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Hvem skai redde kapitalismen 
fra kapitaleierne? · 
Frie markeder og fremtidens arbeidsplasser har lngen sterke organisasjoner i ryggen. 
De mä vernes mot lobbykrefter - ogsâ mot kapitaleiernes egne lobbyister. 

t Politiske partier av alle larger viser stor interesse for á gripe inn i markedet oggi stette tif etablerte bedrifts 
eiere, skriver Oie-Andreas Elvik Nasss. Foto: Elin H0yland 
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Ole-Andreas Elvik Nasss, forsker ved 
Samfunns- og nasringslivsforskning (SNF), 
Norges Handelsheyskole 

• Deter gjerne naturlig ä anta at kapital 
eiere ensker seg kapitalisme og frie marke 
der, men slik erdet ikke nedvendigvis. Fak 
tisk er mange ekonomer bekymret over 
hvordan kapítaleìerne, som ofte eier store 
og etablerte bedrifter, kan bruke sin sterke 
posisjon ti! ä berike seg selv gjennom stat 
lig inngripen i markedet. 

Chicago-ekonornene Rajan og Zingales 
argumenterer i boken «Saving Capitalism 
from the Capitalists» for at kapitalismen og 
det frie markedet er sârbart, fordi det er 
under konstant press fra kapitaleierne. De 
etablerte bedriftene har râd ti! ä engasjere 
de beste konsulentbyrâene og de dyktigste 
advokatene for ä fâ sœrbehandlìng. · 
. Potensielle gründere soro ensker ä 
utfordre de etablerte kapitalistene, harder 
imot ikke like sterke krefter i ryggen. 

Sjelden har budskapet deres vaert mer 
relevant enn i Norge i 2022, hvor politiske 
partier av alle fargerviser stor interesse for 
ä gripe inn i markedet ved ä gi stette ti! de 
etablerte bedriftseierne. 

Koronastetten viser tydelig at etablerte 
bedrifter ikke ensker seg et fritt marked nâr 
alternative! er ä berike seg selv, Nâr staten 
gir stette ti! en hotelleier for á opprettholde 
driften av et hotell soro sä vidt er lennsomt 

i normale tider, er noen av tapeme potensi 
elle gründere soro har en idé ti! et annet og 
mer spennende hotellkonsept. 

Gründeme bar imidlertid ingen organi 
sasjon soro snakkerfor seg, og de kan defi 
nitiv! ikke sende en tekstmelding ti! fìnans 
ministeren for ä fâ viljen sin. 

Det kanskje mest brukte argumente! for 
statlig stette ti! bedriftseiere er at det er 
disse soro skaper arbeidsplasser, For 
eksempel hevder naeringsministeren at 
statlig mil liardstette til batterífabrikken i 
Mo i Rana vil skape hundrevis av nye 
arbeidsplasser. Men problemet er bare at 
deter stor mange! pâ ingenìerer i Nordland, 
sä batterifabrikken sliter allerede med ä fâ 
takifolk. 

Deter selvfelgelig kjekt for de ettertrak 
tede ingenìerene i Nordland at det kommer 
enda en akter som ensker seg arbeídskraf- · 
ten deres, men deter feil ä si at arbeidsplas 
sene deres skapes av den statlige statten. 
Man kan like gjeme snu pâ argumente! og 
si at de etablerte kapitalistene heller enn ä 
skape arbeidsplasser legger beslag pâ 
arbeidskraft soro kunne vaert benyttet av 
nye, potensielle gründere. 

Fremtidens bedrifter blir ikke hert, for de 
bar ìngen sterke organisasjoner i ryggen. 

Skatt pâ grunnrente er en effektiv skatt 
som ofte foretrekkes av ekonomer som 
generelt ensker frie markeder, men i Norge 
bar oppdrettsbransjen jobbet hardt mot 

dette. Regjeringens forslag ti! grunnrente 
skatt fâr kraftig kritikk fra râdgivningssel 
skapet KPMG, soro i VG legger frem to 
eksempler pâ smâ, familieeide oppdretts 
selskap som rammes av det nye skattefor 
slaget. Eieren av detene selskapet er nesten 
pâ grâten, og forteller at hun er redd for at 
alt bestefar og far bar bygget opp skai ramie 
sarnmen. 

Etter â ha analyser! regnskapene fortel 
ler KPMG at disse to selskapenestâr foran 
en teff jobb. Sterke og etablerte bransjer 
bar râd til â leie inn advokater fra KPMG ti! 
ä tale sin sak, men deter illustrerende nok 
kun Trygve Slagsvold Vedum soro argu 
menterer mot oppdrettsselskapene i VG 
artikkelen. 

Siden det ikke er sä mange organisasjo 
ner som har egenínteresse av âargumen 
tere mot saerbehandling, har jeg selvi for 
bindelse med at jeg skriver dette gjort en 
liten analyse av regnskapene til disse to 
oppdrettsselskapene soro KPMG trekker 
frem, · 

Lite tyder pâ at disse to oppdrettsselska 
pene stâr foran en spesielt teff jobb. frem 
over: 
➔Det lille farnil ieselskapet soro er redd for 
ä ramie sammen, har gâtt med et samlet 
overskudd pä over 400 millioner kroner 
siste fem âr, · 
➔ Det andre lille selskapet gikk med 850 
millioner kroner i overskudd bare i 2021. 

Man kan man jo ogsä sperre seg om 
kapitalismen i det hele tatter noe soro ber 
reddes. · 

Rajan og Zingales finner at frie markeder 
og fri flyt av kapital henger sammen med 
heyere ekonornìsk vekst. Men siden det frie 
markedet ikke har noen sterke interesse 
grupper eller effektiv! lobbyapparat, sä er 
det viktig at bäde politikere og offentlighe 
ten forstâr at et fritt marked ikke er noe 
-sorn kommer av seg selv, men at deter noe 
vi konstant mâ jobbe for ä beholde i kam 
pen mot sterke kapitaleiere. 
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