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Det er diskusjon om stør-
relser, årsaker og konse-
kvenser, men i liten grad

om de rikeste har dradd ifra eller
ikke. I løpet av de siste tiårene
har de rikeste blitt rikere i et
mye raskere tempo enn andre,
noe blant annet Thomas Piketty 
har dokumentert.

Alle tilgjengelige tall peker i
samme retning. For eksempel,
dersom vi i stedet for Pikettys
skattetall, ser på Forbes’ liste
over milliardærer, finner vi
samme mønster. For å komme
på denne listen må du ha en
formue som er verdt mer enn en
milliard amerikanske dollar. På 
listen til Forbes har noen super-
rike gamle penger, som de har
arvet. Andre har nye penger, som
de har samlet selv. Noen har
gode politiske kontakter, andre
kanskje ikke fullt så gode. Hvem
gjør det best? 

Mønsteret på tvers av land er
interessant. Når den økonomiske
veksten er høy, øker formuene av 
nye penger mye mer enn
formuene som består av gamle
penger. Det kan med andre ord
se ut til at de superrikes nye
formuer er knyttet til kapitalis-
mens dynamikk, mens de gamle
formuene ikke er det i samme
grad. Når den økonomiske
veksten er lav, er det de gamle
formuene som øker mest.

Men hvor mye betyr politiske
kontakter? I noen land har de
betydd alt. Utviklingen i Russ-
land fra 1990 til i dag er et
eksempel. Da muren falt, var det
ingen superrike i Russland. I dag
utgjør formuene til de russiske

milliardærene nesten 20 prosent
av nasjonalinntekten. Historien
om den «initiale akkumula-
sjonen», hvordan privatiserings-
prosessen i Russland favoriserte
de politiske insiderne og de mest
skruppelløse ranerne, er
velkjent. 

Det er mindre kjent at også 
India har hatt en lignende
utvikling i milliardærfor-
muene. Økonomene Aditi
Gandhi og Michael Walton
viser at milliardærformuene i
India (ifølge Forbes lister)
utgjorde mindre enn én
prosent av nasjonalinntekten i
1996. Tolv år seiere utgjorde de
godt over 20 prosent av nasjo-
nalinntekten, før de gikk ned i
forbindelse med finanskrisen
til omkring ti prosent, der de
ligger i dag. 

De indiske tallene er interes-
sante både fordi India, i motset-
ning til Russland, har hatt
rekordhøy økonomisk vekst og
fordi landet har så mange
ekstremt fattige. De fleste milli-
ardærene i India har nye penger
som de har samlet selv. Men de
rike med gamle formuer som
vokser, har fortsatt de største

muene. Alt i alt utgjør disse
muene 40 prosent av den
ske milliardærformuen.
ser utviklingen i India 
dan markedsøkonomiens
amikk alene skaper store
mueskonsentrasjoner, eller 
det som i Russland snakk 

m et samspill mellom politisk 
økonomisk favorisering? 
Alle milliardærformuene i
a er knyttet til kommersi-
selskaper. Men ikke alle 

disse selskapene og sektorene er 
like åpne for konkurranse. 
Gandhi og Walton karakteri-
serer noen av dem som «rent-
thick» sektorer. Her er de 
økonomiske aktivitetene 
beskyttet med lisenser og av 
andre monopollignende 
forhold. Noen av aktivitetene 
har et rykte for å være knyttet 
til korrupsjon og illegal virk-
somhet. Oppsiktsvekkende er 
hele 60 prosent av de indiske 
milliardærformuene investert i 
slike «rent-thick» sektorer. Som 
Russland, har India tydeligvis et 
alvorlig innslag av oligarkiske 
maktforhold.   

Likheten til Mexico er også 
slående og alarmerende. Som i 
India utgjør milliardærfor-
muene i Mexico omkring ti 
prosent av nasjonalinntekten og 
det er tette bånd mellom de 
superrike og den politiske 
makten med Carlos Slim i 
spissen. Han er verdens rikeste 
mann ifølge Forbes lister og 
beryktet for å ha skaffet seg tidli-
gere statseiendom for en billig 
penge og for i dag å selge sine 
varer og tjenester til monopol-
priser uten reell konkurranse.       

Dersom vi alle skal bli rike må 
vi «la noen bli rike først». sa 
Deng Xiangping. Erfaringene fra 
mange land viser at dette kan 
være en farefull vei i praksis. Det 

spiller en stor rolle hvordan
noen blir rike først, hvilken
økonomisk makt det innebærer
og i hvilken grad den nye
rikdommen påvirker de politiske
maktforholdene. I Russland og
Mexico, og kanskje også i India,
inngår de som er blitt rike først, i
oligarkiske maktforhold som
kan blokkere for en god utvik-
ling som tjener majoriteten i
landet. 

Dersom «en dollar, en
stemme» gjelder, kan store ulik-
heter representere en fattig-
domsfelle. Men det er åpenbart
store forskjeller mellom land
avhengig av hvordan
motmakten til de store
formuene er organisert. I Nord-
Europa har rike kapitaleiere i
praksis blitt sett på som spare-
maskiner. Deres store formuer
var dels et resultat av fagbeve-
gelsens sparebeslutninger
gjennom lønnsmoderasjon.
Sparingen skulle så komme
arbeidstagerne til gode
gjennom investeringer i et mer
produktivt næringsliv.

Spørsmålet er om denne 
analogien fortsatt gjelder, eller
om vi bare er litt mer naive her
enn andre steder?

Kalle Moene er professor ved 
Økonomisk institutt,
 Universitetet i Oslo

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær varsom-plakaten.

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:
tlf. 22 00 11 84
debatt@dn.no

Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk: 
Maks 1500 tegn (ca. 250 ord)
Legg ved por trett fo to

De superrike
Er verdens milliardærer de fattiges sparemaskiner eller oligarker

som blokkerer  utviklingen?
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Legger du inn hele familien når
du skal bestille flybilletter, kan du
gå glipp av lavprisbillettene. Det
kan lønne seg å bestille enkeltvis.
Dagbladet gir tips om hvordan
leserne kan spare på feriepen-
gene, men glemmer at det er
enda billigere å la resten av 
familien bli igjen hjemme.

Alle ble «satisfied» til slutt
Aftenpostens Robert Hoftun
Gjestad kan sin Rolling Stones.

Satisfaction!
Tittel viser at det gjør Dagblad-
desken også.

KS har holdt på i kjent KS-stil og
presset sitronen så langt at det er
blitt uspiselig.
Leder Anne Finborud i
Skolenes Landsforbund
forklarer hvorfor lærerne ble
sure.

Miley Cyrus var lenge Hannah
Montana, men etter en naken-
video, potrøyking på scenen,
onani på en solseng og mye graf-
sing i skrittet, er hun nå 
popstjernen Miley Cyrus.
Dagsavisens Espen H. Rusdal
har oppskriften på hvordan
man blir popstjerne. 

Men hva er en popstjerne om
hun eller han ikke deler offentlig-
heten slik Moses delte Røde-
havet?
Dagbladets Sigrid Hvidsten
forteller at det er kort fra Miley 
til Moses.

Punkt én: Det vet jeg ikke. Punkt
to: Det tror jeg ikke.
Pr-rådgiver og First House-topp
Jan-Erik Larsen demonstrerer i
Aftenposten betydningen av 
talepunkter.

Det ser ut til å bli en god sesong
for både jordbær og bringebær.
Det har vært en fin overvintring
for plantene, og det blomstrer
kraftig for begge kulturene.
Bærmelding fra Statens land-
bruksforvaltning.

Det fantastiske sommerværet
fortsetter for fullt i dag og i
morgen, men i likhet med forrige
uke tar varmen en liten pause i
helgen.
Adresseavisen har forståelse for
at også solen må få helgefri.

Rundjuling er bare fornavnet
Dagbladets Morten Pedersen
forteller ikke hva etternavnet på 
landskampen mellom Frank-
rike og Norge (4–0) var.

KRAGERØ: En bil fra Sykehuset 
Telemark, som hadde levert
oksygenflasker til bruker på 
Andølingen og Jøransberg,
rygget ned igjen etter leve-
ransen, men ble stoppet av en
parkert bil.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no
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SUPERRIK. Meksikanske Carlos Slim er verdens rikeste mann ifølge Forbes lister. Han er beryktet for å ha
skaffet seg tidligere statseiendom for en billig penge og for i dag å selge sine varer og tjenester til monopol-
priser uten reell konkurranse. Her sammen med fotballspilleren Carlos Pena. Foto: Eduardo Verdugo,AP/NTB
Scanpix


