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gir vanlig folk en større andel av 
de verdiene som den nye 
teknologien bidrar med. Slike 
ordninger kan komme i stand 
på flere måter, inklusiv et større 
innslag av aksjer til de ansatte 
og kanskje aller helst eksplisitte 
kollektive delingsordninger på 
landsbasis, der alle innbyggere 
får en fast andel av verdiene 
som produseres.

Det er kanskje sant at i 
fremtiden er jobbene for 
maskiner, mens livet er for 
mennesker - men da må vi ha 
delingsordninger som gir faste 
og likere inntektsandeler til alle.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt,  
Universitetet i Oslo

anvende den, kan tjene mye. De 
som foretar den siste markeds-
tilpasningen, gjerne til globale 
markeder, tjener kanskje aller 
mest. Disse vinnerne kan ta hele 
gevinsten i spesialiserte markeder 
enten de heter Telenor, Kongs-
berggruppen, Apple, Facebook 
eller Cambridge Analytica.

Vinnerne-tar-alt-konkurranse 
skaper forskjeller. Samlet 
kapitalinntekt fordeles derfor 
ulikt mellom eiere. Super-
stjernene tar mest her som i 
arbeidsmarkedet. Trolig er 
endringene blant kapitaleierne 
større enn den gjennomsnittlige 
endringen mellom arbeid og 
kapital. Men i gjennomsnitt taper 
altså arbeidstagerne, mens 
kapital eierne som gruppe vinner.

Utviklingen er paradoksal 
siden så mange av dem som 
tjener mest på den nye teknolo-
gien, bare i liten grad har utviklet 
den. De anvender den, men 
skaper den ikke. Mye av den nye 
teknologien er derimot utviklet 
gjennom langsiktig internasjonal 
forskning, som regel stats-
finansiert, eller statssubsidiert, 
gjennom skatter og avgifter som 
først og fremst lønnstagerne 
betaler. De som bidrar mest i 
finansieringen av denne fors-
kningen er derved de som på sikt 
kan bli taperne på den teknolo-
gien som forskningen skaper.

Løsningen er selvsagt ikke å 
slutte å finansiere forskning og 
utvikling. Løsningen ligger i å 
finne ordninger som auto matisk 

Hvem skal arve verden?
Ny teknologi endrer inntektsfordelingen mellom 
arbeid og kapital.

V
il kapitaleierne ta 
over alt? Lønns-
tagernes andel av 
bedriftenes 
verdiskaping – som 
det heter – og av 

hele nasjonalinntekten, ser ut til 
å ha en fallende tendens i de 
fleste land. Lønnsandelen faller i 
land som Japan og Tyskland så 
vel som USA, Kina og Norge. 

De to økonomene, Loukas 
Karabarbounis og Brent Neiman, 
viser et klart bilde: minst 42 av 
59 land som har mer enn femten 
år med relevante observasjoner i 
perioden 1975 til 2012, har en 
negativ trend i lønnsandelen.

Riktignok er det er konkurre-
rende beregninger. De som har 
mest greie på det i de anvendte 
forskningsmiljøene, enten det 
gjelder ILO, IMF, Norges Bank 
eller SSB, ser likevel ut til å være 
enige. Lønnstagernes andel går 
ned, kapitaleiernes andel går 
opp. De er også enige om at 
tendensen gjelder Norge nesten 
like mye som andre land, til tross 
for sterke fagforeninger. En 
rapport fra Norges Bank viser at 
norske lønnstageres andel av 
verdiskaping faller i perioden fra 
1987 til i dag. Lønnsandelen var 
derimot stigende fra 1930 til 
1980, men for denne perioden er 
tallene mer usikre.

Endringene er oppsikts-
vekkende. Utviklingen etter 1980 
bryter nemlig med et gammelt 
mønster i alle land. Den funksjo-
nelle inntektsfordelingen 
mellom arbeid og kapital har 
lenge vært to tredjedeler til arbei-
derne og én tredel til kapitalei-
erne. Nå endres den i kapital-
eiernes favør. De får en økende 
andel av en voksende kake.

Hva er forklaringen? Det er 
flere å spekulere på. Jeg har mest 
tro på at den viktigste dreier seg 
om arbeidssparende teknologi, 
særlig i en globalisert økonomi 
der internasjonale selskaper har 
markedsmakt.

Arbeidssparende teknologi er 
selvsagt like lite nytt som 
bekymringen for at nye maskiner 
tar levebrødet fra folk. Begge deler 
har preget økonomi og politikk 
helt siden snekkeren James 
Hargreaves i 1764 fant opp den 
første Spinning Jenny som med én 
mann kunne erstatte 24 manns 
arbeid. At det i lange perioder 
likevel har gått bra, henger 
sammen med at mekaniseringen 
har frigitt arbeidskraft til uløste 
arbeidsoppgaver som ikke like lett 

Lønnstagernes andel av bedriftenes verdiskaping – som det heter – og av hele nasjonalinntekten, ser ut til å 
ha en fallende tendens i de fleste land. Lønnsandelen faller i land som Japan og Tyskland så vel som USA, Kina 
og Norge, skriver artikkelforfatteren. Her fra en sykkelfabrikk i byen Jinhua i Kina. Foto: AFP/NTB Scanpix

Med egne ord
Kalle Moene

kunne mekaniseres. Veksten i 
uløste oppgaver har vært større 
enn strømmen av frigitt arbeids-
kraft. Det samme kan også skje 
igjen i digitaliseringens tidsalder.

Det som kanskje er nytt i dag 
er graden av automatisering og 
mulighetene for maskinlæring til 
nye arbeidsoppgaver. Maskiner 
kan nå tilegne seg kunnskap. De 
kan løse uløste oppgaver og i 
noen grad selv produsere nye 
maskiner. Et resultat er at prisen 
på moderne kapitalutstyr har falt 
på verdensbasis og at det derfor 
er blitt enda mer lønnsomt å 
erstatte arbeid med kapital.

Mulighetene for å profittere på 
ny teknologi varierer likevel. De 
som vinner kappløpet om å 
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Lettere psykiske 
problemer koster 
samfunnet mye, 
men helsevesenet 
bør likevel ikke 
løse problemet
Solveig Osborg Ose, 
seniorforsker ved Sintef
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NÅ: KrF har/har ikke tillit til 
Sylvi Listhaug
Dagbladet.no er først med det 
siste uansett hva det siste måtte 
være.

Jeg er sikker på at hun ikke vil 
den enkelte innvandrer til livs.
Leder Odd Eilert Persen i 
Finnmark Frp går i DN god for 
Sylvi Listhaug.

Jeg tror jeg er en god lagspiller 
og vet hvor viktig alle aktørene 
er i et prosjekt. Men Kværner er 
en solid bedrift som har mange 
flinke folk, så tiden får vise hva 
jeg klarer. Jeg har også masse 
energi og det er viktig.
Tidligere fotballspiller Karl- 
Petter Løken overtar som 
konsernsjef (og lagspilleren  
med høyest lønn) i Kværner.

Jeg vil oppfordre hele MDGs 
stortingsgruppe til å gå imot 
utsettelsesforslaget.
MDGs stortingsrepresentant 
Espen Stoknes prøver fra 
Stortingets talerstol å unngå 
indre splittelse.

Jeg beklager dypt at jeg noen 
gang har påtalt folks høyde. At 
han er en friskus, tror jeg 
Heikki Holmås tåler.
Statsminister Erna Solberg 
beklager i Stortingets spørre-
time en gammel uttalelse der 
hun karakteriserte SVs Heikki 
Holmås som «en liten friskus».

Når statsministeren ber meg gå 
heim og sjå over innlegget mitt, 
gjer eg sjølvsagt det. Eg synest 
faktisk det var overraskande 
godt til meg å vere.
KrF-leder Knut Arild Hareide 
forteller i Stortingets spørretime 
at han har gjort som Erna Solberg 
dagen før ba om.

Dette er som nevnt mine 
personlige argumenter og 
standpunkter. Argumentene 
har ingen fast forankring i 
juridisk eller annen forskning.
Jusprofessor Johan Greger 
Austad ved Universitetet i 
Tromsø demonstrerer faglig 
tyngde i Aftenposten.

Kragerø: Det har seg sånn at 
noen drar på fjellet, mens 
andre reiser til Kragerø. Da 
innledes badesesongen, 
uansett om det ligger is på 
vannet eller om det våte 
element kun inneholder noen 
få, tvilsomme varme grader.
KV–Kragerø Blad Vestmar
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