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I disse dager står 
både Kina og Norge 
oppe i økonomiske 
strukturelle reform-
er der innovasjon 
og bærekraftig 
utvikling er 
drivkreftene
Wang Min, Kinas ambassadør  
til Norge

Mer debatt  s. 24–26

hevder likevel at borgerlønn til 
alle gir arbeidsfrie inntekter i 
bunnen av inntektsfordelin
gen, noe som kan hemme 
arbeidskraftstilbudet. Tilhen
gerne av borgerlønn bør kontre 
med at uten en borgerlønn som 
samfunnsbonus gir vi lett 
arbeidsfrie inntekter til toppen 
av inntektsfordelingen, noe 
som kan hemme samarbeids
klimaet. Gode belønnings
ordninger bygger på at det er 
samarbeidet mellom de mange 
som skaper de store verdiene – 
og ikke en selverklært elite av 
næringslivstopper.

Kalle Moene,professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo

den bidra til at fordelingen av 
inntekt ble mer egalitær samtidig 
som vi ville få en jevnere 
økonomisk utvikling over tid.

Belønningen av samarbeid og 
sosial tillit i samfunnsøkonomien 
representerer et annet viktig 
eksempel der en samfunnsbonus 
kan spille en positiv rolle. I 
realiteten er samfunnsøkono
mien et stort teamarbeid. Ingen 
kan helt regne ut hvor mye hver 
enkelt bidrar med til verdien av 
det samlede resultatet. Likevel er 
de fleste høyinntektsgrupper 
sikre på at de fortjener minst den 
inntekten de får. Gjør de?

Trolig ikke. De har høy produk
tivitet fordi de lærer av hverandre 
og før det gjennom en offentlig 
finansiert utdannelse. Generelt er 
produktiviteten høy fordi vi 
samarbeider med andre som er 
dyktige og høster sammenkoblede 
gevinster gjennom samarbeid på 
tvers av bedrifter og sektorer. Da 
kan vi ikke ha belønningsordnin
ger som later som om hver mann 
står for seg selv.

Norge tjener for eksempel på 
globaliseringen. En samfunns
bonus ville gi en enda likere 
fordeling av globaliseringsgevin
stene på alle. Arbeidstagerne i 
eksportnæringene har lenge gått 
med på lønnsmoderasjon, noe 
som har vært viktig for utviklin
gen av hele samfunnsøkonomien. 
Med en samfunnsbonus ville det 
være enda lettere å appellere til 
en slik lønnsom moderasjon fordi 
alle, ikke bare kapitaleierne, får 
en andel av gevinstene.

Enkelte næringslivstopper 

Mer til de fleste
En samfunnsbonus til alle kan gi mindre ulikhet og 
større inntekt.

H
ar vi gått på en 
bløff? Vi hører 
stadig at vi må ha 
inntektsforskjel
ler som motiverer 
til innsats. Men 

det betyr neppe at gevinstene 
skal privatiseres og kostnadene 
sosialiseres. I en markedsøko
nomi med organisasjoner i 
arbeidsmarkedet må vi dele både 
kostnader og gevinster etter 
hvert som vi blir mer og mer 
avhengige av hverandre.

Likevel satser alle land stort 
sett på individuelle snarere enn 
kollektive opplegg. Målet er økt 
verdiskaping. Men hva betyr 
egentlig verdiskaping når viktige 
gevinster går til noen få, mens de 
kostnadsmessige oppforingene 
bæres av mange?

Bruttonasjonalinntekten 
kunne vært et bedre mål verdi
skapingen i samfunnet dersom 
alle fikk en samfunnsbonus – en 
borgerlønn beregnet som en 
andel av nasjonalinntekten. En 
slik ordning, som Debraj Ray og 
jeg har foreslått, kan lede til mer 
kollektiv fornuft fra organisasjo
ner og politiske partier. Skillet 
mellom eiere og ikkeeiere blir 
mindre. Alle får i praksis sin 
eierandel i nasjonalinntekten. 
Folk motsetter seg derfor 
urimelige særinteresser. Alle vet 
at å gi etter for særkrav innebærer 
at flertallet taper bonusinntekter.

I dag, derimot, privatiserer vi 
noen av de største gevinstene til 
noen få og sosialiserer noen av 
kostnadene til oss alle. Det kan gi 
perverterte incitamenter der 
grådige minoritetsinteresser får 
store fordeler som andre betaler 
for. Det har skjedd, og kan lett 
skje igjen, i bank og finans. 
Overskuddet i gode tider går til 
eierne, mens tapene i krisetider 
veltes over på oss alle – særlig i 
institusjoner som er for viktige 
til å bli slått over ende.

Noe lignende gjelder også i 
realøkonomien. Ta for eksempel 
innovasjoner med store private 
profittmuligheter. Alt fra 
internett til medisiner bygger i 
stor grad på offentlig finansiert 
forskning. Utforskningen av 
algoritmene som Google bruker, 
var skattefinansiert gjennom 
National Science Foundation.  
Når viktig forskning går gratis til 
selskaper som Google, som selv 
knapt betaler skatt, gir vi 
arbeidsfrie inntekter til eiere med 
usosial skattevegring. Å dele 
kostnader burde gjengjeldes av  

Når viktig forskning går gratis til selskaper som Google, som selv knapt betaler skatt, gir vi arbeidsfrie 
inntekter til eiere med usosial skattevegring. Foto: Baz Ratner/Reuters/NTB Scanpix

Med egne ord
Kalle Moene

å dele gevinstene som kost
nadene skaper.

En samfunnsbonus til alle ville 
fordele både kostnader og 
gevinster likere. Den ville fungere 
som en sosial dividende. Bonusen 
ville også innebære at alle i 
realiteten ville eie sin del av 
robotene. Automatiseringen som 
robotene innebærer, kan ta 
jobbene fra mange. Resultatet kan 
bli økende ledighet og større 
forskjeller. Deler av middelklassen 
kan forsvinne i noen land. Hvem 
skal da kjøpe varene og tjenestene 
som robotene produserer?

En samfunnsbonus som gir 
(noe) inntekt til alle ville slå to 
fluer i én smekk. Den ville bidra til 
større omfordeling og til høyere 
samlet etterspørsel. Derved ville 
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Mange av oss mener at det var 
en vakker tale. Kongen kaller 
det en oppramsing?
Aftenposten-redaktør Harald 
Stanghelle intervjuer 80-års-
jubilant kong Harald over 12 
sider i A-magasinet.

Kongen er fortsatt opptatt av 
miljøet?
Redaktør Harald utfordrer  
kong Harald.

Humøret synes å ligge til 
slekten?
Stanghelle kvesser pennen.

Det vitner om nærhet. Er den 
blitt et særtrekk ved det unge 
norske kongehuset?
Stanghelle går rett på sak.

Han må ha hatt et demo
kratisk instinkt, i alle fall et 
konstitusjonelt?
Stanghelle griller kong Harald 
om kong Haakon.

Han var dansk, ung, og det 
blåste revolusjonsvinder i 
tiden?
Stanghelle borer videre med 
flere spørsmål om kong 
Haakon.

Og likevel manøvrerer han så 
klokt og konstitusjonelt riktig?
Stanghelle gir seg ikke.

Kronprins Harald fremstår for 
oss som nå leser om det som 
skjedde, som en imponerende 
sta ung mann?
Stanghelle graver i kong Haralds 
fortid.

Kanskje et påkantenspørs
mål, men likevel: Kan det sies 
at frøken Haraldsens ja til et 
dronningliv reddet det norske 
monarkiet?
Stanghelle er dristig.

En konge som tar til tårene, 
som står frem med sin 
sykdom, og som også har 
snakket om redsel. Kan det 
være at nettopp dette gjør 
kongen til et helhetlig 
menneske for oss?
Kongen stilles til veggs.

Er kong Harald også republi
kanernes konge?
Republikaner-Harald får et 
beroligende ja fra Konge-
Harald.

KRAGERØ: Ungdommene i 
Kragerø miljø og østers fikk 
møte Kronprinsen og fortalte 
om sin østerssaus basert på 
Stillehavsøsters.
KV–Kragerø Blad Vestmar
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