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KORONAKRISEN: 
Fra varslet krise til lærdommer 
om internasjonalt samarbeid

Av Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita

En varslet krise?
Covid-19 er den fjerde store epidemien med utspring i Kina og Sørøst-Asia siden 2003. Kombi-
nasjonen høy smittsomhet og høy dødelighet gjør sykdommen farlig for mennesker over hele 
verden; en pandemi.

Covid-19 kom som en stor overraskelse, til tross for at både nasjonale og internasjonale 
helsemyndigheter, samt fagmiljøer, i flere år har advart mot risikoen for at denne typen virus kunne 
spres, med omfattende negative konsekvenser. 
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Først ble koronaviruset forsøkt fortrengt i Kina, der det oppstod. Da problemene først var  
ubestridelige, innførte kinesiske myndigheter drastiske tiltak, og demonstrerte dermed det  
autoritære regimets relative (og eneste) fortrinn: evnen til å handle raskt, samordnet, hardhendt, 
med strenge sanksjoner og med en digital overvåkningseffektivitet som verden før ikke hadde sett 
maken til. 

I USA ble ingenting fortrengt fra nyhetsbildet, men første reaksjon fra landets politiske ledelse var å 
bagatellisere. Det samme mønstret var i første omgang også tydelig i Storbritannia (en kort periode), 
Brasil og Russland.

De landene som viste størst kapasitet til å ta inn over seg alvoret og opptre med en kombinasjon  
av åpenhet, inkludering, besluttsomhet uten panikk, og med respekt for faglige vurderinger og  
råd – med bred demokratisk legitimitet – var de nordiske landene, samt land som Tyskland,  
Nederland og Canada. 

Men ingen var godt nok forberedt, og beredskapen mot pandemier stod ikke i et rimelig forhold  
til den tilsynelatende unisont varslede risikoen for at noe slikt kunne inntreffe. Dessuten har verdens 
helseorganisasjon WHO vært underprioritert og underfinansiert i flere tiår, og har strevet med å  
bli sett på som relevant. 

Av dette kan vi trekke fem umiddelbare lærdommer: 

1. Den helsebeskyttende beredskapen har vært altfor lavt prioritert, både nasjonalt og 
internasjonalt. 

2. Effektiv bekjempelse av alvorlige epidemier og pandemier må forstås som globale felles-
goder, de kjenner ingen landegrenser, og de trenger samarbeid over landegrensene for å bli 
ivaretatt på en effektiv måte til vårt felles beste. 

3. Derfor må også forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner og medisinske 
motstoffer mot farlige og smittsomme virus anses som fellesgoder, og følgelig være et 
offentlig ansvar.

4. Hvis problemer med multiresistente bakterier, som antas å være en viktig årsak til høye 
dødelighetstall i f.eks. Italia, viser seg å være en konsekvens av overdrevet forbruk av 
antibiotika, spesielt ensidige typer av antibiotika, må det offentlige ta et større ansvar 
enn hittil for å utvikle et større mangfold av antibiotika, samt å begrense bruken for å 
opprettholde befolkningens naturlige immunitet. I Norge er f.eks. bruken av antibiotika 
langt mer restriktiv enn i Italia.

5. Det internasjonale samarbeidet omkring helsespørsmål i WHO må gjenreises og styrkes 
vesentlig.      
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Konsekvenser for samfunn og økonomi
Konsekvensene av de helsebeskyttende koronatiltakene rundt omkring i verden, og spesielt den 
omfattende stengningen av økonomisk virksomhet dette innebærer, vil bety at verden vil kunne  
gå inn i en depresjonslignende økonomisk tilstand, med det største fallet i investeringer,  
produksjon, handel og sysselsetting siden begynnelsen av 1930-tallet. 

Den samfunnsøkonomiske konteksten som koronakrisen slo ned i, var fra før av problematisk:

•	 Siden finanskrisen 2008 - 2009 har globaliseringen bremset opp. Et talende bevis er at den 
tradisjonelle internasjonale handelen i varer er beregnet til å ha sunket med 0,1 prosent 
i 2019 (Kilde: WTO), altså før koronakrisen.

•	 En vesentlig kilde til at den internasjonale handelen har stagnert i flere år (også når vi tar  
med tjenester) er en tiltagende snikproteksjonisme, som i de senere par årene har  
utartet til en ødeleggende handelskrig mellom USA og Kina. Svært alvorlig er det også  
at det alminnelige internasjonale samarbeidsklimaet er blitt stadig kjøligere og mer 
motsetningsfylt, fyrt opp av USAs aggressive alenegang og sabotasje av viktige interna-
sjonale institusjoner som WTO, samt fremveksten av et stort spekter av nasjonalistisk 
populisme, som dyrker politiske fiendebilder, og som ser på internasjonale institusjoner  
som et nullsumspill. Summen av dette er en farlig situasjon, hvor den tilliten mange 
tidligere tok for gitt, til den liberale verdensorden og globaliseringens åpne og likeverdige 
spille-regler, ikke lenger kan tas for gitt. Stor grad av usikkerhet er ikke bra for lang- 
siktige økonomiske satsinger og vekst. Ekstrem usikkerhet er som gift for verdens-
økonomien, noe vi burde ha lært av mellomkrigstiden.

•	 Flere viktige land i verden har siden finanskrisen redusert sin finansielle kapasitet til å stå 
imot tider med økonomisk nedgang og høy arbeidsledighet. Budsjettunderskuddene og  
den påfølgende økte statsgjelden i USA, selv i relativt gode oppgangstider, er urovekkende  
i seg selv, men reddes av at landet utsteder verdens ledende valuta. Japan har en langt 
høyere statsgjeld enn USA, og benytter seg rutinemessig av høyst utradisjonell penge-
politikk for å holde landet flytende. Kina er unikt i den forstand at landet, siden finanskrisen, 
har blåst opp sitt statseide bankvesen, som har gitt enorme lån til statseid tungindustri 
og til storstilte infrastrukturprosjekter under navnet One Belt, One Road. Trolig er landets 
økonomiske sårbarhet langt større enn det er vanlig å tro i Vesten. En global depresjon kan 
få korthuset til å falle, og det vet selvsagt statslederne.  

 Om mulig enda verre er det med sør-europeiske land som Italia, Spania og Hellas, som 
i mange år har slitt med høy statsgjeld, lav vekst, produktivitetshemmende reguleringer 
og svake institusjoner – uten å kunne lene seg på en egen valuta og sentralbank. EU-
samarbeidets evne til å balansere internasjonal solidaritet med en langsiktig bærekraftig 
eurosone settes på nytt på harde prøver.

•	 En lang periode med ekstraordinært lave renter har bidratt til et svært sårbart næringsliv  
i mange land, med karakteristika som dette: høy gjeldsgrad, oppblåste aksjekurser, 
ekstreme finansielt motiverte incentiver til ledelsen av store virksomheter, rekordhøyt nivå 
på tilbakekjøp av aksjer i eget selskap og rekordlave investeringer i fremtidsrettet verdi-
skapende kapasitet. Når dette skjøre byggverket blir truffet av koronakrisens inngripende 
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tiltak kan konsekvensene bli svært alvorlige og anta dimensjoner som er langt utenfor 
statens redningskapasitet i de fleste land.

•	 Alle nevnte forhold har allerede skapt en ekstra nervøsitet i finansmarkedene og en  
betydelig kapitalflukt fra fremvoksende land og utviklingsland, som nå er blitt en stor 
bekymring for det internasjonale pengefondet IMF.

 
Denne krisen tegner med andre ord til å bli den mest alvorlige siden 1930-tallet, og kan lede til 
samfunnsomveltninger i land som ikke er i stand til å gi sine innbyggere en kombinasjon av 
grunnleggende trygghet og troverdige fremtidsutsikter. Det gjør at svært mye står på spill, at 
ingen kan skjerme seg fra verden uten store konsekvenser, og at det urealistisk å tro at Norge eller  
andre land vil kunne komme seg rimelig velberget gjennom de problemene som bygger seg  
opp og formerer seg – uten et krafttak for å gjenreise og styrke det internasjonale samarbeidet på 
bred front. 

Problemet her er imidlertid at politikkens tyngdekraft for tiden peker i en helt annen retning, i  
hvert fall på kort sikt. Og det største hinderet av dem alle, og derfor hovedproblemet, er nå USA, 
fordi det uten dette nøkkellandets bidrag til internasjonal institusjonsbygging, med verdens  
viktigste valuta i ryggen, ikke er realistisk å se for seg en tilstrekkelig sterk og tillitvekkende motgift 
mot hverken pandemier, verdensøkonomisk krise eller alvorlige klimaendringer. I dag er USA den 
store verkebyllen på alle de tre nevnte kriseområdene. 

 
Reversering, vippepunkt eller trendforsterkning?
Teoriene om hva som vil skjer fremover, er mange, og de kommer fra mange innfallsvinkler. 
Enkelte spår at det vi nå vil oppleve, er en sterk og grunnleggende reversering av den politiske 
hovedstrømmen som har preget utviklingen i verden i løpet av de siste tre – fire  tiårene. Begreper 
som deglobalisering, renasjonalisering og «the protective state», mer fellesskap og mindre  
marked nevnes ofte. 

Andre ser for seg noe av det samme, og vektlegger koronakrisen som det avgjørende vippe- 
punktet som får pendelen til å slå tilbake fra «kapitalisme», ulikhet, globalisering og liberalisering 
og over i retning av mer nasjonal tenkning, en større og sterkere stat, høyere skatter, mer utjevning 
og likhet, et større rom for offentlige fellesskapsløsninger og mindre rom for private og individuelle 
løsninger. 

En underliggende sosiologisk faktor som noen har lagt merke til, er at vi alle, under koronakrisen, 
blir forbundet sammen i en felles opplevelse, en felles dugnad, gjennom å respektere helsefaglige 
råd og rådet om å holde betryggende avstand til andre. Denne dugnaden slår ut på mange måter. 
For noen blir det et spørsmål om moral og umoral. For andre er det følelsen av rettferdighet kontra 
urettferdighet som er mest levende, siden noen tvinges til å ofre mer i dugnaden enn andre.  
De svakeste og mest sårbare har det aller vanskeligst i en slik tid. For atter andre vekkes en 
samfunnsånd til live, et ønske om å ta mer del i sivilsamfunnet, kanskje til og med i politikken,  
siden det politiske fellesskapet forstås som viktigere enn tidligere. 



5

C i v i t a - n o t a t  n r .  7  2 0 2 0

Alt det som ble nevnt over som sosiologiske faktorer, vil ikke nødvendigvis slå ut i en entydig  
retning, men kan snarere forstås som en forsterker av latente egenskaper eller eksisterende  
trender, og derfor bidra til å forsterke alt fra talenter, verdier, tilbøyeligheter og egenskaper som 
allerede var der tidligere. 

Overføres denne logikken på samfunnsnivå, eller til og med til globalt nivå, vil det kunne tolkes som 
et argument for trendforsterkning snarere enn helomvending. Hva kan så dette bety i praksis? 

Det som teller mest for samfunnsutviklingen, vil som alltid være våre ideer, tanker og meninger. 
Viktige komponenter i våre meninger, uansett hva de måtte være, er at de påvirkes av flere forhold: 
1) våre grunnleggende verdier, 2) fra hvilken innfallsvinkel vi ser verden og samfunnet rundt oss, 
og 3) hvordan vi forstår sammenhengene mellom årsak og virkning. Hvis vi litt forenklet tenker at 
spesielt 1), men i stor grad også 2), naturlig vil være relativt stabile på mellomlang sikt, selv i en 
koronakrise, så gjenstår 3): Hva er det viktigste nye vi har lært om sammenhengene i samfunnet?

Her åpner det seg mange muligheter som peker i helt andre retninger enn de nevnte eksemplene  
på blind reverserings- eller vippepunktstenkning. Disse mulighetene er dessuten desto mer 
realistiske, hvis de samtidig bygger på noe vi allerede har en ganske god forståelse av fra før, og som 
kan forstås relatert til kjente trender i samfunnet. Nedenfor vil jeg nevne noen slike muligheter.

Fremtidsmuligheter med fotfeste i eksisterende trender
Hvis vi på noen områder forfølger de mulighetene som kan skimtes ved å betrakte koronakrisen 
som et forstørrelsesglass, eller som en forsterker, er det mulig å forestille seg blant annet følgende 
etterdønninger av koronakrisen:

•	 Koronadugnaden, og det nye skjebnefellesskapet den gjenspeiler, omformes til en varig 
styrking av sivilsamfunnet og til et bredere politisk engasjement i befolkningen, og dermed 
til et mer deltagende og levende demokrati. Hvis det også betyr at flere beveger seg ut av 
ekkokamre og inn i en større samfunnsdebatt, vil opinionsdannelsen kunne bli mer preget 
av respekt for fakta, vitenskap, troverdighet og argumenters kraft.

•	 Den aktuelle politiske tendensen man nå ser i mange vestlige land, og som fremkommer 
som et tydelig fall i oppslutningen til populistiske partier på hver sin ytterkant, kan komme 
til å bli et varig fenomen, ettersom det går opp for stadig flere at disse partienes dyrking 
av fiendebilder og åpenbare mangel på troverdige politiske løsninger på de viktige 
samfunnsproblemene ikke er spesielt tillitvekkende. 

•	 Når det blir tydeligere for flere hvilke land og samfunnssystemer som viser seg å håndtere 
de store og sammensatte samfunnsproblemene best, og som gir størst håp om en bedre 
fremtid, vil respekten for det liberale demokratiet og en balansert og inkluderende liberal 
samfunnsorden kunne få et mer robust og bevisst oppsving. 
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•	 Når det blir stadig tydeligere for flere at vi faktisk lever i en stadig mindre verden (gjelder 
både helse, økonomi og klima) og bare kan ha håp om å løse våre felles utfordringer 
gjennom mer forpliktende og koordinert internasjonalt samarbeid, vil mulighetene for å 
ta et krafttak for å gjenreise og fornye våre internasjonale institusjoner, over et bredt felt, 
kunne bli vesentlig bedre enn før koronakrisen. Et nytt kapittel i historien om den liberale 
verdensorden kan komme til å bli skrevet før vi aner, om ikke av andre grunner, så fordi  
det vil bli stadig tydeligere for stadig flere at det ikke er lett å se for seg mer attraktive 
prinsipper for internasjonalt samarbeid enn de som bygger på åpenhet og likebehandling.

•	 Siden globaliseringen i næringslivets praktiske hverdag hele tiden justeres og kalibreres 
basert på endringer i risikobildet, relative kostnader og priser, innovasjoner, teknologiske 
alternativer og markedsutsikter, er det ganske usannsynlig at den globale arbeidsdelingen 
og de internasjonalt integrerte verdikjedene vil ta langvarig skade av at alle land vekt- 
legger krav til helse, klima og samfunnskritisk beredskap høyere enn tidligere. Det eneste 
som kan ødelegge den økonomiske globaliseringens løfter om økt velferd og en høyere 
livsstandard for stadig flere mennesker, er ødeleggende økonomisk politikk internasjonalt 
og i det enkelte land.

•	 Digitaliseringen og robotiseringen av produksjonsprosesser vil helt sikkert skyte  
ytterligere fart, og i mange tilfeller bidra til at industriproduksjon flyttes tilbake til høy-
inntektsland. Sør-Korea er et frempek, siden landet er et av de mest integrerte med 
Kina, og samtidig er det klart mest robotiserte i verden. Ettersom kinesiske lønninger har 
steget kraftig har robotenes relative konkurransekraft økt. Kortere verdikjeder er dessuten 
forbundet med mindre kvalitetsrisiko, høyere leveransesikkerhet og lavere kapitalkostnader 
for næringslivet. 

Fremtiden er ikke forutbestemt
Et kjennetegn ved alle skråsikre påstander og spådommer om at vi nå står overfor en kraftig 
reversering av samfunnsutviklingen, eller har passert et vippepunkt hvor retningen er entydig  
gitt, er at de bygger på en grunnleggende feiltagelse: At fremtiden på et vis skulle være forut-
bestemt, nå som koronakrisen har avslørt hvor dårlig det står til. Det er fullt mulig å forstå at de som 
mener at vi nå bør gjennomføre en samfunnsomveltende politikk kan ønske seg at mange tror på 
sikre spådommer i ønsket retning. Men det kan like gjerne tenkes at mange blir frastøtt av å lytte 
til entusiastiske tilhengere av samfunnsomveltende, radikale grep, som når den franske økonomen 
Thomas Piketty nå fremstår i TV-intervjuer og nærmest fryder seg over det som skjer, fordi det for 
ham beviser at det faktisk er mulig å gjennomføre store samfunnsendringer på kort tid. 

Poenget er heller at fremtiden ikke er forutbestemt, og aldri har vært det. Det er opp til oss alle å 
skape fremtiden. Det kommer en hel del an på hvilket samfunn vi vil ha, og hvilken verden vi vil leve 
i og etterlate til kommende generasjoner. 

I det vi gir oss i kast med koronakrisens videre rystelser er det i det minste én ting som er sikkert:  
Vi lever ikke i mellomkrigstiden. Vi har lært ganske mye om den galskapen som fikk lov til å utvikle 
seg i verden den gang, og lærdommen kan sammenfattes i to ord: Aldri igjen.
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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.


