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Beundringen av de rike og 
mektige og forakten for 
de fattige og maktesløse

er et uttrykk for en alvorlig
moralsk korrumpering. Formue
og makt blir ofte betraktet med
en respekt som ellers bare
tilfaller visdom og tapperhet.  

Sterke ord?
Vel, de er ikke mine. De er fra 

Adam Smiths bok «Moral Senti-
ments» fra 1759. Men det han
sier kan være minst like rele-
vant i dag som da han skrev det
for 250 år siden.

Da som nå kan beundringen
for de rike og mektige, slik 
Smith antyder, innebære at de
som jakter på økt rikdom, går
altfor langt. Den framtidige
smiger kommer til å skjule
eventuelle uregelmessigheter og
direkte ulovligheter.

Slik kan de rike bli stående
over loven – som da oligarkene i
Russland tilranet seg de mest
lønnsomme bedriftene og de
mest verdifulle ressursene under
privatiseringsprosessen på 1990
tallet. De som gjennomførte det
frekke ranet, ble begunstiget
med overdådig beundring,
særlig i vestlige land.

Ifølge Adam Smith burde de
rike heller bli møtt med skepsis
og kritiske spørsmål: Hvem har
du ranet siden du har blitt så 
ekstremt rik? Og de fattige:
Hvem har ranet deg siden du er
så fattig?

Men ulikhetene blir i stedet
heiet fram gjennom den uforbe-
holdne beundringen av de rike
og mektige. Helt urimelige
resultater blir godtatt – som når
lønnsnivået til vanlige lønns-
mottakere i USA (medianlønnen
og lavere lønninger) blir 
liggende konstant i over 25 år,
mens nasjonalinntekten per 
innbygger fordobles. Hele
veksten går til de aller rikeste.

Den ekstreme ulikheten ser
heller ikke ut til å gi vekst og
innovasjon. Snarere kan den
skade veksten. Da er det skrem-
mende å observere at beund-
ringen for de rike synes å være
aller størst når forskjellene
mellom fattig og rik er så store
at de må være på sitt mest
ødeleggende nivå.

Dessuten tror mange feilaktig

at ulikhetene i verden er på vei
nedover. De viser til at flere
fattige land, som India og Kina,
har hatt rekordhøy økonomisk 
vekst slik at forskjellen mellom
disse store utviklingslandene og
resten av den utviklede verden
har gått ned.

Men ulikhetene i verden 
gjelder forskjeller mellom
mennesker, ikke mellom land.
Derfor må vi i tillegg til forskjel-
lene mellom land, ta med
forskjellene innad i de enkelte
landene. De landene som nå har
høy økonomisk vekst, som India 
og Kina, har erfart økende
interne forskjeller.

Levekårsundersøkelser tyder 
på at de ti prosent rikeste i
verden nå mottar nesten 60
prosent av verdens realdispo-
nible inntekt, mens de ti
prosent fattigste i verden mottar
0,7 prosent av denne inntekten.
Under slike forhold blir de
globale klassereisene lange og
bratte. Gapet mellom ambisjon
og mulighet vokser.

Trolig har ulikheten i verden i 
moderne tid aldri vært på et
høyere nivå enn akkurat nå.

I stedet for å begrense ulik-
heten har en i flere land prøvd å 
oppnå det vi kan kalle «lånt
likhet» – gjennom lånefinan-
siert forbruksvekst. Mekanis-
mene er enkle. Når ulikheten
stiger, går som kjent inntektene
opp for de aller rikeste, mens
inntektene til resten stagnerer.

På den ene siden må de rike
investere sine økende inntekter. 
På den andre siden ønsker den 
rikdomsbeundrende middel-
klassen økt levestandard til 
tross for stagnerende inntekter. 
De to finner hverandre gjennom 
en ekspanderende finanssektor 
– økt lånefinansiering.

I løpet av de siste 25 årene
forut for finanskrisen har da 
også den rikeste ene prosenten i 
USA fordoblet sin andel av 
nasjonalinntekten, samtidig 
som stagnerende private 
husholdninger doblet sine låne-
opptak fra 50 til 100 prosent av 
nasjonalinntekten.

Kort sagt: Økende ulikhet har
betydd at de rikeste gjennom 
sine mellommenn har pushet 
lån til middelklassekunder som 
på grunn av den samme økende 
ulikheten ikke har hatt 
inntektsvekst til å betjene 
lånene. Slik har «lånt likhet»
blitt en oppskrift til makro-
økonomisk krise.  

Dersom dette skisseaktige

resonnementet er riktig – flere
har antydet en lignende meka-
nisme – er den vestlige
finanskrisen et symptom på en
mer grunnleggende ulik-
hetskrise, et tiltakende gap
mellom fattig og rik, hjulpet
frem av en beundring av de rike
og mektige.

Men hva er det som beun-
dres?

Blant arbeidsføre er selvsagt 
ingen tusen ganger mer
produktiv enn andre arbeids-
føre, men likevel har mange
tusen ganger mer inntekt enn
andre. Det skorter på motmakt
og konkurranse. Paradoksalt
nok er beundringen for de rike
og mektige en nødvendig forut-
setning for den skjeve maktfor-
delingen som ulikhetskrisen
representerer.

Om ikke utviklingen snur, kan 
en hundredel av verdens befolk-
ning snart få halvparten av 
verdens inntekter.

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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Den vestlige 
finanskrisen kan

være et symptom på
en mer grunnleggen-
de ulikhetskrise, 
et tiltakende gap 
mellom fattig og rik

Moralsk korrupsjon
Verden går inn i det nye året med en rekordhøy økonomisk ulikhet.

Det er den virkelige krisen i verdensøkonomien.
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STORE FORSKJELLER. Levekårsundersøkelser tyder på at de ti prosent rikeste i verden nå mottar nesten 60
prosent av verdens realdisponible inntekt, mens de ti prosent fattigste i verden mottar 0,7 prosent av denne
inntekten. Her fra Kina. Foto: AFP/NTB Scanpix

Ingen har full oversikt over
skisalget i Norge. Ingen har full
oversikt over hvor mye som
selges, og ingen har full oversikt
over hva som befant seg på 
lagre da den forrige sesongen
ble avsluttet.
Aftenposten har full oversikt 
over mangler på oversikt.

Gucci-føre i bakken! Flaggskibs-
forretningen vår på Majorstuen
har akkurat fått inn et lekkert
utvalg Gucci goggles.
Brilleforretningen Krogh 
Optikk i Oslo satser målrettet 
mot kunder som bruker
riksmål og kjører slalåm.

Det siste jeg ønsker er å måtte
snakke om meg selv.
Ari Behn får igjen oppfylt sitt 
siste ønske, denne gangen i
Dagbladet.

Og den vil kunne leses når som
helst om dagen.
Aftenposten-redaktør Hilde
Haugsgjerd forteller leserne
fordelene ved at ettermiddags-
avisen Aften legges ned og 
erstattes av morgenbilaget 
«Oslo».

Comfort ønsker å sette større
fokus på salgsutløsende kommu-
nikasjon. Som en ledende aktør i
bransjen, og en landsdekkende 
rørleggerkjede med stort fokus
på butikken, ønsker vi nå å sette
enda mer fokus på sisteleddet
som både kommunikasjons- og
salgskanal.
Markedssjef Kari Øgle Kjens-
berg forteller om maks fokus
på Kampanje.com.

Som man ville sagt det i USA:
«Du ha’kke en gang sett no’n
ting ennå».  
Utenriksredaktør Kjell
Dragnes (66) i Aftenposten
frister kidza med rockerefe-
ranser fra 70-tallet. 

Ellers er det litt varierende hvor
interessante pensumbøkene på 
BI er.
BI-student og eiendomsarving 
Aurora Koteng ville heller lese
«50 Shades of Grey» i julen,
ifølge Adresseavisen.

Bevisbyrden er veldig vanskelig
og balansen er hårsår.
Leder Sandra Borch i Senter-
ungdommen forklarer sitt 
voldtektsutspill for Dagbladet.

AGERØ: «Tisset på Lauer-
s plass» heter et lite hefte
d avisnotiser fra Kragerø.
åringen fra Kragerø gjorde
nskje et forsøk på å komme
ed i en liknende samling,
a han sto og tisset opp etter
usveggen i P A Heuchs gate

natt til torsdag. Han kan i 
hvert fall vente seg en bot 
ette, opplyser politiet.
Kragerø Blad Vestmar

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk:
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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Forskning viser at ...
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Fritt frem mot bankkunder

R
ett før jul falt dom i saken 

21 investorer hadde 

anlagt mot Fokus Bank, 

nå Danske Bank. Vi har på 

vegne av kundene argumentert 

med at spareproduktet hadde 

andre egenskaper enn det 

kundene hadde grunn til å tro. 

Banken hadde underkommuni-

sert de reelle risikofaktorene, 

mente vi. Høyesterett var ikke 

enig.

Fagkyndige dommere i tidli-

gere rettsinstanser og i andre 

saker om det samme produktet 

har blant annet uttalt at 

 «Informasjonen om Notens 

avkastningsmulighet og taps-

potensial var konsekvent misvi-

sende og substansielt misvi-

sende» (Frostating 

lagmannsrett).

 «Det er grove feil og mangler 

i bankens informasjon».

 «Bankens beskrivelse av de 

kvantitative egenskapene til 

notens avkastning er grovt 

misvisende på flere måter» 

(Borgarting lagmannsrett, 9. 

februar ifjor).

Høyesterett for sin del fant 

det ikke var grunnlag for å 

pålegge banken ansvar for at

kundene tapte vel 90 prosen

det investerte beløpet. 

I bankens faktaark knytte

investering står det at 

produkter ikke har hoveds

sikring, og at i en «ekstrem

asjon» kan hele beløpet g

Høyesterett mener at det

kan forventes at banken 

skal angi de risikofaktor

som kan medføre at alle

pengene tapes, så lenge

fremkommer ett eller a

sted i informasjonsma
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står stille og få

ringer gjøres,

Heldigvis gjø

Tyskland det

nå om hele e

til primært 

fornybar. U

vindkraft h

prisene har rast.

Vi nærmer oss derfor en situ-

asjon der utbyggingen av 

fornybar energi i Tyskland 

primært begrenses av mangelen 

på lagringskapasitet i strø
m-

nettet. 

Fremveksten av elbiler med 

intelligent lading er en svært 

attraktiv løsning på den utfor-

b
fjerne minst to 

kullkraft, og CO2-utslippet fra 

elbilene blir i det perspektivet 

mindre enn null. 

Tyskland går nå så kraftig i 

bresjen for sitt «
Energiewende» 

at elbilene fremover både 

bedrer bylufta og fjerner kull-

rfor 

ernest 

attro-

en med en Tesla model S hvis 

han vil unngå å bli både fossil-

basert og utdatert. 

 Erik Sauar, Rec-gründer, 

yrestyremedlem i Zero
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Uten tvil en boble

N
yttårsaften skriver 

NNprofessor Janne Haaland 

Matlary en glitrende 

artikkel i DN, hvor det blant 

annet fremgår at vi i Norge 

lever i en boble. Så sant, så sant. 

Helseminister Jonas Gahr Støre 

har et harmdirrende innlegg i 

DN 3. januar mot Haaland 

Matlary. Støre bruker den lett 

gjennomskuelige taktikken om 

at det er bedre å ta mannen – 

her kvinnen – enn ballen.  

I den anledning holder han 

mot henne at hun er katolikk. 

Det minner meg om skole-

læreren hjemme på Hjelmeland 

i Ryfylke da han tidlig på 1950-

tallet holdt 17. mai-tale. Læreren 

sa: Dere må ikke spise appel-

siner. De kommer fra Italia, og 

der er de katolikker.

Vi har bruk for professor 

Janne Haaland Matlary, som jeg 

ikke kjenner, og likesinnede, 

som artikulerer seg på en slik 

framifrå måte. Politiske kory-

feer som reiser land og strand 

rundt for å kjøpe seg stemmer 

for våre skattepenger, har vi 

derimot mer enn nok av.

 Herbjørn Hansson, skips-

reder
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SPARKER. Støre 

bruker den lett 

gjennomskue-

lige taktikken om 

at det er bedre å 

ta mannen enn 

ballen, skriver 

Herbjørn Hans-

son.

Helseminister Jonas Gahr 

Støre bruker billige og gemene triks i 

sitt svar til meg om norsk middelmå-

dighet, skriver professor Janne 

Haaland Matlary.yy

Også du, 

Jonas!

J
onas – jeg kjenner deg jo 

ved fornavn – har et oppsop 

av argumenter som går på 

person i avisen. Anledningen 

var min nyttårskronikk, som 

ikke var oppstemt eller hyggelig, 

men sterkt kritisk til aspekter 

ved det norske samfunn. 

Konkret: At vi er fornøyd med 

middelmådighet i skolen 

fremfor å søke mest mulig 

kunnskap; at vi ikke tar inn 

over oss at det finnes risiko for 

terror selv om vi ble angrepet. 

Kort sagt var mitt poeng at vi 

lever i en «boble» i dette landet, 

som om vi er en øy i verden. 

Men vi er faktisk i en globalisert 

verden hvor det er konkurranse 

om jobber, investeringer og 

utvikling, og dette krever mye 

av den enkelte. Staten kan ikke 

levere deg dette – det kan du 

selv, primært gjennom gode 

skoler, utdannelse, etc. 

I en tid som betyr mer 

sårbarhet og risiko, luller vi oss 

inn i en verden som er trygghet 

fordi vi har en klokkertro på at 

staten sørger for oss. Ja, dette er 

en kritikk av stor stat, for stor 

tro på staten, og derved også en 

kritikk av negative sider ved 

sosialdemokratiet, men det er 

ingen partipolitisk artikkel. 

Men den er hard og skarp, og 

jeg forventet kritikk.

Debatt er bra, men på rede-

lige premisser. Jonas er ikke 

redelig i sitt in
nlegg. Først lurer 

han på hvem som skriver – er 

det professoren, er det Høyre-

medlemmet, eller er det kanskje 

katolikken? En kronikk, min 

kjære Jonas, er som du 

utmerket godt vet, ikke en fors-

kningsartikkel, men en reflek-

sjon og en kommentar. Men når 

jeg skriver om et intervjumate-

riale om norsk naivitet om 

terror, er dette selvsagt reelt – 

det er dybdeintervjuer med 150 

dommere, advokater, aktorer, 

offentlige tjenestemenn og poli-

tifolk fra 2010 som skal ut i 

boken «The End of National 

Legal culture? The Case of 

Norway» (2013). 

Jonas liker ikke at jeg er blitt 

medlem i Høyre, han er opptatt 

av at jeg har brukt noe han 

rgang
kaller «overgangsvinduet i 

2012» for å melde meg inn. 

Dette er muligens et fotball-

begrep, hvor man kjøper og 

selger spillere. Jeg har ikke hørt 

det før. Men jeg kan forsikre 

ham om at jeg har vært verdi-

konservativ hele mitt voksne liv 

og forblir det. For meg er det 

ingen valgkamp som har startet, 

selv om han forsøker å fyre opp 

ved å insinuere at jeg skriver en 

politisk artikkel på partiets 

vegne. Dette er jo bare så dumt 

og det vet han – skriver jeg for 

partiet, så skal ingen være i tvil 

om at jeg gjør akkurat det.

Men om leseren ikke overbe-

vises om at min artikkel er et 

snedig partiinnlegg og derved et 

lite lureri, kan man jo alltid 

trekke opp katolikk-kortet i 

dette landet, som fremdeles har 

en del rare fordommer. Min 

gamle sjef Knut Vollebæk fikk 

for eksempel høre av en tante at 

«jesuittene tar deg» om han 

ikke satt stille
 på toget, mens 

man i Kristiansand mener at 

folk som er rare i toppen er 

«katolske i hodet» (en mulig ny 

diagnosekategori for helse-

vesenet, statsråd?). 

Så når jeg blir en «represen-

tativ stemme fra Roma» er det 

et faktisk et forsøk på sverting i 

den norske debatten, og ikke et 

kompliment. 

At dette ikke er faktisk basert, 

er tydeligvis uinteressant i dette 

tilfelle, for jeg representerer 

ikke kirken på noen måte. Jeg er 

kun medlem, som vitenskaps-

kvinne, i Det Pavelige Viten-

skapsakademi – det som i sin 

tid ble ledet av Galileo Galilei. 

Det er meget ærefullt alle andre 

steder enn i Norge. 

Jeg er også stolt av å være 

katolikk, og helseministeren vet 

like godt som meg at helsearbei-

dere i kirkens tjeneste gjør alt 

de kan for å bekjempe aids i 

Afrika, inkludert utdeling av 

kondomer. Men de gjør mer enn 

dette, de oppfordrer menn til 

seksuelt ansvar fordi det er 

menn som tiltar seg sex, med

uten aids, i afrikanske land.

Menns promiskuitet er ho

problemet – et holdnings- o

verdiproblem.

Uansett er det dårlig gjo

riktig billig av deg å forsø

ansvarliggjøre meg for al

kan være kritikkverdig i 

kirke – som teller 1,3 mil

medlemmer – det er et g

retorisk triks som du bu

enda mer gement, det er i 

samme lei som om du tar 

avstand fra en debattant som er 

muslim med at hun er represen-

tant for islam i det hun skriver. 

Jeg tror ikke du vil våge det. 

Men katolikker er det ok å herse 

med på denne måten.

Til slutt: Tro og overtro. Det 

er et fundamental forskjell på 

troll spøkelser – 

s
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 HVERKEN PARTIPOLI-

TISK ELLER RELIGIØST. 

dette er en kritikk av stor stat, 

for stor tro på staten, og 

derved også en kritikk av 

negative sider ved sosialde-

mokratiet, skriver Janne 

Haaland Matlary. 

Foto: : Thomas T. Kleiven

SPARKER SPIL-

LEREN. Debatt 

er bra, men på 

redelige premis-

ser. Jonas er 

ikke redelig i sitt 

innlegg, skrive 

Janne Haaland 

Matlary.
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Eget ansvar: Investorer må 

selv ta ansvar for å sette seg 

inn i produktet de blir rådet 

til å investere i. Det er fasit 

etter at kundene som 

saksøkte Fokus Bank ikke 

fikk medhold i Høyesterett.

ANITA HOEMSNES

OSLO

PRIVATØKONOMI

 SKUFFELSE OG GLEDE. 

Juridisk direktør Thorbjørn 

Gjerde i Danske Bank gir 

advokat Jannecke Tobiassen 

et trøstende klapp på armen. 

Stian Arnesen i Danske Bank 

(nummer to fra venstre) og 

advokat Kyrre Eggen er på 

vei ut, mens advokat Vidar 

rømmerømStrømme står igjen.
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Helse

være professor og Høyre-politiker, er Matlary også er en representativ stemme 

e Benedikt XVI.  Foto: Vincenzo Pinto, AP/NTB Scanpix
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