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ZMAGOVALEC DOBI (SKORAJ) VSE
P red kratkim mi je znanec, ki št ud ira na ugledni uni ver zi onstran velike
luže, dejal , da je sicer res , da v mogo čni državi , kjer se un iver za nahaja,
la hko vsakdo post an e milijonar , da pa mor aš vsak dolar , za kat erega si
pr emo žnejš i, tako reko č ukrasti nekomu drugemu. To me je spomnilo
na staro ekonomsko res nico, katere oče je Michel de Montaigne in ki jo
J. K. Galbrait h , znani har vardski pr ofesor in p opularizat or ekonomske
znanost i, v svoj i knjigi "Almost Everyo ne 's Econ omi cs" po daja kot "Eve ry
gain (profit) is someon e else's loss" . Če po zabimo na naraščanj e skupnega
bogastv a nekega narod a , je vse ostalo, kar v ekonomiji pot eka , pravzaprav
le pr erazporejanje. Predpost avka , da je ekonomija igra z ni če lno vsot o, je
seveda mo čno pomanjkljiva , kot bomo vid eli, pa lahko s takim mod elom
klju b vsemu poustvarimo razmere v por azdelitvi pr em oženj a in doh odka,
kak ršne nam dajo eko n o me t rič ne meritve.
P osledica prerazporejanj a v ekonomiji so namreč neen akosti med člani
družb e. Ekonomist i prikažejo porazdelit ev premoženja ali dohodkov tako ,
da zberejo pr ebivalce v nekaj razred ov in narišejo histogram , kak ršnega
vidimo na sliki 1. Ta prikazuje pod atke o letnem dohodku na pre bivalca
za prebivalst vo ZDA za let o 1985. P ovzeli smo jih po znanem učbeniku
ekonomije profesorja Samuelsona z uni ver ze MIT , Nobe lovega nagrajen ca
za ekonomijo.
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Slika 1. Hist ogr am s podatki o let nem do ho d ku na prebivalc a za preb ival st vo ZDA (v
t i soč i h do lar jev) . Povzeto po u čb en iku ekonom ije Sam ue lso na in Nord hausa.
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Tak histogram lahko pr etvorimo t udi v krivuljo, ki jo ekonom isti
ime nujejo Lorenzova in pr i kat eri nan ašamo na absc iso kumulati vni delež
prebivalstva, na or d inato pa ust rezni kumulati vni delež premoženja ali
doh odka (oboje v odstotkih ). P rimer takih krivu lj vidimo na sliki 2.
Na absc isni osi Lor en zove krivul je je pr ebi valst vo razp or ejeno, od t istih
z najnižjimi prot i t istim z višjimi doh odki. Če v dru žbi vlada pop olna
enakost, je Lor en zova krivulja premi ca ( pikčasta kr ivulja na sliki 2), sicer
pa se uslo či navzdol , saj ima maj hen del pr ebi valst va v lasti velik del
bogastva. Bolj ko je kr ivulj a uslo č ena , bo lj razsloj ena je družba. Tako
nekoliko zlom lje na črtkana krivu lja na sliki 2 ustreza pod at kom o davč nih
zavezancih za Slovenijo za leto 1999 , kot nam jih je posr edovala D avčna
upr ava Republike Slovenije . Pod atki so nekoliko skopi (le šest davčnih
razr edov) in verje t no ne ustrezajo povsem dejanskim pr em oženj skim razme ram v družbi , saj je d al eč n ajve č zavezance v prist alo v naj n ižjem
d avčnem razredu .
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Slika 2. Lor en zov a kri vulj a d oblj e na s sim ula cij o. Na a bsciso je nanešen ku m u lativ ni
d el ež pr ebi va lstva, na ordina t o pa ustrezni kum u lativni d elež premoženj a (ob oje v
o dstotkih) . S pikč ast o črto j e pr ikazana Loren zova kri v u lj a za p ovsem e nako mer no
po razdelitev pre m ožen j a v družbi, s čr tkano pa kr iv ulj a ki ust reza podat kom D avčne
uprave Re p u b like Slove n ije za d oh odninske za vezance za let o 1999.

Zanimalo nas je, ali morda lahko najdem o preprost m ehanizem, ki bi
t ako po razdelit ev poj asn il in ki bi t em eljil na pre razp orejanj u premoženja
v družb i. Tako smo predpost avili, da vsi osebki v populaciji p ri č no z enakim pr emo ženjem in ga nat o skušajo odvz et i ostalim . Po skus pril aš č anj a
pr em oženj a ved no pot eka med dvem a n aključno izbranim a osebkom a , pri
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čemer

osebka izb er em o neodvisn o in ima vsak osebe k enako verj et nost
bit i izbran. Prvi osebe k odvzam e drugemu del njeg ovega premoženj a ,
ki se slučajno spreminj a med nič in npr. dvajset odst otki trenut nega
prem oženj a izgubarj a . V t eh mejah izberemo vsak odstotek odv zetega
premoženj a z enako verjetnostjo in neodvisn o od izb ire obeh osebkov. O
t em , kat er i osebek je 'prvi' , kat eri 'drugi' in koliko premoženja bo prvi
odvzel drugemu, torej o d l oča sl u čaj.
Za t ak ekonomski model lahko za pišemo ena č be , ki pov edo , kako se
porazde litev pr emoženj a med osebki spreminja z nar aščajoč im št evilom
int erakcij . P ri pos eb no lepih robnih in začet n i h po gojih najdem o tudi
ana lit ične rešit ve prirejenih en ačb. Za splošnejšo ob rav navo pa se raje
zateče mo k rač unaln iški simulac iji, ki jo brez težav prelijemo v program .
Tako simulac ijo smo pogn ali s sto ti soč osebki, od katerih je vsak
na začetku raz polagal s 100 enot ami pr emoženj a . Na sliki 3 vidimo
por azdelitev pre moženja po sto milijonih , dvesto milijonih, t risto milij onih
it d. poskusov prila š č anj a med osebki. Hitro se vzpost avi stacionarna porazdelitev, ki nekolik o opleta okrog svoje srednje vre d nosti. Kvalitativne
se dobro ujema s hist ogramom na sliki 1 in je m o čno nesimetri čna ter
ima rep , ki se vleče proti visokim dohod kom . Lorenzova kr ivulja (slika 2) ,
ki ustreza t ej por azdelit vi , kaže usločenost , znači lno za nekat er e razvit e
družb e, kot so ZDA.
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Slika 3. P orazdelitev po p remoženju med osebki, ki nas t op ajo v simu lac iji, po sto
mil ijonih, d vest o milij onih, t risto milij onih itd . p oskusov pr il ašč anj a premoženja med
osebki. Vsak osebek je v začet ku razpolagal s 100 enotami premo ženj a .
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Da je porazdelit ev v povpr ečju res stacionarna, vidim o, če si ogled amo
odv isnost največj ega premoženj a v populaciji od naraš čaj o č ega šte vila
int erakcij med osebki (slika 4). Ta se sprva hi tro povzpne na vr ednost
pribli žno 370-t ih enot in nato opl eta okoli te srednje vre dnosti . Še en
"dokaz" stabilnost i sist ema in postopka dob im o, če v začetk u postav imo
premoženja vse h osebkov razen enega na ni č , izbrani sreč než pa poseduje
m ilijon enot . Doblj en e po razdelitve premo ženj a, Lore nzov e krivulje in
povp r ečni potek n ajvečje vred nosti p remož enj a se ne razlikujejo od t ist ih ,
ki ji h da enakome rna začet n a porazdelit ev bo gastva.
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Število interakcij
Slika 4 . Od visn ost n aj ve čj e g a pre možen ja v popu laciji od n arašč ajoč e ga števila int erakcij m ed ose bki, Vsak ose be k je v začet k u razpolagal s 100 eno t am i pr em oženj a ,

Lor en zove krivulje so manj usločene za družb e z uveljavljenimi korekcijs kimi socialnimi mehanizmi , kot so na primer skandinavske države.
Zanimivo je, da s spre m injanje m n ajve čj ega de leža prem oženja, ki ga lahko
sposobnejš i odvzame šib kej šem u pri posamezni interakciji, za res dobimo
raz lično nesimetri čne porazdelitve bogastva in ust rezno raz ličn o us ločene
Lor en zove kr ivulje te r seveda raz lične povpre čne in največj e vr ednosti
pr em oženja.
Če sedaj odpravimo om ejitev , da je vsota premoženja v ekonom iji
konst antna, se sicer sp reme nijo n ajve čj e , najmanjše in p ov p r e č n e vred nost i prem oženja, to da stopnja neen akosti v družb i ostane enaka . Tako lahko
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ob vsakem posku su od vzem a premože nja med dve ma osebkoma enega
od njiju ali pa nekoga tret jega nagradimo s p ove čanj em pre može nja za
določen odstotek. Ekonomija kot celota ras te, to da razmerja med oseb ki
se ne porušijo in Lor enzove krivulj e ohranijo obliko.
Simul acija, ki smo jo pr edst avili, je pr epro st primer pr ist op a k reševanju problemov iz realnega svet a, ki mu pr avimo m at em atično modelir anj e.
V fiziki je še poseb ej priljubljena njegova podzvrst , pr i kateri zgra dimo
mod el iz "prvih prin cipov " ~ osnovnih zakonitosti , ki veljajo za sestavne
dele st ru kt ur e, ki jo opaz ujemo , in ne za st rukturo kot celot o. Zakoni t ost i
slednje nato dobimo kot rezultat interakcij med njenimi sest avnimi deli.
Te zakonit ost i so lahko m očno drugačne , ali celo v nasprotju s pr avili, ki
veljaj o za gr ad nike. Klasiče n pr imer takega pri stopa v fiziki je kin etič na
t eorija plinov, pri kateri med drugim izp eljemo enačbo idealn ega plina iz
Newtonovih zakonov gibanja.
V resni ci porazdelit ev osebkov po prihodku na sliki 3 spominja na
Maxwellovo porazd elitev molekul plina po hitrosti. Lahko si predstavljamo, da t rku dveh molekul in pr erazp oredit vi njunih gibalnih ko li čin
ustreza slučajn i mehanizem pril aščanj a premoženj a med dvema osebkoma.
Ta ko pot rebuj emo za osnovni model neenakosti premoženja v dru žbi le
sod elovanje med osebki in n aklju čno s t izidov njihovih srečanj. Tako kot
ena izmed molekul plina nujno pristane v repu Maxwellove porazde litv e,
eden izmed osebkov našega mod ela pač obogati. Ali kot je dejal junak dela
"Good as Gold", znanega pisatelja J osepha Hellerj a, avtorja usp ešn ice
"Kave lj 22", ko je raz miš ljal o tem, kd o v deželi pogumnih , ki je dom
mogočnih , uspe: "All it t akes is du mb luck." 1
V zadnjem času je način razvoj a modelov , kak ršn ega smo op isali, vse
bolj priljubljen t udi pri raziskovanju kompleksnih sist emov v družb oslovnih zna nost ih , kjer ga im ajo nekateri sploh za edino pravo pot. Zgr adili
so že zahtevne simulacijs ke sist eme , s katerimi proučuj ej o različne vidike
socialnega in ekonomskega vedenja, pa t udi bioloških zdru žb , npr. mravelj . Več o t em lahko br alec najde v zanim ivih po ljudnih delih "Turt les,
t ermites, and t ra ffic jams : explorat ions in massively parallel microwords"
avtorja Mitchela Resni eka te r "Growing artificial societies: social science
from the bottom up " avtorjev Joshue Epst eina in Robert a Axtella .

Tim Vidmar, A ndrej Likar
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Šteje sa mo go la sreč a.

