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Siden 1970 har verdens
inntekt blitt tt fordoblet. Det
meste av denne veksten

har gått t til de få svært rike. Den
delen av jordens befolkning
(omkring halvparten) som lever
for mindre enn tjue kroner
dagen har derimot bare gåtttt
svakt nedover i løpet av denne
vekstperioden. 

I mange land går over en
femdel av nasjonalinntekten til
en hundredel av befolkningen.
USA er et typisk tt eksempel. Der
bor majoriteten av dem som
utgjør gg verdens rikeste ene
prosent. For hundre år siden
hadde disse få rike 18 prosent av
nasjonalinntekten. Andelen
deres av nasjonalinntekten sank
så gradvis til åtte tt prosent
omkring 1980. Siden da har den
igjen gg økt kraftig og er nå på tjue
prosent.

De aller rikeste har altså i 
løpet av de siste tredve årene
fåttåå en økende andel av en
voksende kake. Faktisk har over
halvparten av den økonomiske
veksten i USA fra 1990 frem til
finanskrisenff gått tt til denne
rikeste prosenten.

Den store majoriteten av
befolkningen har derimot hattaa
en stagnerende inntektsutvik-
ling.

Det er ikke rart at voksende
ulikhet etterhvert tt har blitt tt møtt tt
med et stigende opprør. r Det 
siste året har vi sett verdensom-
spennende protester og tildels
politiske opptøyer – som ettertt
hvert også har nådd frem til de
rike og mektige.

Et tegn er at president Barack
Obama så sterkt fremhevet ulik-

hetene i USA og i verden i sin
«adress to the union» nylignn .
Han understreket hvordan dette 
dreier seg om «skjellsettendett
spørsmål i vår tid». På det siste
møtet i World WW Economic Forum
i Davos aa viste verdens økono-
miske elite at også den er med
på de nye nn notene.

I den tynnett luften i de sveit-
siske alpene svarte de rike på en
spørreundersøkelse om ulikhet.
Et flertall av dem mente at den
store ulikheten i verden ikke var
bra for den økonomiske 
veksten. At de økonomiske kløf-
tene mellom rike og fattigett kan
ha blitt tt for store, står også på
trykk i de offff isielleff rapportene
til WorldWW Economic Forum.
Forfatff terne tt av forumets globale
risikovurdering er for eksempel
redde for at de store og økende
forskjellene innebærer at den
økonomiske verdensorden ikke
lenger er sosialt bærekraftig.

Et nærliggende spørsmål er
hvilken grad av ulikhet som
ville maksimere den rikeste ene
prosentens inntekt.

Både den økonomiske veksten
og ulikheten betyr noe for de
rikes inntektsøkning. Så lenge
den økonomiske veksten er gitt,tt
er svaret åpenbart at de aller
rikeste får mest når ulikheten er
tørst. Men når den økonomiske

veksten avhenger aa av graden av
ulikhet i samfunnet, er ikke 
svaret like enkelt.

For å se nærmere på det, kan
holde fast ved at graden av

ulikhet blir målt ved nettopptt
den andelen av inntekten som
tilfaller den rikeste ene
prosenten. Dersom den

faktiske økonomiske veksten
går ned når denne ulikheten

øker, rr står vi overfor en klassisk
avveining:aa Er de rikeste best
tjent med å høste en stor andel
av en mindre kake eller en
mindre andel av en stor kake?

Trolig TT er de best tjent med
noe midt imellom. Dersom for
eksempel ti prosent mindre
ulikhet gir mer enn ti prosent
økning i den økonomiske 
veksten, går de rikes inntekt
faktisk opp med litt tt mer likhet i
inntektsfordelingen. Så lenge 
det er vanskeligere nå enn før å 
opprettholdett høy vekst og stor
ulikhet, kan litt t mindre ulikhet 
derfor være en oppskrift til økte
inntekter nettoppt til de aller
rikeste.

Dette t minner om mekanis-
mene bak effektivitetslønn ff i
arbeidsmarkedet. Effektivitets-ff
lønn forklarer hvordan økt lønn
kan gi økt arbeidsinnsats, noe
som kan gi høyere profitt tt til
tross for økte kostnader.rr Jo
større makt de ansattett har over
arbeidssituasjonen, desto mer
lønnsomt kan det være for
eierne å motivere dem til økt
innsats gjennomgg høyere lønn.

Noe NN lignende gjelder gg for
ulikhet og vekst – og den samlede
inntekten til de aller rikeste. Jo
mer makt befolkningen i landet
har til å protestere mot det de
måtte tt oppfatte tt som en urettferdigtt
fordeling, desto mindre er den
økonomiske ulikheten som
faktisk maksimerer inntekten til
de aller rikeste.

Bekymringen kk hos verdens
økonomiske elite kan derfor
være en refleks av medlem-
menes egeninteresser snarere
enn et uttrtt ykk for nye nn sosiale
sympatier.r De rike er åpenbart 
redde for at for stor ulikhet gir
for lav aa inntektsvekst, men tier
om at det nettopptt er de rike
som har tjent på veksten.

De er også redde for stabili-
teten i den økonomiske
verdensordenen. Men de sier
ikke hvorfor verden skal
bekymrekk seg over den sosiale
bærekraften til en orden som
tilsynelatende gir så myemm av
fordelene til en ørliten gruppe
av verdens befolkning.

Er målet mest til de fleste –
maksimering av majoritetens
inntekter – må det mer likhet til
enn det som gir mest til de
rikeste. Det er altså grenser for
hvor mye mm likhet de rikeste er
tjent med.

� KalleKK Moene, MM professor ved 
Økonomisk institutt, 
UniverUU sitetet rr i Oslo
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IKKE BRA. Et flertall av deltagerne på det siste møtet i World Economic Forum i Davos mente at den store ulik-
heten i verden ikke var bra for den økonomiske veksten. Foto: Arnd Wiegmann, Reuters/Scanpix

Jeg trodde ikke mine egne øyne,
og måttett kly pey meg i ar men for
å kjen ne om jeg var ved mine
ful le fem.
Tra rr faa ikkff sik kk kkk erkk hets r r fors ks er kk TrondTT
Boye Han sen får ff sjokk da Rome-
rikes Blad vi ser ham bil der av
uvettig tt bruk av bil bel l l te.l l

Vi har man ge eks emp ler på
eld re som står i sy keyy hjems kø.
Kristelig  e Folkepartis FF Geir
Jør gen Bek kek k  vold avslører i
Stor tingets spon tan  n spør re-
time at de eld re egentlig t t er
ganske sprekee .

Mel dingen som ble sendt ut for
noen minutter tt siden er ikke 
ende lig, men ba serer seg på
an tattaa ut fall av møtet som varer
fra 14.30 til cir ka 14.45/15.00.
Frem FF skritts tt par ti rr et send te d d ut
pres se mel ding dd om utfal t t let l l av
mø tet ø ø fire ff og en halv time tt før det ee
var vv fer dig, rr men vur de rr rer ikke å 
skif te ff navn aa til Fremsyntpartiet.FF

Vi må slutte tt å ten ke nn at det te tt er en
så pe åå se rie. Jeg JJ blir for ban r net over
at folk ikke ak septe rer «Ho tel
Cæ sar» som en dra ma aa se rie.
Showrunner Arne Berg gren
for tel ler  l Dag bla g det om hva 
som gjør gg ham sint.

LysLL bak kk en er et ekstremt po li-
tisk ta lent,a trygt plantet med
alle sine celler i SV.VV
Samfunns m m re dak tør k k Ire ne
Hal vor l l sen rr i Dags avi aa sen
be kref e e ter ff at Au dun dd Lys LL bak s kek k n
er eks trem,ss men slår fast at han i
det min ste ss er sam let m m på ett tt sted.ss

SV hen ger i en tynntt tråd og skal
opp en bratt tt bak kekk .
Analyse fra komkk menta  n tor a a
Anne Maraa ter Blind heim d d i
Dag bla g det ty der på at det ikke 
er bare lett å gi SV drahjelp.a a

For delen med gul rot ka kaa en hos
7-Ele77 ven er at man ser med en
gang at man ikke vil ha den.
Ba kaa er kk André Løv aas skry ter y y av
ærlig r r markedsr fø ring i ka kea a test 
i Aften.ff

KRAGERØ: En 38 år gammel
mann som er bosattaa i Dran gedal
kjørte bil i Skien nattaa til man dag.
I Cap pelens gate møtte tt han poli-
tiet som dro kjensel på man nen.
Man nen har ikke fører korrr t, det
har han ald ri hattaa og kommer vel
nep pe til å få det noen gang. I 
til legg til det var bilen avskiltet.
Han er hva man kan kalle me get 
godt kjent av po liti et og ble tattaa
med inn til ar resten.
KV – Kra ge aa rø Blad Vest mar

lestsidensist@dn.no

� Alt stoff som leveres til Da gens
Næ rings liv, må pro duseres i
hen hold til Vær Var som-pla katen.
� Da gens Næringsliv be tinger 
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avisen i elektro nisk form,
også gjennom samarbeidspart ne re.
� Redak sjonen for behol der seg ret-
ten til å for korte innsendte ma nu-
skrip ter.

De battinn legg ho nore res ikke.
De batt an svarlig:
Vi dar Ivar sen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Tele faks: 22 00 11 10
Ho ved  innlegg/kro nikk: Maks 4500 tegn
inklu sive mel lomrom Underinnlegg/re plikk:
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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