de krever politiske løsninger på
tvers av landegrenser. Felles for dem er også at de aller fleste er enige
om at de representerer uønskede utviklingstrekk i samfunnet. Det er
derfor underlig at mange på den politiske venstresiden er langt mer
opptatt av å kjempe mot globalisering og det internasjonale samfun-
nets politiske institusjoner enn av å kjempe mot de mest alvorlige
truslene mot mennesker sikkerhet og velferd.

Som en motvekt mot anti-globaliseringsbevegelsens angrep på sym-
bolene på multinasjonal kapitalmakt har Thomas Friedman lansert
«The theory of the golden arches». Denne nokså enkle teorien om
krig og fred i verden slår fast at to land med McDonald's aldri går
til krig mot hverandre. De forutsetningene som skal til for å tiltrekke
seg McDonald's er de samme som gjør at land blir så avhengige av
hverandre økonomisk at de ikke går til krig. Selv om teorien kanskje
er litt i enkleste laget til å kunne holde i enhver situasjon, er hoved-
poenget godt nok: Globaliseringen skaper en økonomisk integrasjon
og gjensidig avhengighet som reduserer faren for krig og konflikt
vesentlig.

«Glokalisering»
Internett er godt egnet til å komme i kontakt med likesinnede som
deler akkurat samme sære interesser som deg selv. Det er ikke like
godt egnet til sosial kontakt. De fleste mennesker er ikke mer nerdete
enn at de synes det er godt å «slå av» den store verden og konsent-
rere seg om det nære. Bare de største teknologioptimistene tror at
alle arbeidstagere i fremtiden vil ønske å være mobile og nomadiske
og ikke lenger ha bruk for en fysisk arbeidsplass med mennesker de
kan snakke med.

Derfor lever moderne mennesker slik at vi veksler mellom å være
i en «global landsby» og i vår virkelige landsby. Vi får ikke løst
våre velferds- og tjenesteutfordringer i store internasjonale organisa-
sjoner. Der må vi stole på våre lokalpolitikere. Ingen globalisering
vil forandre på at de fleste spørsmål løses best av dem som er
nærmest. Det kan kanskje også være slik at globalisering forsterker
behovet for sosiale og politiske fellesskap i nærmiljøet, som en slags
motvekt.

Meningsmålinger viser at vi som velgere fortsatt er mest opptatt
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av den nasjonale arenaen, mens utenrikspolitikk og lokalpolitikk
engasjerer færre. Medias sterke fokus på rikspolitikerne forsterker
sannsynligvis dette. Økt levestandard og et mer mangfoldig kultur- og
medietilbud gjør at mange blir mer opptatt av både den globale verden
og det helt nære og det lokale, og kanskje også gradvis mindre opptatt
av den rent nasjonale politiske agendaen. En fortsatt globalisering vil
neppe frata den nasjonale arenaen førsteplassen, men både interna-
sjonale organer og lokaldemokratiet kan få en mer sentral rolle. For
norske politikere kan dette være gode nyheter, fordi det kan gi større
status og interesse for dem som arbeider på det nivået problemene
kan og må bli løst.

En utfordring til venstresiden
I følge Karl Marx vil kapitalismen forårsake sin egen undergang ved at
markedenes begrensede størrelse gjør at kapitaleiernes jakt på stadig
mer profitt ikke lar seg opprettholde i lengden. Systemet vil så gradvis
brutaliseres og til slutt bryte sammen. Her tok Karl Marx åpenbart
grundig feil, for mens kapitalismen har funnet stadig nye markeder
og samtidig latt seg kombinere med både demokrati og velferdsstat,
er det ingen andre økonomiske systemer som har klart det samme.
Globaliseringen vil sammen med kapitalismen vise seg å være ganske
utholdende selv i møtet med vanskelige utfordringer.

I stedet for å være en ideologisk konfliktarena mellom høyre- og
venstresiden burde globaliseringen som sådan samle bred politisk opp-
slutning. På samme måte som nesten alle er for demokrati og mot krig
og fattigdom, så burde alle være for det grunnleggende positive i at
teknologiske framskritt og økonomisk samhandling fører land tettere
sammen.

For venstresiden er dette blitt et problem man ikke helt vet hvordan
man skal håndtere. På den ene siden identifiserer man seg med den
retorikken som brukes mot globalisering fordi denne bygger på vel-
kjent kapitalismekritikk. På den annen side klarer ikke venstresiden å
komme med noe alternativt prosjekt til globaliseringen, sannsynligvis
fordi man vet at det er store farer forbundet med isolasjonistiske og
proteksjonistiske prosjekter, og store muligheter for at det vil bygge
opp under helt andre politiske strømninger og gi helt andre resultater
enn det venstresiden ønsker.
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Mitt råd er å:

• Være helt ærlig i beskrivelsen av hvordan globalisering øker ver-
dens gjennomsnittlige levestandard og fjerner konflikter mellom
de landene som mest aktivt ønsker å være en del av globalise-
ringen. Det er like viktig å innrømme at land som isolerer seg
fra globaliseringen er de store taperne. En slik ærlighet er en
forutsetning for moralsk legitimitet i politikken.

• Utvikle en strategi for hvordan en vil gå løs på de virkelig store
utfordringene i vår tid, som fattigdom, miljøødeleggelser og ter-
rorisme. Der det i dag ikke finnes gode nok eller sterke nok
internasjonale organisasjoner, må det lages et program og bygges
allianser for å få sterkere internasjonale beslutningsorganer enn
i dag.

• Være mer presis i beskrivelsen av hvilke områder en ikke vil
at teknologien og markedet skal styre globaliseringen alene. På
noen områder vil det være naturlig at venstresiden eller miljø-
bevegelsen ønsker en mer politikerstyrt utvikling. Det er ikke
sikkert det vil gi mindre globalisering, høyst sannsynlig vil det
gi raskere politisk integrasjon og bidra til mer globalisering av
politikken. Det er dumt å seile under en anti-globaliseringsfane
hvis det egentlig er mer globalisering man mener verden trenger.
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