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I disse dage er det 100 år siden, at Lenin tog magten ved et statskup i Rusland, Den russiske 

revolution, som kuppet kaldes, førte til undertrykkelse, menneskelig tragedie og omfattende 

fattigdom i dele af Europa og hele Kaukasus. Mens en hel generation af unge, født efter Berlinmurens 

fald, har mistet fornemmelsen for problemerne, understreger ny forskning omhyggeligt, hvor 

uproduktive de socialistiske eller kommunistiske økonomier var. Den afslører også, hvorfor det ikke 

gik endnu værre i Østeuropa. 

En del af tragedien er, at dele af Europa, der endte øst for Jerntæppet efter Anden Verdenskrig, på 

ingen måde var fattig. Østtyskland var kendt som det nok rigeste af de socialistiske lande og havde 

før krigen været mere industrialiseret end store dele af Vesttyskland.  

Den tjekkiske del af nabolandet Tjekkoslovakiet var efter alt at dømme lige så rigt som Østrig før 

1938, og såvel industrielt som kulturelt et af Centraleuropas absolutte kraftcentre.  

Effekterne af sovjetsocialisme viste sig gradvist. I 1989, efter godt fire årtiers socialisme, var den 

tjekkiske gennemsnitsindkomst kun halvdelen af den østrigske.  

Samme år vurderede CIA, at østtyskerne havde ca. 60 pct. af den økonomiske levestandard i det 

demokratiske Vesttyskland. De to lande havde således ikke stået økonomisk stille, men havde haft 

cirka den halve vækstrate af Vesteuropas. Spørgsmålet er, hvordan de voksede, og hvor væksten 

kom fra. 

Ny forskning af Albrecht Glitz og Eric Meyersson sætter konkrete tal på gabet mellem Øst og Vest. 

Glitz og Meyersson viser først, at gabet i produktivitet mellem de to tysklande var 189 pct. Vesttyske 

virksomheder fik næsten tre gange mere ud af deres samlede ressourcer, arbejdskraft, udstyr, energi 

og andet end deres østtyske kolleger. Med andre ord opnåede det socialistiske DDR mindre end to 

tredjedele af den vestlige velstand med langt større ressourceforbrug. 

Glitz og Meyerssons hovedfund er dog, at østtyskerne selv var dårlige til udvikling, men "fik" 

innovation udefra. 

En væsentlig kilde til den østtyske produktivitetsudvikling var efterretningstjenesten Stasis 

omfattende industrispionage mod Vesten. Mens spionagen var uvigtig i relativt simple sektorer, 

bidrog den i væsentlig grad til, at Østtyskland ikke faldt alt for langt bagud i mere teknologiske 

industrier og særligt i it-industri. 

Implikationen i den nye forskning er den overraskende, at den socialistiske verden ville være faldet 

væsentligt længere bagud, hvis det ikke havde været for dens eneste virkelige kernekompetence: 

Omfattende statsligt drevet og finansieret spionage. 

Havde Østblokken ikke formået at stjæle med arme og ben fra vestlig opfindsomhed, havde 

tragedien været endnu større.  



Glitz og Meyersson illustrerer derfor, at socialismen var endnu dårligere til innovation, end vi troede. 
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