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Imange land utsettes likhetsi-
dealene for kraftig kritikk av 
en høyreside som seiler i

medvind. Parolen om å produ-
sere og dele er ikke på moten.
Riktignok er det nye venstre-
vinder i Danmark og kanskje i
sosialdemokratiet mer generelt.
Men her hjemme ser SV ut til å 
måtte begrave de sosialistiske
likhetsidealene mens partiet
ennå har mange nok sympati-
sører til et skikkelig gravøl. 

Argumentet fra høyresiden er 
enkelt. Individuell innsats må 
belønnes. Dersom alle skulle 
oppnå det samme resultatet
etter skatt og overføringer, får
den enkelte ikke noe igjen for 
flid, oppfinnsomhet og innsats,
blir det hevdet. Likhet inne-
bærer at folk ikke yter etter
beste evne, noe som igjen leder 
til lav verdiskaping og en
alvorlig samfunnsmessig sløsing 
med talent og ressurser.

Kritikerne av likhet er gjerne
tilhengere av kapitalistisk 
konkurranse. Paradoksalt nok 
overser de at tendensen til like 
resultater er et vesentlig trekk 
ved denne konkurransen uten
at det bremser innsatsen. For
eksempel jakter hvert selskap
på ekstraprofitt ved å satse på 
innovasjoner – nye produkter,
nye teknologier og nye
markeder – vel vitende om at 
enhver ekstraprofitt i beste fall
er midlertidig. Ekstrafortje-
nesten varer bare til konkurren-
tene følger etter. I gjennomsnitt 
og over tid er det resultatlikhet
som gjelder, uten at det synes å 
gå ut over effektiviteten.

Resultatlikhet kommer ikke
bare gjennom konkurranse. I 
Nordsjøen driver oljeselskapene 
under et ekstremt egalitært 
regime. Noen av oljefeltene er
klart mer lønnsomme enn
andre. Når de starter boringen, 
vet oljeselskapene at den norske
stat kommer til å skattlegge
virksomheten på en slik måte at
lønnsomheten etter skatt blir lik 

på alle feltene. Selv om utjev-
ningen selvsagt ikke er perfekt, 
er tendensen klar. Avkastningen 
kommer til å bli omtrent den 
samme enten et oljeselskap 
tilfeldigvis finner et svært lønn-
somt eller et noe mindre lønn-
somt felt. Oljeskatten utjevner 
forskjellene. 

Det er få som hevder at denne
likheten skaper alvorlig ineffek-
tivitet i Nordsjøen. Det er imid-
lertid mange og sterke røster 
som hevder at en like radikal 
omfordeling i arbeidsmarkedet 
ville lede til underproduksjon 
og ineffektivitet. Men er det 
som ville skje, dersom vi gjen-
nomførte nordsjøprinsippet i 
arbeidsmarkedet? 

Prinsippet ville i tilfelle inne-
bære en ekstremt egalitær 
omfordeling. Oppofringer i form 
av utdannelse og stor arbeids-
innsats måtte kompenseres, 
men bare på en slik måte at 
velferden (den individuelle verd-
settelse av inntekt og ubehaget 
knyttet til oppofringer og 
arbeidsinnsats) ble den samme 
for alle. Hvordan ville innsatsen 
bli? Selv når den enkelte vet at 
samlet produksjon etterpå blir 
fordelt slik at alle får samme 
velferd, har den enkelte en egen-
interesse i å yte en stor innstats. 

Hvordan blir folk motivert til
flid, oppfinnsomhet og innsats 

når alle får den samme
velferden? Likhet i tråd med
nordsjøprinsippet innebærer at
den som har lav innsats, får lav 
inntekt. Den som yter mindre
for fellesskapet, får lavere
inntekt gjennom fordelingen av 
det samlede produksjonsresul-
tatet. Bare slik kan alle få 
samme velferd. Sagt på en
annen måte, gir lav innsats en
stor materiell straff nettopp
fordi omfordelingen av samlet
inntekt er så radikal at den gir
lik velferd til alle.

Denne logikken er dårlig 
forstått, ikke minst av kritikerne
av resultatlikhet. De synes å 
blande kortene. De snakker som
om produksjonseffektiviteten i
samfunnet er et mål i seg selv 
uavhengig av hvilke sosiale
verdier som gjelder. Men effek-
tivitet er et virkemiddel for å 
oppnå sosiale mål. Når målene
er basert på likhetsidealer, må 
det endelige resultatet respek-
tere disse idealene. Spørsmålet
om systemet er effektivt eller 
ikke, blir da avgjort av hvorvidt
en får et høyest mulig felles
velferdsnivå til alle. 

Nordsjøprinsippet kan lede til 
sosial effektivitet i den
meningen. Stikk i strid med det
kritikerne hevder, skaper ikke
resultatlikhet nødvendigvis
alvorlige incentivproblemer.

Men nordsjøprinsippet virker 
nok ikke like godt dersom
myndighetene ikke kjenner til 
innsats og oppofringer. Infor-
masjonsproblemene kan være
alvorlige.

Også oljeselskapene kan i 
noen grad manipulere skatte-
systemet. De kan bokføre kost-
nadene til utviklingsprosjekter
på virksomheten i Nordsjøen,
der skattene er høye, og utnytte
prosjektene i Angola, der skat-
tene er lavere. Men det er
grenser for hva en kan oppnå 
ved slike manipuleringer.

Selv med feiltilpasninger 
gjelder det jeg vil kalle likhe-
tens usynlige hånd: Jo mer
egalitære de sosiale verdiene
som ligger til grunn for omfor-
delingen er, desto nærmere
kommer de faktiske resultatene
til det som er sosialt effektivt
gitt disse verdiene. 

Resultatlikhet innebærer selv-
sagt ikke at alle skal få samme
inntekt. Det ville stride mot reell
likhet og ville gitt lav innsats og
stor ineffektivitet, akkurat som
kritikerne hevder. Resultatlikhet
innebærer at fordelingspoli-
tikken ikke skal favorisere noen.
Ingen skal kunne få høyere
velferd enn andre.

Når SV nå slikker sårene etter 
valgnederlaget, kan partiet (og
andre) kanskje se nærmere på 
om kapitalistisk resultatlikhet
kan utnyttes mer effektivt i
arbeidet for et egalitært
samfunn?

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo. 
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REGIME FOR LIKHET. I Nordsjøen driver oljeselskapene under et ekstremt egalitært regime.
Her fra Sleipner-plattformen. Foto:  Gunnar Lier

Sjekk hvor du kan avgjøre valget
Dagbladet mente på valgdagen 
at det var lurt å stemme i byer 
som Tromsø og Trondheim, 
men glemte å fortelle at det 
var for sent å melde flytting.

Hvis Kristin Halvorsen går som 
leder, tar hun partiet med seg ut 
av regjeringen. Jeg tror ikke hun 
går. Kristin Halvorsen gir seg 
ikke så lett. Hun vil stå på til siste 
slutt, til stortingsvalget i 2013.
Sjefredaktør Arne Strand i 
Dagsavisen forteller 3. 
september sine lesere hvordan 
det vil gå.

En skigard varer ikke evig.
Sjefredaktør Arne Strand i 
Dagsavisen forklarer sine 
lesere 13. september hvorfor 
Kristin Halvorsen går av.

Jeg har de siste månedene erfart 
noe jeg ikke kan formulere 
annerledes enn en følelse av uro.
Utenriksminister Jonas Gahr 
Støre demonstrerer i DN hvor 
mange ord han kan bruke for å 
si «Jeg er urolig».

«Det er ikke noe rop om mer   
@hoyre politikk» har @SVparti 
hevdet i 2 år. nå har folket talt.
Høyre-nestleder Jan Tore 
Sanner forklarer på Twitter at 
Høyre-folk ikke er så udannet 
at de roper. De taler i stedet.

Knut Arild Hareide har skapt ny 
tro i KrF med en frisk lederstil.
Eks-KrF-leder Valgerd Svar-
stad Haugland antyder i VG at 
KrF har vært svakt i troen.

Sky is the limit.
Parlamentarisk leder Hans 
Olav Syversen i KrF forteller 
VG at det er grenser for hvor 
høyt selv KrF kan stige.

Jeg kan ikke skjønne at dette 
resultatet gir grunn til å endre 
noe.
Partileder Turid Thomassen 
forteller Klassekampen at 
Rødt er på rett kurs selv om 
partiet fikk lavere oppslutning 
og færre mandater.

Avisenes sortering av viktig og 
uviktig informasjon må til slutt 
totalt separeres fra morgen-
kaffen for at dagen skal bli fin.
Forsker Sergio Manzetti ved 
Fjordforsk i Flåm tar det ende-
lige oppgjøret med riksavisene 
på debattplass i Aftenposten. 

KRAGERØ: Like før klokken tre
natt til lørdag havnet to menn i 
slagsmål på utsiden av Stopp en 
halv i Kragerø. – De to mennene 
var uenige om noe, melder 
operasjonsleder Gisle Småge 
ved Telemark politidistrikt. De 
to kamphanene ble sendt hjem 
uten skader.
KV-Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no
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