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Mazzucatos entreprenørstat: 
Blinde markeder – fremsynt stat? 

Av Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita

The economy of 2030 and beyond requires an entrepreneurial state to boldly look 
ahead and set the direction of change rather than timidly creating the conditions and 
levelling the playing field, allowing markets to set directions for us.

- Mariana Mazzucato, 20151

Innledning 
Det er en grunn til at den italiensk-amerikanske økonomen Mariana Mazzucato, som nå er professor 
i innovasjonsøkonomi ved University College London, dukker opp i stadig flere diskusjoner om 
næringspolitikk og innovasjon. Hennes hovedkritikk, med tydelig adresse til statskritiske britiske 
økonomer og politikere, er at statens rolle som katalysator for innovasjon har en tendens til å bli 
sterkt undervurdert, og at dette nedvurderende synet på staten, ifølge Mazzucato, hindrer oss i 
å utvikle grunnlaget for «smart innovasjonsdrevet vekst på en mer inkluderende og bærekraftig 
måte».2 Hennes hovedbudskap er derfor at det nå «er behov for en komplett nytenkning om 
politikkens og statens rolle i økonomien, og at vi nå trenger å gjenreise staten som en ledende og 
skapende kraft for innovasjon og næringsutvikling.»3 Mazzucato nøyer seg ikke med å ville gjenreise 
statens innovative entreprenørrolle. Hun vil også løfte ambisjonsnivået opp flere hakk, slik at staten 
settes i stand til å utøve det avgjørende lederskapet som, ifølge Mazzucato, er helt avgjørende for å 
mestre de store samfunnsutfordringene i vår tid. 

Med sine to, faglig sett, kontrære bøker publisert i 2013 (The Entrepreneurial State) og 2018 (The 
Value of Everything), har Mazzucato raskt blitt tildelt stjernestatus, og benevnes nå av flere som 
en av verdens ledende offentlige intellektuelle. Hun er sterkt etterspurt som rådgiver for politikere  
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og myndigheter, og lyttes til fra et bredt spekter av politiske aktører: fra den britiske regjeringen til 
partiene Labour og Liberal Democrats, fra EU-kommisjonen til det norske forskningsrådet, hvor hun 
inngår i et internasjonalt ekspertråd. 

Mazzucato vet dessuten å benytte seg av fortellingens påvirkningskraft, som hun eksempelvis gjør  
ved å vise til sin iPhone, med følgende kommentar: «Alt som er ‘smart’ med denne, som Internett,  
GPS-teknologi og touchscreen, er teknologier som er utviklet ved hjelp av offentlig finansiert 
forskning.»4 Som dette sitatet antyder, har Mazzucato en tendens til å fremføre sine fortellinger 
på en måte som gir inntrykk av at næringslivets egen innovasjonssatsing, og arbeidet med å 
designe og utvikle etterspurte produkter av høy kvalitet og brukervennlighet, er av annenrangs 
betydning, sammenlignet med statens pionerinnsats. Selv om Mazzucato selv modererer dette 
inntrykket i enkelte setninger i sine bøker, bidrar hennes fortellinger ofte til ukritisk spredning av 
enkelte urealistiske tolkninger av innovasjonsprosesser, som denne: «Offentlige aktører utviklet de 
ulike løsningene. Apple satte dem sammen til ett produkt. Staten har dermed ikke bare tilrettelagt 
markedene, men skapt dem.»5 Slike overdrevne instrumentelle tolkninger av statens rolle antydes 
riktignok også i Mazzucatos tekster, men forekommer først og fremst som ledd i politisk motivert 
retorikk.    

Siden det er den amerikanske staten Mazzucato oftest viser til i sine historiske eksempler, legger 
hun også til en annen side ved den amerikanske situasjonen: Hvordan store teknologiselskaper har 
dratt stor nytte av statlige investeringer i ny kunnskap og risikokapital, og som takk for hjelpen har 
svart med å legge ned store ressurser i sine anstrengelser for å unngå å betale skatt til den samme 
amerikanske staten.6 Mazzucato understreker spesielt dette problemet i sammenheng med behovet 
hun ser for å dele både risiko og gevinster av statens innsats på en balansert måte. Mazzucatos 
prosjekt er derfor også, slik hun selv uttrykker det, å bidra til dette: «replace our current parasitic 
system with a more sustainable, symbiotic type of capitalism.«7 Ordbruken er som vanlig sterk, men 
det bør ikke lede oss bort fra det essensielle meningsinnholdet. 

Blinde markeder – fremsynt stat? 

Samtidig som Mazzucato løfter opp staten, etterlater hun i sine bøker og artikler et svært beskjedent 
bilde av næringslivets betydning for vekst og utvikling i økonomien. At all innovasjon i praksis, i 
motsetning til både grunnforskning og anvendt forskning, faktisk handler om å gjennomføre 
nyskaping gjennom markedsprosesser, blir ikke nevnt. Dessuten unnlater Mazzucato å vise til at 
det som viser seg å være verdiskapende innovasjoner ikke bare handler om statens forskning og 
bedriftenes innovasjoner, men også om kundene, og samspillet mellom bedrifter og kunder, tilbud  
og etterspørsel. At slike dynamiske markedsprosesser i seg selv skaper ny spredt kunnskap som er  
helt avgjørende for dynamisk vekst, og at slike prosesser er betinget av spilleregler som fremmer 
virksom konkurranse og produktive insentiver, er noe Mazzucato ikke er spesielt opptatt av. 
Dette perspektivet stemmer dessuten dårlig overens med Mazzucatos fortelling, siden det er 
temmelig opplagt at ingen stat, noen gang eller noe sted, har vært i stand til å designe og «skape» 
slike dynamiske prosesser, som reelle innovasjons- og konkurransedrevne markeder i praksis  
representerer. Markeder derimot, både skaper, formidler og korrigerer en uunnværlig og ikke-
kopierbar form for desentralisert kunnskap, som det er umulig å samle i et sentralt punkt.     
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«Markeder er blinde», hevder Mazzucato, og legger til at «den utviklingsretningen markedet 
anviser ofte representerer et suboptimalt resultat i et samfunnsperspektiv.»8 At suboptimale 
resultater kan forekomme, er ingen nyhet, og har også avstedkommet en omfattende faglitteratur 
rundt eksternvirkninger, positive og negative ringvirkninger, asymmetrisk informasjon mv. Men  
det påfølgende engasjementet, basert på denne litteraturen, for å rette opp markedssvikt (også 
politisk svikt) med egnede politiske tiltak og rammebetingelser, vil Mazzucato helst skyve til siden, 
fordi det etter hennes mening bidrar til å skygge for det perspektivet som virkelig teller: En stat 
som skaper nye muligheter gjennom å vise retning for forskning og innovasjon. En bevisst og 
samfunnsmessig villet utviklingsretning krever, ifølge Mazzucato, at staten går foran og viser  
vei. Hvorfor? Jo, svarer Mazzucato, for det første er det bare staten som kan innta en samlende 
lederrolle for å utvikle samfunnet i en viss retning, og for det andre er det kun staten som kan ta 
på seg den store risikoen som er forbundet med store samfunnsløft og banebrytende forskning og 
teknologiutvikling – noe som privat sektor har en tendens til å skygge unna, ifølge Mazzucato.9 

For den som på dette grunnlaget opplever at Mazzucato tar til orde for en helt ny type industri-
politikk eller næringspolitikk, har hun dette å si: Overhodet ikke, «det er nettopp dette som allerede 
har skjedd i løpet av de siste tre tiårene i utviklingen av datamaskiner, Internett, smarttelefoner, 
farma- og biotechindustrien og nanoteknologi. Ingen av disse teknologiske revolusjonene ville vært 
mulige uten statens ledende rolle.»10 Og, Mazzucato snakker ikke nødvendigvis om staten, slik vi 
kjenner den i Norge, men som regel om en helt bestemt stat: den amerikanske.
 

Entreprenørstaten – ideal eller virkelighet?
Ifølge veletablert terminologi, helt siden Joseph Schumpeter skrev sine pionerarbeider om innovativt 
entreprenørskap, er en entreprenør (i økonomisk-teoretisk forstand) den rolleinnehaveren i det 
økonomiske systemet som gjennomfører alt nytt, inklusive nye kombinasjoner av det eksisterende; 
kort fortalt, alle typer innovasjoner: fra nye produkter og tjenester, til nye produksjons- og 
distribusjonsprosesser, nye kommunikasjons- og markedsføringsmetoder, nye ledelsesformer, 
nye forretningsmodeller mv. Men, det er ikke denne iverksetterdefinisjonen av entreprenørskap 
Mazzucato egentlig har i tankene, når hun benytter begrepet entreprenørstaten. Mazzucatos 
entreprenørstat ligger nærmere oppfinnerens og forskerens rolle, ofte også tilført rollen som investor 
og kunde, men først og fremst rollen som overordnet veiviser for samfunnsutviklingen.    

Selv om Mazzucato tillegger sin entreprenørstat en rekke evner og egenskaper som gjør den i  
stand til å designe og iverksette innovasjon, ja faktisk til og med «skape markeder», så er det  
viktig å forstå at det ikke er sosialistisk tenkning hun legger til grunn. Dette er forresten noe 
Mazzucato til stadighet selv ser seg nødt til å understreke i intervjuer og foredrag. Det kan kanskje 
skyldes at mange sosialistisk innstilte politikere har hatt lett for å tolke Mazzucatos fortelling  
som en bekreftelse, til og med en støtteerklæring, til sitt eget ønske om å bedrive mer tradisjonell 
«aktiv industripolitikk», med selektiv støtte av enkeltnæringer og enkeltbedrifter som viktige 
ingredienser. Hvis de leser Mazzucato nøyere vil de raskt finne ut at hun faktisk advarer mot  
denne typen gammeldags «aktiv næringspolitikk». 
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Det følgende sitatet gir tydelig beskjed om at Mazzucato snarere er opptatt av å skape nye  
muligheter for et desentralisert mangfold av aktører innen forskning og innovasjon basert på et 
overordnet retningsvalg, hvilket på mange måter beskriver noen etablerte egenskaper ved det 
amerikanske forsknings- og innovasjonssystemet på sitt beste:   

..in many cases, it has in fact been the state, not the private sector, that has had the vision for strategic 
change, daring to think – against all odds – about the ‘impossible’, creating a new technological 
opportunity, making the large necessary investments, and enabling a decentralized network of actors 
to enable the risky research, and to allow the development and commercialization process to occur in 
a dynamic way.11

Men at vi har å gjøre med en uvanlig ambisiøs stat, som gjør at mange med liberale grunnmargs-
reflekser også reiser spørsmålet om hvor demokratiet kommer inn i bildet, kan dette sitatet bevitne: 

In order to promote transformation of the economy by shaping and creating technologies, sectors and 
markets, the state must organise itself so that it has the intelligence (policy capacity) to think, to be 
ambitious and to formulate bold policies.12 

Mazzucato stiller seg dessuten svært kritisk til all økonomisk tenkning som underbygger behovet  
for offentlig innsats og støtte for å korrigere for markedssvikt. Det samme gjelder for den type  
politikk som legger stor vekt på å sette mål for ressursinnsats på forskning og utvikling (F&U), 
patentering og støtte til småbedrifter. Hun er faktisk også en uttalt kritiker av at staten skal subsidiere 
bedriftenes F&U-investeringer (slik som i den norske SkatteFUNN-ordningen).13  

Skal man derfor forsøke å sammenfatte Mazzucatos tenkning i et overordnet perspektiv, er det 
kanskje lettest å gjøre dette i et systemperspektiv: Mazzucatos tenkning handler mye om behovet 
for en mer ambisiøs strategisk ledelse av et nasjonalt innovasjonssystem (virkemiddelapparat),  
med vekt på å utløse et sett av prosjekter og handlinger som samspiller innenfor en helhet – med 
sikte på å løse store samfunnsutfordringer.14 

Det mest modne eksemplet på Mazzucatos metode finnes i den såkalte «Mazzucato-rapporten»  
til EU-kommisjonen i 2018. Her foreslår Mazzucato fem såkalte «Research and Innovation  
Missions» på EU-nivå, basert på en inkluderende prosess, hvor også mange interesser og 
kompetansemiljøer har bidratt. I denne rapporten finner vi, i ganske slående kontrast til den mye 
omtalte boken om entreprenørstaten fra 2013, en langt mer moderat og markedskonform vinkling 
som også tydelig vektlegger betydning av at de løsningsorienterte prosessene er desentrale  
nedenfra-og-opp-prosesser, og hvor dessuten viktigheten av demokratisk inkludering og dialog 
løftes frem (for første gang) i Mazzucatos skriverier om offentlige satsinger for å løse store samfunns-
utfordringer.15
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Polanyi og Keynes
Mazzucatos tenkning og metode er ikke enkel å innordne i den etter hvert omfattende littera- 
turen rundt økonomisk vekst, innovasjon og entreprenørskap. Til tross for at store deler av denne  
litteraturen, i likhet med Mazzucato selv, har hentet teoretisk inspirasjon fra helt andre tanke-
retninger enn de tradisjonelle nyklassiske økonomiske teoriene, refererer Mazzucato i beskjeden 
grad til bredden i den teoretiske og empiriske forskningen på området. Dette skyldes nok også 
at hennes egen metode og teorier er lite systematiske, og lener seg mer på historiske tolkninger 
(case-baserte), samt på strategiske ledelsesperspektiver knyttet til utvikling og gjennomføring av 
økonomisk politikk. 

Den tenkeren hun nevner oftest er den økonomiske historikeren Karl Polanyi, som har vært en viktig 
inspirasjonskilde. Spesielt gjelder dette Polanyis berømte bok fra 1944, The Great Transformation, 
om de historiske spenningene mellom den økonomiske liberalismen og behovet for sosial sikkerhet 
fra den industrielle revolusjon til 1940-tallet. Referansene til Polanyi gjelder spesielt hans påvisning 
av myten om fullstendig selvregulerende markeder og laissez-faire-liberalismens undervurdering 
av politikkens og statens rolle som aktiv regelsetter og tilrettelegger for markeder og konkurranse. 
Det stadig tilbakevendende Polanyi-sitatet, som beskriver en tolkning av England rundt midten av 
1800-tallet, er dette:

The road to the free market was opened and kept open by an enormous increase in continuous, 
centrally organized and controlled interventionism. …Administrators had to be constantly on the watch 
to ensure the free working of the system.16

Det er likevel å strekke Polanyi vel langt å antyde at staten faktisk «skaper markeder», slik Mazzucato 
har gjort. Essensbudskapet til Polanyi om undervurdering av statens historiske rolle har tydeligvis 
inspirert Mazzucato til å hevde at det samme er tilfellet innen forskning og innovasjon. Dette går 
som en rød tråd gjennom det meste Mazzucato har skrevet, også i boken fra 2018, The Value of 
Everything. Her gir hun seg i kast med en kritikk av selve verdiskapingsbegrepet, og spesielt måten 
offentlig sektor blir behandlet i nasjonalregnskapene.17    

Den andre økonomen Mazzucato ofte refererer til, er John Maynard Keynes, og spesielt noe Keynes 
ga uttrykk for i et essay fra 1926, The End of Laissez-faire. Det Keynes-sitatet Mazzucato gjerne viser 
til uttrykker en handlingsregel omkring statens rolle i samfunnet og i økonomien, og lyder slik:
  

The most important Agenda of the State relate not to those activities which private individuals are 
already fulfilling, but to those functions which fall outside the sphere of the individual, to those 
decisions which are made by no one if the State does not make them. The important thing for 
government is not to do things which individuals are doing already, and to do them a little better or a 
little worse; but to do those things which at present are not done at all.18

Vi finner igjen dette Keynes-argumentet i Mazzucatos betydelige skepsis til alle former for generell 
innovasjonsstøtte og generell subsidiering av næringslivets F&U-innsats, og i hennes motsvar:  
en tydelig prioritering av det å tenke stort, og heller gjennomføre et fåtall store tematiske satsinger 
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for å løse store samfunnsutfordringer, vel og merke på en slik måte at satsingene utløser et mang-
fold av nye innovasjonsmuligheter, som alle trekker i samme retning, som for eksempel å realisere 
en «grønn industriell revolusjon».   

Dristighetens pris og fallgruver 
Når man leser Mazzucatos bøker og artikler er det vanskelig å la være å legge merke til forfatterens 
høye ambisjoner, uredde holdning og mange spissformuleringer. Paradokset er at disse egenskapene 
både gjør tekstene engasjerende og interessante, samtidig som fallgruvene i Mazzucatos egen 
tenkning har lett for å bli tilslørt og glemt. Noen slike fallgruver bør nevnes, ikke i et forsøk på å 
nedvurdere Mazzucatos bidrag, men mest av hensyn til å avlede noen konstruktive lærdommer.

Anekdotiske bevis
Mazzucato er blitt kritisert av flere for å bygge sine argumenter på anekdotiske bevis, og for å 
ikke fremlegge aggregerte data om for eksempel andelen patenter som er et resultat av offentlig 
finansiert forskning, eller hvor stor del av utviklingsarbeidet bak en viss innovasjon som er finansiert 
med offentlige midler.19 

Faktafeil og utelatelser    
Siden casene og anekdotene tar så stor plass i Mazzucatos tenkning, er også hennes tenkning 
mest sårbar på dette punktet. Enkelte som har gått Mazzucatos innovasjonsfortellinger nærmere 
etter i sømmene har kunnet påvise en tendens til å utelate private forskningsbidrag til viktige 
basisteknologier. Når det gjelder iPhone-eksemplet gjelder dette både oppfinnelsen av transistoren 
(1947) og den integrerte kretsen (1959). Begge regnes som grunnleggende forutsetninger for  
IKT-revolusjonen, og ble begge utviklet av private selskaper. Heller ikke megapixel-sensoren, som 
ble oppfunnet på Kodak Research Labs i 1986, nevnes av Mazzucato. Tilsvarende er det påpekt at 
flere oppfinnelser, som Mazzucato tilskriver staten, faktisk er av privat opprinnelse: LCD-skjermen 
(Radio Corporation of America), konseptet bak cellulær teknikk (Bell Labs) og mikroprosessoren (et 
samarbeid mellom Intel Corp. og et par frittstående japanske aktører).20 

Personer, organisasjoner og ideenes dynamikk
Mazzucatos ganske ensidige vektlegging av staten som teknologisk pioner og entreprenør står i fare 
for å skyve til side viktige erfaringer som har å gjøre med betydningen av enkeltpersoner og den 
kumulative idéforplantningen som skjer spontant gjennom innovasjoner i markedet. Denne beskriv-
elsen av økonomen Magnus Henrekson kan leses som en nyttig påminnelse og motvekt:

När nya metoder, tekniker eller produkter introduceras genereras nya frågor och nya idéer som ger 
grogrund för nya möjligheter. När datormusen introducerades på marknaden gav det upphov till 
möjligheten att skapa andra pekdon eller trådlösa datormöss. Bill Gates hade inte kunnat utveckla 
Microsoft om inte Steve Jobs, Steve Wozniak, Ed Roberts och andra hade skapat persondatorn. Steve 
Jobs hade inte kunnat utveckla sin persondator om inte Gordon Moore och Intel hade utvecklat 
mikroprocessorn. Gordon Moore hade inte kunnat utveckla mikroprocessorn om inte John Bardeen, 
Walter Brattain och William Shockley hade uppfunnit transistorn 1947 osv.21
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Undervurderingen av nye innovative vekstbedrifter 
Mazzucato er skeptisk til den politiske vektleggingen av rammebetingelsene for gründere og  
nye, små og innovative bedrifter med store vekstambisjoner. Denne skepsisen er oppsiktsvekkende  
i lys av den omfattende litteraturen som gir sterke empiriske indikasjoner på at den alt over-
veiende delen av de radikale innovasjonene kommer fra nettopp slike unge og ambisiøse oppstarts-
virksomheter, som starter i det små.22     

Politisk intensjon kontra utilsiktede konsekvenser
Mazzucato er så opptatt av å løfte frem statens rolle som forsknings- og innovasjonspioner at hun  
ikke skiller mellom intenderte og ikke-intenderte effekter av offentlig finansiert forskning. Det har 
lenge vært et velkjent fenomen at spesielt offentlig grunnforskning, men også flere former for  
anvendt forskning, kan få uventede store positive ringvirkninger, på områder hvor det var minst  
ventet fra før, og at dette har noe med forskningens natur å gjøre. Noe av argumentet for å gi 
tilstrekkelig offentlig finansiering til grunnforskning ved universiteter og høyskoler har nettopp vært 
å øke sannsynligheten for at det oppstår slike gjennombrudd, og dernest gjøre det mulig for sam-
funnet å høste gevinster av uventede forskningsfunn med store positive ringvirkninger. Mazzucato 
later til å mene at slike forskningsgjennombrudd i stor grad vil komme som et intendert resultat 
av en bevisst satsing på spesielt utvalgte områder. Slike programmerte gjennombrudd vil historisk 
betraktet være svært vanskelige å bestille, og derfor forbundet med betydelig risiko.    

Selv når vi beveger oss fra grunnforskning til anvendt forskning, og videre helt ut til gjennomføring 
av konkrete innovasjoner, er det høyst diskutabelt om for eksempel Internett, iPhone og Google 
kan tilskrives en bevisst offentlig satsing, til tross for at offentlig finansiert forskning har skapt 
høyst relevante teknologiske funn for alle de tre eksemplene. Denne kritikken går rett til kjernen av 
Mazzucatos prosjekt, og må anses som ganske tungtveiende.23

Entreprenørskap, markeder og konkurranse
Som jeg tidligere har påpekt i dette notatet, trenger det seg frem mange viktige spørsmål som 
Mazzucato ikke berører, og som gjelder forståelsen av hvordan innovasjoner og dynamisk vekst 
er betinget av sterke insentiver for produktivt entreprenørskap og virksom konkurranse i åpne 
markeder. Som tidligere nevnt, ser dette tomrommet i Mazzucatos tenkning ut til å henge sammen 
med hennes noe urealistiske bilde av hva innovasjoner er, til forskjell fra forskning, og kan ha bidratt 
til hennes beskjedne verdsettelse av entreprenørene og næringslivets bidrag til innovasjonsdrevet 
vekst og velferd. I forlengelsen av disse kritiske innvendingene er det også på sin plass å understreke 
at verdiskapende innovasjon, som kilde til fremtidens jobber og velferd, først og fremst krever 
institusjonelle rammebetingelser som fremmer konkurranse og som oppmuntrer til produktivt 
entreprenørskap. Det vil aldri være tilstrekkelig med økt innsats på F&U alene.24         

Hva kan vi lære av Mazzucato?   
Kritikken til tross: Vi kan likevel trolig lære noe viktig av Mariana Mazzucato, hvis vi unngår en  
ukritisk omfavnelse av hennes ideer og forslag. Vi bør også glemme alle tanker om satsinger  
på en stor statlig investeringsbank som universalløsning for å finansiere det grønne skiftet. Heller 
ikke staten kan hoppe bukk over problemet med asymmetrisk informasjon i kapitalmarkedets  



C i v i t a - n o t a t  n r .  1 5  2 0 1 9

8

tidlige gründerfaser. For å løse denne utfordringen finnes langt bedre og mer markedskonforme 
løsninger.   

Det er også vanskelig å følge Mazzucatos forslag om at Norge bør omforme Oljefondet til en 
katalysator for investering i det grønne skiftet internasjonalt. Også her gjenstår problemene med 
asymmetrisk informasjon, bare i enda større skala, og med enda større risiko. En tenkt politisering 
av Oljefondet, som Mazzucatos idé nødvendigvis medfører, innebærer dessuten en betydelig risiko 
for politiske konflikter, siden det blir vanskelig å skille fondets investeringsbeslutninger fra Norges 
utenrikspolitiske fotavtrykk i andre land. 

Der vi derimot kan lære noe, og hvor vi samtidig kan skape en verdiskapende forskjell, er å tilnærme 
oss Mazzucatos metode på noen få store samfunnsutfordringer, hvor det offentliges ansvar er 
hevet over tvil, og hvor det er vanskelig å forestille seg at statlig innsats kan komme til å fortrenge 
næringslivets egen innovasjonsinnsats. Det området som peker seg ut i Norge er nettopp realiseringen 
av et grønt skifte i samfunns- og næringsliv. Tre gode grunner til å velge ut nettopp dette området 
for en ekstraordinært ambisiøs satsing på forskning og innovasjon, på en måte som inkluderer et 
mangfold av aktører, er at området utgjør et tydelig tverrsnitt av tre høyt rangerte sammenfallende 
mål og forpliktelser, med bred forankring både nasjonalt og internasjonalt:

•	 FNs bærekraftsmål
•	 Parisavtalen for forpliktende bidrag til å begrense den globale oppvarmingen
•	 Det overordnede hensynet til å nøytralisere den særnorske fremtidsrisikoen som er knyttet 

til den sårbare økonomiske avhengigheten av en stor olje- og gass-sektor 

Et ambisiøst Mazzucato-løft på dette området bør ledsages av en like stor ambisjon når det gjelder 
etableringen og vedlikeholdet av de spillereglene som skal gjelde i grensesnittet mellom offentlig 
innsats, og privat, næringsrettet sektor. Disse spillereglene bør være markedskonforme, bygge på 
internasjonal åpenhet og likebehandling, og dessuten sikre produktive insentiver i økosystemene 
rundt gründere og innovative vekstbedrifter. 

Det finnes derfor, med en slik innretning, ingen nødvendig motsetning mellom det å kombinere 
viktige lærdommer fra Mazzucato med en liberal næringspolitikk som er fundert på en størst  
mulig vektlegging av generelle markedskonforme virkemidler i grensesnittet mellom politikk og 
marked.
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Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på larspeder@civita.no eller civita@civita.no.
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