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Lest  
siden  
sist

Det er 46 dager til valget og 
som et hopprenn. Når man 
setter utfor, nytter det ikke å 
tvile og strekke knærne. Derfor 
er jeg sikker på at jeg skal bli 
statsminister.
Ap-leder Jonas Gahr Støre 
forteller Fædrelandsvennen i 
slutten av juli at han er sikker på 
å bli statsminister.

Jeg kommer til å vinne valget.
Ap-leder Jonas Gahr Støre 
forteller DN i slutten av juli hva 
norske velgere vil stemme i høst.

Jeg forventer ingenting. Jeg 
tror det er viktig at vi ikke tar 
noe for gitt.
Ap-nestleder Hadia Tajik 
forteller Aftenposten i august at 
ingen bør ta seier for gitt.

Greier du å holde motet oppe 
med målinger som dette?
Aftenposten intervjuer Jonas 
Gahr Støre denne uken om en ny 
meningsmåling.

Jeg blir kansler.
Sosialdemokratenes kanslerkan-
didat Martin Schulz, som ligger 
et stykke bak forbundskansler 
Angela Merkel på målingene, 
forteller tv-kanalen ZDF hva 
tyske velgere kommer til å 
bestemme seg for.

Utfordringen ligger i at så 
mange har gode idéer om hva 
pengene kan brukes til.
Tidligere sentralbanksjef Svein 
Gjedrem oppfordrer ikke til 
idémyldring når det gjelder 
Oljefondet forteller Finansavi-
sen.

Å be LO felle en dom over 
Arbeiderpartiet er det samme 
som å be paven felle en dom 
over jomfru Maria.
Venstres Sveinung Rotevatn 
greier ut i DN om teologi og 
politikk.

Jeg ser at det deles et bilde 
rundt på Facebook der man 
prøver å fremstille det som om 
jeg ville tvinge ei mårhundslue 
på hodet til Bastholm. Bildet er 
tatt helt ut av kontekst.
Nationen refererer at Senterpar-
tiets Per Olaf Lundteigen prøver 
å rydde opp på Facebook om et 
bilde av at han prøver å få MDGs 
Une Bastholm til å ta på pelslue.

KRAGERØ: Bjørn og Roy mener 
den nye filmen om Kragerøba-
nen må vises i skolene.
KV - Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

per innbygger over de siste to hun-
dre årene.

En omfattende modernisering 
kan derfor kreve at den kroniske 
fattigdommen først blir avskaffet. 
Bare da er det mest lønnsomt for 
eliten å produsere med moderne 
arbeidssparende metoder. 
Hverken India eller landene i 
Afrika er der ennå. Kina kan 
derimot være der. Men veksten i 
Kina ser ut til å gi amerikansk 
ulikhet snarere enn nordeuro-
peisk likhet. Så dersom vi kan 
skimte noe av fremtiden ved å 
studere fortiden, ser det ikke lyst 
ut for de fattigste landene i verden 
i dag. De kan fortsatt bli liggende 
etter i lange perioder.

Kalle Moene,professor ved 
Økonomisk institutt,  
Universitetet i Oslo

England som nettopp hadde de 
aller høyeste arbeidslønningene i 
verden fra begynnelsen av 
1800-tallet. Høye lønnskostnader 
innebar at det var mest lønnsomt 
for eliten å investere i de nye 
arbeidssparende maskinene.

Store økonomiske forskjeller 
med mange fattige gir derimot 
forsinket industrialisering og en 
makt over politikken som lett opp-
rettholder de store forskjellene. 
Da blir det mest lønnsomt å 
utnytte arbeidskraften intensivt 
uten å modernisere ved hjelp av 
ny teknologi.

Hvilke land hadde så størst 
ulikhet for to hundre år siden? I 
det minste hadde alle de fattigste 
landene på den tiden stor ulikhet 
med mange fattige mennesker og 
noen få svært rike. Derfor tok de 
heller ikke av.

USA var derimot blant de mest 
egalitære landene i verden i 1820 
til tross for slaveri og andre 
urimelige forhold. Landet tok som 
kjent av. Men når vi kommer til 
2008 har USA blitt ett av de minst 
egalitære landene i verden etter å 
ha 25-doblet inntekten per 
innbygger over tohundreårsperio-
den. Modernisering og vekst er 
derfor ingen garanti for å beholde 
små forskjeller.

Men en kan ha høy vekst og en 
omfattende modernisering uten å 
skape urimelig store forskjeller. 
Nord-Europa er fortsatt blant de 
mest egalitære områdene i verden 
etter å ha 30-doblet inntektene 

De siste blir ikke de første
200 års utvikling gir lite håp for dagens fattige land.

F
attige land burde få til 
høyere økonomisk 
vekst enn de rike og ta 
kraftig innpå. Men 
skjer det i virkelighe-
ten? Dersom vi 

studerer utviklingen over de siste 
to hundre årene – perioden som 
Robert Allen og andre økono-
miske historikere kaller «the great 
divergence» – må svaret bli nei.

På 1500-tallet var det bare små 
forskjeller mellom landenes 
inntekt per innbygger. I perioden 
1500 til 1800 skaffet noen land seg 
et forsprang først og fremst 
gjennom forbedringer i jordbru-
ket. Europa ble det rikeste 
kontinentet. Hva skjer så? Noen 
land tar av, andre ikke. Vi ser de 
systematiske forskjellene tydelig 
ved å skille mellom rike og fattige 
landområder og de som ligger i 
midten. Perioden som vi har tall 
for, går fra 1820 til 2008.

Seksti prosent av de rikeste 
landene i 1820 er fortsatt i den 
rikeste tredelen etter to hundre år. 
Resten av de rikeste landområ-
dene er i mellomgruppen.

Av de landene som var i 
mellomgruppen i 1820, er førti 
prosent i gruppen av de rikeste 
landene i 2008, mens førti prosent 
fortsatt er i mellomgruppen. De 
resterende tyve prosentene er 
iblant de fattigste i 2008.

Av de områdene som var i den 
fattigste gruppen i 1820, er hele 85 
prosent fortsatt i den samme 
gruppen i 2008, mens 15 prosent 
har rykket opp i mellomgruppen.

Selv om beregningene mine er 
basert på summariske observasjo-
ner med få og usikre tall, illustre-
rer de et mønster: Rike land i 2008 
var blant de rikeste eller nest-
rikeste i 1820, mens de fattigste 
landene i 1820 fortsatt er blant de 
fattigste i 2008. Den enkleste 
forklaringen på at et land er fattig i 
dag er altså at det var fattig også 
for to hundre år siden.

Unntakene er Japan og Taiwan 
som innehar vekstrekorden over 
tohundreårsperioden med mer 
enn en trettidobling av inntekten 
per innbygger. De to landene er nå 
i den rikeste gruppen. Til sam-
menligning har de fleste landene i 
Afrika bare tredoblet sin inntekt 
over samme periode – og de forble 
derfor blant de fattigste områdene 
i verden.

Hvordan skal vi forstå at så 
store endringer over så lang tid 
ikke forandrer vesentlig på 
rangeringen av landene? En del av 
forklaringen dreier seg om 
hvordan de rike landene domi-
nerte de fattige gjennom koloni-
velde og imperialisme. En annen 

Av de områdene som var i den fattigste gruppen i 1820, er hele 85 prosent fortsatt i den samme gruppen i 
2008. Unntakene er Japan og Taiwan som innehar vekstrekorden over tohundreårsperioden med mer enn en 
trettidobling av inntekten per innbygger. Her en gruppe taiwanere som tilbringer fridagen sin i Sun Yat-sen 
Memorial Hall i Taiwan. Foto: Chiang Ying-ying/Ap/NTB Scanpix
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del av forklaringen dreier seg om 
hvordan høy ulikhet og stor 
fattigdom i det enkelte land 
bremser en positiv utvikling, 
mens lavere ulikhet og mindre 
fattigdom stimulerer den. De 
økonomiske forholdene i starten 
kan derfor utgjøre en fattigdoms-
felle. Land med stor ulikhet og 
fattigdom kan bli sittende fast i 
den, mens de andre kan slippe fri.

Vekstmekanismen bygger på at 
mange fattige personer betyr billig 
arbeidskraft, og at industrielle 
revolusjoner ikke kommer der 
arbeidskraften er billig, men der 
den er dyr. Den første industrielle 
revolusjon skjedde som kjent i 

Therese Johaug-
dommen ble fattet 
med dissens. 
Idrettens voldgifts-
domstol burde ha 
redegjort for  
mindretallets syn
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