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HVA ER FATTIGDOM?

KAPITALISMEN
ETTER
FINANSKRISEN
Artikkel 11 i FNs internasjonale
konvensjon om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
fastslår ”retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie,
herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret”.1
Det er bred enighet over hele det politiske spektrum om at fattigdomsbekjempelse bør tillegges
stor betydning. Derimot er uenigheten stor om hvordan dette best bør skje, enten det handler
om den nasjonale eller den globale fattigdommen. Formålet med dette notatet er ikke å vurdere
virkningen av ulike tiltak mot fattigdom, men bare å diskutere hva som vanligvis menes med
Ikke
uventet
har finanskrisen
og den
globale
resesjonen ført til erenliteopphetet
begrepet
”fattigdom”.
Jeg konkluderer
med påfølgende
at de mest brukte
fattigdomsdefinisjonene
debatt
om
dagens
rådende
økonomiske
system.
I
de
dramatiske
dageneeretter
konkursen
til
hensiktsmessige, og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet
større
og at
investeringsbanken
Lehman
Brothers
i
september
2008,
kunne
man
høre
spådommer
om
at
det norske fattigdomsproblemet er mindre enn hva som vanligvis hevdes.
markedsliberalismens tid var omme. Den franske presidenten Nicolas Sarkozy var blant
markedets
høylytte problem
kritikere og spådde den frie kapitalismens død.1 Den ellers så
Fattigdom mest
som politisk
markedsvennlige
amerikanske rettsteoretikeren Richard Posner karakteriserte krisen som en
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial
svikt i det kapitalistiske system.2 Her hjemme har investor Øystein Spetalen levert en
nød var utryddet i Norge. I 2000 rettet han derimot oppmerksomheten mot situasjonen for fattige
omfattende kritikk av vår tids økonomiske system. Han mener dagens form for kapitalisme er
barn i Norge, og i 2007 uttalte han i en fjernsynsdokumentar at det var en skam at regjeringen
usunn, og at vi trenger et nytt finansielt system.3
Stoltenberg II gjorde så lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. Nordlis uttalelser er antagelig
ganske representative for både politikere og befolkningen for øvrig: På slutten av 1970-tallet trodde
Krisen har avdekket alvorlige mangler ved dagens økonomiske system, men påstandene til
de fleste at det i det store og hele ikke fantes noe vesentlig fattigdomsproblem i Norge, mens
Sarkozy, Posner, Spetalen og uttallige andre kommentatorer leder oss til et mer
oppfatningen tre tiår senere er den stikk motsatte. Hva har skjedd på disse tre tiårene? Man kan
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Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
er over. Likevel kan vi forsøke oss på noen enkle spådommer, basert på en mer
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
grunnleggende forståelse av hvordan de ulike landenes økonomiske systemer fungerer og
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med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
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Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?
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Smith ga opphav til begrepet ”det merkantile system” som senere fikk navnet ”merkantilisme”.

6

David Friedman
“A Crisis of Politics, not Economics Complexity, Ignorance and Policy Failure,” i Critical Review 21(2-3) for
ÅSedefinere
”fattigdom”
en omfattende kritikk av reguleringsstaten delvis inspirert av Hayek. Esayet kan lasts ned her: http://www.criticalreview.com/crf/
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pdfs/Friedman_intro21_23.pdf

du
definerer ”fattig”. Du kan få antall fattige ned mot null eller opp mot 100 prosent hvis du
Dette er også tragisk med tanke på at Kina så sent som slutten av 1700-tallet lå helt i framkant av den globale økonomiske
bare definerer fattigdom tilstrekkelig snevert eller vidt. Ingen vil ta til orde for noen av disse
utviklingen.
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økonomisk frihet og desentraliserte beslutninger. Men Kina vil aldri kunne oppleve
velstandsnivå med mindre det gjennomføres ytterligere liberaliseringer og nødvendige
omstruktureringer som kan sikre en mer balansert vekst.
Et hovedproblem er den politiserte finanssektoren, som er på vei inn i en alvorlig krise. Et
annet problem er vekststrategien, basert på fortsatt høyt amerikansk konsum og vilje til å ta i
mot kinesernes spareoverskudd.

HVA ER FATTIGDOM?

Når det gjelder Russland er landets økonomi som vanlig avhengig av utviklingen i oljeprisen.
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Europa gjennomgår for tiden en alvorlig statlig gjeldskrise. Lave renter over lang tid har gjort
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
det fristende for enkelte land å ta opp stadig mer lån ved utstedelse av statsobligasjoner.
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
Manglende evne eller vilje til å gjennomføre økonomiske reformer har svekket
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
konkurranseevnen og gjort landene sårbare for økonomiske nedturer. Finanskrisen svekket
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
statsfinansene ytterligere, noe som økte det umiddelbare finansieringsbehovet. Store deler
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
av denne gjelden er kortsiktig, hvilket innebærer at myndighetene må refinansiere med jevne
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
mellomrom
ved å utstede nye statspapirer.
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
et problem
i Norge.
var en smule er
overraskende
sidensom
Jensfant
Stoltenberg
på Arbeiderpartiets
Denne
formen
for(Dette
pyramidefinans
den samme
sted blant
europeiske og
landsmøte
i
2000
hadde
uttalt
–
i
forlengelsen
av
Nordlis
utspill
om
de
fattige
barna
at
8
amerikanske finansselskaper i forkant av finanskrisen.
Men når den –underliggende
arbeiderbevegelsen
hadde
brukt
det
20.
århundre
”til
å
avskaffe
den
åpne
fattigdommen”,
og
”sikkerheten” for lånene viser seg å være mindre sikker enn myndigheter og markedsaktører
at
man
nå
måtte
”gå
sammen
om
å
avskaffe
den
skjulte”.)
Regjeringen
Bondevik
II
sa
at
den
opprinnelig antok, blir følgene en nedgradering av kredittverdigheten, lavere etterspørsel
skullegjeldsinstrumentene,
”bekjempe fattigdomsproblemene
i Norge”, mens
regjeringen
Stoltenberg
II gikk
lenger
etter
høyere rentekostnader
ved
utstedelse
av ny gjeld
og kredittørke.
i sin tiltredelseserklæring: ”Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land. Regjeringen vil
leggeer
fram
en helhetlig
for å avskaffe
fattigdom i statsfinansiell
Norge.” Spørsmålet
er akkurat
hva det
er ser i
USA
i ferd
med å plan
gjennomgå
en tilsvarende
utvikling
som den
man
Regjeringen
har
lovet
å
avskaffe.
Kort
sagt:
Hva
er
fattigdom?
Europa. Men foreløpig kan amerikanske myndigheter nyte godt av lave kostnader ved

utstedelse av statsgjeld på grunn av den privilegerte, og svært usunne, posisjonen USA har i
Å definere
den
globale ”fattigdom”
finansielle orden. Fordi dollaren er den internasjonale valutaen, er etterspørselen
Svaret på spørsmålet om hvor mange fattige som finnes, avhenger helt og fullt av hvordan
du definerer ”fattig”. Du kan få antall fattige ned mot null eller opp mot 100 prosent hvis du
8bare
definerer
fattigdom
snevert
vidt. Ingen vil Hyman
ta til orde
for noen av disse
Begrepet
pyramidefinans,
ellertilstrekkelig
“Ponzi finance”,
er henteteller
fra kapitalismekritiker
Minsky.
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høy etter ”sikre” verdipapirer utstedt i dollar. Når det oppstår problemer i verdensøkonomien,
strømmer det penger inn i amerikanske statspapirer.
Utviklingen i USAs statsfinanser er imidlertid ikke bærekraftig over tid. Før eller senere vil
internasjonale investorer innse dette og redusere etterspørselen etter amerikanske
statspapirer, med mindre omfattende statsfinansielle reformer iverksettes snarlig. Det er lite
som tyder på at det er politisk vilje til en slik omstillingsprosess med det første, noe som øker
HVA
sannsynligheten for en ”gresk”
krise ER
også iFATTIGDOM?
USA—om enn noen år fram i tid.
Artikkel
i FNs internasjonale
konvensjon
økonomiske,
sosiale og
rettigheter som
Når
det11gjelder
Kina, er landet
inne om
i en
ustabil kredittogkulturelle
investeringsboble
fastslår
”
retten
for
enhver
til
å
ha
en
tilfredsstillende
levestandard
for
seg
selv
og
sin
myndighetene i Beijing nå gradvis forsøker å slippe luften ut av. Dette vil bli familie,
et interessant
herunder tilfredsstillende
mat,
klær og bolig,
til fortløpende
få sinmanøver.
levemåte Som
forbedret”.
eksperiment,
siden ingen
statsmakt
noensamt
sinne
har klart enå slik
regel1 ender
Det erbobler
bred enighet
heleog
deti politiske
spektrum
at blir
fattigdomsbekjempelse
tillegges
slike
med etover
smell
tårer. Uansett
omom
det
en myk eller hardbør
landing
for den
stor betydning.
Derimot vil
er uenigheten
stor
om hvordan
dette
best bør
skje, entenveksten
det handler
kinesiske
økonomien,
det legge en
demper
på den
globale
økonomiske
framover.
om den nasjonale eller den globale fattigdommen. Formålet med dette notatet er ikke å vurdere
virkningen
av ulikei tiltak
mot og
fattigdom,
men trekke
bare å diskutere
hvai en
somnyvanligvis
menes
Både
utviklingen
Europa
i Kina kan
verden inn
resesjon.
Ommed
så skjer, vil
myndighetene
i de store
økonomiene
opp
kruttet.
Finanspolitiske krisepakker
kan
begrepet ”fattigdom”.
Jeg konkluderer
medha
at brukt
de mest
brukte
fattigdomsdefinisjonene
er lite
vanskelig
iverksettes,
fordi
statsfinansene
allerede
nær bristepunktet.
Det eneste
hensiktsmessige,
og at det
er grunn
til å tro at det
globaleer
fattigdomsproblemet
er større
og at som
eventuelt
er at sentralbankene
lar hva
pengepressen
og monetariserer gjeld.9 Dette
det norskegjenstår,
fattigdomsproblemet
er mindre enn
som vanligvisgåhevdes.
vil stimulere økonomien på kort sikt, men skape enda større kriser på lenger sikt: En ustabil
spiral
av stadig
inflasjon
og statlig pengebruk samt flyktige investeringsbobler.
Fattigdom
somhøyere
politisk
problem
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial

Det
er utryddet
kun éni Norge.
vei utI 2000
av uføret.
Verken
statsdirigertemot
”kapitalisme”,
nød var
rettet han
derimotKinas
oppmerksomheten
situasjonen forRusslands
fattige
råvarebaserte
gjeldsbefengte kompiskapitalisme
barn i Norge, ogdespotisme
i 2007 uttalteeller
han USAs
i en fjernsynsdokumentar
at det var en skameratløsningen.
regjeringen Vi må
ha
en genuin
kapitalistisk
orden—en
derfattigdomsproblemet.
myndighetene sørger
for etuttalelser
mer stabilt
pengevesen,
Stoltenberg
II gjorde
så lite for
å bekjempe
Nordlis
er antagelig
holder
statsgjelden
på
bærekraftige
nivåer
og
unngår
å
hjelpe
investorer
når
de
går på
store
ganske representative for både politikere og befolkningen for øvrig: På slutten av 1970-tallet
trodde
tap.
de fleste at det i det store og hele ikke fantes noe vesentlig fattigdomsproblem i Norge, mens
oppfatningen tre tiår senere er den stikk motsatte. Hva har skjedd på disse tre tiårene? Man kan

Den
nødvendige
er smertefull.
Verdensøkonomien
synes
å være
neppe
hevde at detomstillingsprosessen
har funnet sted en dramatisk
forverring
av situasjonen for de
dårligst
stilte iinne
det i
en
omfattende
strukturkrise,
ikke
ulikt
det
som
skjedde
på
70-tallet
og
i
mellomkrigstiden.
norske samfunnet. Tvert imot tilsier de omfattende norske levekårsundersøkelsene i disse årene En
slik
krise kan
vare– iogså
årevis
vil være
aven
usikkerhet,
laveremateriell
vekst, mindre
konsum
at praktisk
talt alle
de og
dårligst
stiltepreget
– har fått
betydelig bedre
levestandard
i og
mer
sparing.
Den
overhengende
statlige
gjeldsbyrden
vil
dempe
privat
investeringsaktivitet
perioden. Hvis vi ser på inntekt isolert, er det heller ingen grunn til å tro at fattigdomsproblemet har i
lang
tid framover
og tiårene.
dermed2 dempe vekstpotensialet.
forverret
seg de siste
Myndighetene
kan enten lette eller forvanske denne omstillingsprosessen. Ved å ty til
Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
kortsiktige virkemidler, slik som monetarisering av gjeld, vil man kjøpe litt smertereduksjon i
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
dag på bekostning av en forlenget og forverret krise. Til slutt vil myndigheter og befolkning
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
måtte se realitetene i øynene og endre sin innstilling til gjeld, risiko, forbruk og langsiktighet
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
—for ikke å snakke om en overdreven tro på at statlig styring kan stimulere og stabilisere
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
den økonomiske utviklingen. Kun da vil verden bevege seg i mer bærekraftig retning.
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
Det
følgende vil se nærmere på noen av krisens årsaker. Disse er å finne både i den
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
amerikanske,
kinesiske og europeiske økonomiske utviklingen. Slik sett er krisen global både
problem
i Norge.og(Dette
en smule overraskende
sidenvilJens
Stoltenberg
Arbeiderpartiets
ietsin
opprinnelse
i sinevar
virkninger.
De neste delene
ta for
seg den på
ustabile
utviklingen i
landsmøte
i
2000
hadde
uttalt
–
i
forlengelsen
av
Nordlis
utspill
om
de
fattige
barna
at utviklingen
noen av verdens viktigste økonomier, for så å trekke noen konklusjoner –for
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
framover.
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den
skulle ”bekjempe fattigdomsproblemene i Norge”, mens regjeringen Stoltenberg II gikk lenger
i sin tiltredelseserklæring: ”Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land. Regjeringen vil
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?

Å definere ”fattigdom”
Svaret på spørsmålet om hvor mange fattige som finnes, avhenger helt og fullt av hvordan
du definerer ”fattig”. Du kan få antall fattige ned mot null eller opp mot 100 prosent hvis du
9bare
definereravfattigdom
tilstrekkelig
snevert
eller
vidt. Ingen
ta til nye
orde
for noen av disse
Monetarisering
gjeld innebærer
at sentralbanken
kjøper
gjeldspapirer
vedvil
å trykke
penger.
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Noen av krisens årsaker

I kjølvannet av finanskrisen har det vært en stor mengde litteratur som har forsøkt å forklare
hva som gikk galt. Vi kan muligens dele denne litterære tsunamien inn i tre store bølger.
Den første bølgen besto av detaljerte, journalistiske beretninger om hva som hadde funnet
sted på innsiden av bankene. Det ga et visst innblikk i hvordan bankfolk tenker, men ga
HVAdet
ER
FATTIGDOM?
neppe noe særlig innsikt i hvordan
kunne
gå så galt med økonomien.
Artikkel
11 ibølgen
FNs internasjonale
om økonomiske,
sosiale
og kulturelle
rettigheter
Den
neste
tok for seg konvensjon
hvordan finanssektoren
(i sin
helhet)
bar skylden
for det som
fastslår
”
retten
for
enhver
til
å
ha
en
tilfredsstillende
levestandard
for
seg
selv
og
sin
skjedde. Beretningen om grådighet og kortsiktighet dominerte, med vektfamilie,
på feilaktige
1
herunder tilfredsstillende
mat, Det
klær er
og dette
bolig, samt
fortløpende
sinfestet
levemåte
incentiver
i næringen selv.
bildettil som
synes ååfåha
segforbedret”.
blant politikere,
Det er bred enighet
det politiske
om at fattigdomsbekjempelse
børåtillegges
journalister
og folk over
flest.hele
Problemet
er atspektrum
denne tilnærmingen
i liten grad søker
belyse eller
stor betydning.
Derimot erdrivkrefter
uenighetensom
stor utløste
om hvordan
best børglobale
skje, enten
det handler
forstå
de underliggende
den dette
omfattende
krisen.
om den nasjonale eller den globale fattigdommen. Formålet med dette notatet er ikke å vurdere
virkningen
ulike
tiltakhar
mot det
fattigdom,
men
å diskutere
hvakriselitteratur,
som vanligvis menes
med et mer
For
å bøteavpå
dette,
kommet
enbare
tredje
bølge av
som søker
overordnet
perspektiv
på hvordanmed
detat de
globale
økonomiske
systemet i samspill
med
begrepet ”fattigdom”.
Jeg konkluderer
mest brukte
fattigdomsdefinisjonene
er lite
amerikansk
politikk
til rette
for en ikke-bærekraftig
og
hensiktsmessige,
og atog
detøkonomi
er grunn tillaå forholdene
tro at det globale
fattigdomsproblemet
er større ogboble
at
påfølgende
krise. Her søker man
isteden
finne
fram
til svikt
i systemets virkemåte. Det er
det norske fattigdomsproblemet
er mindre
ennåhva
som
vanligvis
hevdes.
slike bristepunkter man må forsøke å identifisere, hvis man vil prøve å reformere systemet
slik
at det blir
merpolitisk
stabilt og
bærekraftig.
Fattigdom
som
problem
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial

Et
godt
på den
sisterettet
typen
kriselitteratur
er den nylig publiserte
Fault Lines
(2010)
nød
var eksempel
utryddet i Norge.
I 2000
han
derimot oppmerksomheten
mot situasjonen
for fattige
av
Raghuram
Rajan,
tidligere
sjefsøkonom
i det internasjonale
(IMF).10 Her
barn
i Norge, ogG.i 2007
uttalte
han i en
fjernsynsdokumentar
at det var enpengefondet
skam at regjeringen
fremsetter
en tese
omforhvordan
bruddlinjer
i verdensøkonomien
skapte ubalanser
Stoltenberghan
II gjorde
så lite
å bekjempe
fattigdomsproblemet.
Nordlis uttalelser
er antageligsom til
slutt
gjorde
at
økonomien
gikk
overende.
Han
vektlegger
hvordan
amerikanske
politikere,
ganske representative for både politikere og befolkningen for øvrig: På slutten av 1970-tallet
trodde
gjennom
omfattende
inngrep
i
markedet
for
boligkreditt,
stimulerte
til
stadig
mer
uforstandig
de fleste at det i det store og hele ikke fantes noe vesentlig fattigdomsproblem i Norge, mens
økonomisk
amerikanske
ogskjedd
han viser
til hvordan
vedvarende
oppfatningenadferd
tre tiårblant
senere
er den stikk husholdninger,
motsatte. Hva har
på disse
tre tiårene?
Man kan høy
ledighet
i
kjølvannet
av
økonomiske
resesjoner
fikk
sentralbanken
til
å
holde
styringsrenten
neppe hevde at det har funnet sted en dramatisk forverring av situasjonen for de dårligst stilte i det
alt
for lav
for lenge.Tvert imot tilsier de omfattende norske levekårsundersøkelsene i disse årene
norske
samfunnet.
at praktisk talt alle – også de dårligst stilte – har fått en betydelig bedre materiell levestandard i

På
et globalt
nivå,
viser
Rajan,
i likhet
andretil økonomer,
til de internasjonale
perioden.
Hvis vi
ser på
inntekt
isolert,
er detmed
hellermange
ingen grunn
å tro at fattigdomsproblemet
har
ubalanser
som
oppsto
i
vareog
kapitalstrømmene—i
stor
grad
grunnet
intervensjoner av
2
forverret seg de siste tiårene.
myndighetene i de østasiatiske landene for å øke eksporten, dempe importen og bygge opp
omfattende
valutareserver. Dette førte til såkalte spareoverskudd, som ble pløyd tilbake inn i
Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
amerikanske finansmarkeder. USA, på sin side, tok villig i mot dette spareoverskuddet og
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
skapte press i økonomien gjennom ekspansiv penge- og finanspolitikk. Resultatet ble en
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
pengebruk som langt oversteg nasjonalinntekten og som dermed ble finansiert ved
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
kapitalimport fra utlandet.
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
Til sammen skapte disse forholdene en tidebølge av billig kreditt på jakt etter god og
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
tilsynelatende
sikker avkastning. Svaret ble komplekse verdipapirer basert på amerikansk
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
boliggjeld.
Slike finansinstrumenter gjorde det mulig for investorer kloden rundt å satse
et problemsine
i Norge.
var en smule boligmarkedet.
overraskende siden
Jens Stoltenberg
på Arbeiderpartiets
pengene
på (Dette
det amerikanske
Dermed
fikk amerikanske
boligkjøpere
landsmøte
i
2000
hadde
uttalt
–
i
forlengelsen
av
Nordlis
utspill
om
de
fattige
barna
tilgang på enda lettere finansiering, noe som drev prisene ytterligere opp– at
og som økte
arbeiderbevegelsen
hadde
brukt det 20. århundre
”til å avskaffe
den åpne
fattigdommen”,
og
etterspørselen
etter
boliggjeldbaserte
verdipapirer.
Samtidig
forsikret
eiendomsmeglere,
at
man
nå
måtte
”gå
sammen
om
å
avskaffe
den
skjulte”.)
Regjeringen
Bondevik
II
sa
at
den
banker, reguleringsinstanser og politikere om at et boligkrakk ikke var et mulig scenario. De
skulle
”bekjempe
fattigdomsproblemene
i Norge”,
mens
regjeringen
gikkstemplet
lenger som
få
stemmene
som
stilte kritiske spørsmål
eller
advarte
mot Stoltenberg
utviklingen IIble
ifestbremser
sin tiltredelseserklæring:
”Det
skal
ikke
være
fattigdom
i
verdens
rikeste
land.
Regjeringen
vil
så lenge kredittkalaset pågikk.
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen
har lovetpå
å avskaffe.
Kort sagt: Hva
er ikke
fattigdom?
Et
godt eksempel
kritiske økonomer
som
ble tatt alvorlig er den tidligere nevnte

Raghuram Rajan. I 2005 deltok han på den årlige konferansen til den amerikanske
Å definere ”fattigdom”
sentralbanken
i Jackson Hole, Wyoming. Temaet for konferansen var en hyllest til
Svaret på spørsmålet om hvor mange fattige som finnes, avhenger helt og fullt av hvordan
du definerer ”fattig”. Du kan få antall fattige ned mot null eller opp mot 100 prosent hvis du
10
bare
definerer
fattigdom
tilstrekkelig
eller vidt.
vilthe
ta World
til orde
for noen
av disse
Raghuram
G. Rajan
(2010), Fault
Lines: Howsnevert
Hidden Fractures
StillIngen
Threaten
Economy,
Princeton
University Press
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avtroppende sentralbanksjef Greenspan. Han hadde bred støtte for sitt syn
det
amerikanske finansmarkedet—at det var blitt mer stabilt og mindre risikofylt som følge av
finansiell innovasjon, spesielt i forhold til bolig- og forbrukerkreditt. Rajan, derimot,
presenterte an analyse som pekte på flere faremomenter, men ble møtt med skepsis og
motvilje, blant annet fra visesentralbanksjef Donald Kohn, som mislikte at noen kunne stille
spørsmålstegn ved den såkalte Greenspan-doktrinen.11

HVA
ERfinansielle
FATTIGDOM?
Andre økonomer som advarte
mot de
ubalansene som bygget seg opp gjennom
2000-tallet var William White, sjefsøkonom ved Banken for internasjonale betalingsoppgjør
12 Felles om
Artikkel
i FNs
konvensjon
sosiale
rettigheter
(BIS)
og11flere
avinternasjonale
hans kolleger.
for økonomiske,
disse kritikerne
varogenkulturelle
vektlegging
av hvordan
fastslår
”
retten
for
enhver
til
å
ha
en
tilfredsstillende
levestandard
for
seg
selv
og
sin
sentralbanken gjennom lave renter og asymmetrisk pengepolitikk bidro tilfamilie,
å fyre opp
herunder tilfredsstillende
mat, så
klær
og bolig,
samt
til fortløpende
få sinoglevemåte
forbedret”.1
finansmarkedene.
Samtidig
man
en rask
oppbygging
av ågjeld
reguleringsinstanser
ute
Detstand
er bred
over heleden
det politiske
spektrum
om at fattigdomsbekjempelse bør tillegges
av
til enighet
å diagnostisere
finansielle
utviklingen.
stor betydning. Derimot er uenigheten stor om hvordan dette best bør skje, enten det handler

om den
nasjonale eller
den globale fattigdommen.
Formålet med dette notatet
er ikke å vurdere har
Den
amerikanske
sentralbanken
og andre reguleringsinstanser
for finansnæringen
virkningen avvært
ulike ute
tiltakav
motstand
fattigdom,
bare å diskutere
hva som
vanligvis menesog
med
konsekvent
til å men
identifisere
ubalansene
i finanssektoren
resten av
økonomien.
For eksempel
uttalte nåværende
sentralbanksjef
Ben Bernanke, etter
at han ble
begrepet ”fattigdom”.
Jeg konkluderer
med at de mest
brukte fattigdomsdefinisjonene
er lite
utnevnt
som medlem
av sentralbankstyret
i 2002,
at fattigdomsproblemet
det amerikanske bankvesenet
var ved
hensiktsmessige,
og at det
er grunn til å tro at det
globale
er større og at
god
helse fattigdomsproblemet
og var godt regulert,
noe enn
hanhva
mente
ville virke
som ekstra beskyttelse mot
det norske
er mindre
som vanligvis
hevdes.
eventuelle framtidige økonomiske problemer.13 Han benektet også gjentatte ganger
forekomsten
av en
amerikansk
boligboble. Etter at boligkrisen var et faktum, var han sikker
Fattigdom som
politisk
problem
14
på
at utviklingen
i boligsektoren
ville gang
få konsekvenser
for finanssektoren.
I 1979
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regulering samtidig som regulerende myndigheter gis et vidt handlingsrom til å tolke og
håndheve
regelverket. Dette til tross for at reguleringsinstansene, inkludert sentralbanken,
Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
ikke var i stand til å ta i bruk gjeldende reguleringer for å forhindre oppbyggingen av
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
økonomiske ubalanser på 2000-tallet, simpelthen fordi de ikke var i stand til å se dem.
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
Med andre ord: Et hovedproblem er at virkningsfull regulering forutsetter at sentralmakten
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
sitter inne med den nødvendige kunnskapen om hvordan det komplekse finanssystemet
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
fungerer og er i stand til å svare på endringer i systemet som kan utgjøre en risiko. Et annet
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
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regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
et problem i Norge. (Dette var en smule overraskende siden Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den
11 Simon Johnson og James Kwak (2010), 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the next Financial Meltdown, Pantheon
skulle ”bekjempe fattigdomsproblemene i Norge”, mens regjeringen Stoltenberg II gikk lenger
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Å definere ”fattigdom”
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som er satt til å regulere dem. Dette fenomenet refereres gjerne til som ”kapring”
av
reguleringsinstansene.16
Et viktig poeng i forhold til en debatt om kapitalisme og dagens finansielle system er at
finansnæringen i høyeste grad er, og har vært, regulert. I USA finner man tusenvis av sider
med detaljerte reguleringer, og det er titalls reguleringsinstanser som er satt til å våke over
næringen.17 Likevel var ingen i stand til å oppdage ubalansene i systemet.

HVA ER FATTIGDOM?

Et annet poeng er at en rekke statlige inngrep i kredittmarkedene og mer eller mindre
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det heller
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Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
et problem i Norge. (Dette var en smule overraskende siden Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den
skulle ”bekjempe fattigdomsproblemene i Norge”, mens regjeringen Stoltenberg II gikk lenger
i sin tiltredelseserklæring: ”Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land. Regjeringen vil
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
16 For en nærmere beskrivelse av slik kapring—eller “regulatory capture” som det kalles på engelsk—se Civitas publikasjon om
Regjeringen
har Doksheim
lovet å avskaffe.
Kort sagt: Hva er fattigdom?
public
choice: Marius
(2009), Svikt!
17

Dette er på føderalt nivå. I tillegg kommer utallige reguleringsinstanser på delstatsnivå.

Å definere ”fattigdom”

18

De som er interessert kan henvises til en tidligere Civita-publikasjon om krisens årsaker: Marius Gustavson og Villeman Vinje
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du
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Krisepakkekapitalismen

Ben Bernanke og hans kolleger i den amerikanske sentralbanken brukte lang tid på å innse
alvoret i den amerikanske boligkrisen som startet i 2006 og som så utviklet seg til en
finanskrise høsten 2007 da rentene i pengemarkedet skjøt i været som følge av den
usikkerhet som bredte seg i banksektoren. Det var først da krisen gikk inn i en ny og langt
mer dramatisk fase høsten 2008 at myndighetene gjennomførte omfattende krisetiltak.20

HVA ER FATTIGDOM?

Utviklingen ble forsøkt møtt med kraftige krisepakker fra både sentralbanken og
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Jeg
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med at dollar)
de mest brukte fattigdomsdefinisjonene er lite
hensiktsmessige, og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet er større og at
det norske fattigdomsproblemet er mindre enn hva som vanligvis hevdes.

Fattigdom som politisk problem
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial
nød var utryddet i Norge. I 2000 rettet han derimot oppmerksomheten mot situasjonen for fattige
barn i Norge, og i 2007 uttalte han i en fjernsynsdokumentar at det var en skam at regjeringen
Stoltenberg II gjorde så lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. Nordlis uttalelser er antagelig
ganske representative for både politikere og befolkningen for øvrig: På slutten av 1970-tallet trodde
de fleste at det i det store og hele ikke fantes noe vesentlig fattigdomsproblem i Norge, mens
oppfatningen tre tiår senere er den stikk motsatte. Hva har skjedd på disse tre tiårene? Man kan
neppe hevde at det har funnet sted en dramatisk forverring av situasjonen for de dårligst stilte i det
norske samfunnet. Tvert imot tilsier de omfattende norske levekårsundersøkelsene i disse årene
at praktisk talt alle – også de dårligst stilte – har fått en betydelig bedre materiell levestandard i
perioden. Hvis vi ser på inntekt isolert, er det heller ingen grunn til å tro at fattigdomsproblemet har
forverret seg de siste tiårene.2
Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
Kilde: Figuren er basert på tall fra Cleveland Fed “Credit Easing Policy Tools”
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
De pengepolitiske krisetiltakene har mer enn doblet den amerikanske basispengemengden,
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
noe
som skaper
fareI var
forfattigdom
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(DetteDen
var en
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Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets
under.
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den
skulle ”bekjempe fattigdomsproblemene i Norge”, mens regjeringen Stoltenberg II gikk lenger
i sin tiltredelseserklæring: ”Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land. Regjeringen vil
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?
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HVA ER FATTIGDOM?
Artikkel 11 i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
fastslår ”retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie,
herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret”.1
Det er bred enighet over hele det politiske spektrum om at fattigdomsbekjempelse bør tillegges
stor betydning. Derimot er uenigheten stor om hvordan dette best bør skje, enten det handler
om den nasjonale eller den globale fattigdommen. Formålet med dette notatet er ikke å vurdere
virkningen av ulike tiltak mot fattigdom, men bare å diskutere hva som vanligvis menes med
begrepet ”fattigdom”. Jeg konkluderer med at de mest brukte fattigdomsdefinisjonene er lite
hensiktsmessige, og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet er større og at
det norske fattigdomsproblemet er mindre enn hva som vanligvis hevdes.

Fattigdom som politisk problem
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial
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Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
et problem i Norge. (Dette var en smule overraskende siden Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den
skulle ”bekjempe fattigdomsproblemene i Norge”, mens regjeringen Stoltenberg II gikk lenger
i sin tiltredelseserklæring: ”Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land. Regjeringen vil
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?

Å definere ”fattigdom”
Svaret på spørsmålet om hvor mange fattige som finnes, avhenger helt og fullt av hvordan
satte i verk et oppkjøpsprogram til en verdi av 1.250 milliarder dollar for såkalte mortgage-backed securities
duFed
definerer
”fattig”. Du kan få antall fattige ned mot null eller opp mot 100 prosent hvis du
(boliggjeldsobligasjoner) eid eller garantert av de statlige boligfinansinstitusjonene, primært Fannie Mae og Freddie Mac. I tillegg
bare sentralbanken
definerer fattigdom
tilstrekkelig
snevert
vidt.hundre
Ingenmilliarder
vil ta tildollar.
orde for noen av disse
kjøpte
gjeldspapirer
fra Fannie og
Freddie eller
verdt flere
21
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Figur 3 Den amerikanske sentralbankens portefølje av verdipapirer
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HVA ER FATTIGDOM?
Artikkel 11 i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
fastslår ”retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie,
herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret”.1
Det er bred enighet over hele det politiske spektrum om at fattigdomsbekjempelse bør tillegges
stor betydning. Derimot er uenigheten stor om hvordan dette best bør skje, enten det handler
om den nasjonale eller den globale fattigdommen. Formålet med dette notatet er ikke å vurdere
virkningen av ulike tiltak mot fattigdom, men bare å diskutere hva som vanligvis menes med
begrepet ”fattigdom”. Jeg konkluderer med at de mest brukte fattigdomsdefinisjonene er lite
hensiktsmessige, og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet er større og at
det norske fattigdomsproblemet er mindre enn hva som vanligvis hevdes.

Fattigdom som politisk problem
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial
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Figur 4 Samlet offentlig gjeld, USA, 1966-2009 (milliarder dollar)
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HVA ER FATTIGDOM?
Artikkel 11 i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
fastslår ”retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie,
herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret”.1
Det er bred enighet over hele det politiske spektrum om at fattigdomsbekjempelse bør tillegges
stor betydning. Derimot er uenigheten stor om hvordan dette best bør skje, enten det handler
om den nasjonale eller den globale fattigdommen. Formålet med dette notatet er ikke å vurdere
virkningen av ulike tiltak mot fattigdom, men bare å diskutere hva som vanligvis menes med
begrepet ”fattigdom”. Jeg konkluderer med at de mest brukte fattigdomsdefinisjonene er lite
hensiktsmessige, og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet er større og at
det norske fattigdomsproblemet er mindre enn hva som vanligvis hevdes.

Fattigdom som politisk problem
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial
nød var utryddet i Norge. I 2000 rettet han derimot oppmerksomheten mot situasjonen for fattige
barn i Norge, og i 2007 uttalte han i en fjernsynsdokumentar at det var en skam at regjeringen
Som det går fram av figuren, nærmer samlet offentlig gjeld seg 13.000 milliarder dollar,
Stoltenberg II gjorde så lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. Nordlis uttalelser er antagelig
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prosent
i 2015.23 Tvert imot tilsier de omfattende norske levekårsundersøkelsene i disse årene
at praktisk talt alle – også de dårligst stilte – har fått en betydelig bedre materiell levestandard i
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Kilde: St. Louis Fed, FRED

trygdesystemet. Nettogjelden er beregnet til å ligge på 73 prosent av BNP i 2015.
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2008til
store statlige låneopptak vil fortrenge private investeringer. Lavere økonomisk vekst
lavere skatteinntekter for staten, noe som i sin tur vil svekke statsfinansene ytterligere. Et
slikt scenario, hvis det skulle oppstå, kan føre til en ”gresk” krise også i USA.
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rekordfart. Det samme har over 100 flyplasser og mil på mil med jernbaneskinner.
Investeringer i infrastruktur har nådd svimlende 15 prosent av bruttonasjonalprodukt.
Mesteparten av pengene til å finansiere disse prosjektene kom fra statsstyrte banker som
har gitt lån til lokale kinesiske myndigheter. Stimuleringspakken har dermed ført til rask
kredittvekst. Denne gigantiske stimuleringen av økonomien har på kort sikt bidratt til å løfte
Kinas økonomi ut av lavkonjunkturen, men til hvilken pris?

HVA ER FATTIGDOM?
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at praktisk talt alle – også de dårligst stilte – har fått en betydelig bedre materiell levestandard i
perioden. Hvis vi ser på inntekt isolert, er det heller ingen grunn til å tro at fattigdomsproblemet har
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Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
stiger. Myndighetene har med andre ord skapt et dilemma, ikke ulikt det man hadde i USA i
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
forkant av bolig- og finanskrisen.

til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
Det er også paralleller til tidligere østasiatiske bobler. I følge en analyse utført av Financial
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
Times, er Kinas investeringsnivå som andel av BNP det samme som i Thailand rett før Asiaregjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
krisen. Utviklingen minner også om den som fant sted i Japan under eiendomsboblen der. 30
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
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Den mest framtredende indikatoren på den kinesiske boblen er imidlertid nr.7
den/ 2008
raske
kredittveksten. Dette er en av de sikreste indikatorene på at en økonomi beveger seg inn i et
ikke-bærekraftig spor, fordi kredittvekst innebærer oppbygging av gjeld. Bankenes
utlånsvolum økte med over 30 prosent i fjor og forventes å øke med rundt 18 prosent i år.33
Denne kredittveksten var en del av myndighetenes stimuleringsprogram da den globale
nedgangskonjunkturen slo inn over den kinesiske økonomien. Men dette var en svært
kortsiktig strategi, som har HVA
dratt økonomien
rett fra lavkonjunktur og inn i overoppheting.
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Russlands råvarebaserte økonomi

Under årets russiske økonomiske forum i St. Petersburg, ga president Medvedev løfter om å
modernisere landets økonomi, heriblant å redusere kapitalgevinstbeskatningen for å
stimulere langsiktige investeringer samt å bedre rettsvernet for næringslivet. Også han tar i
bruk finanskrisen som en anledning til å kritisere den angloamerikanske økonomiske
modellen og mener at dagens situasjon utgjør både en mulighet og en utfordring for
HVA ER FATTIGDOM?
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til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
Europas statsfinansielle krise
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
Da finanskrisen nådde sitt klimaks høsten 2008, var europeiske ledere raskt ute og tok
et problem i Norge. (Dette var en smule overraskende siden Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets
hendelsene til inntekt for den kontinentaleuropeiske modellen. Det viste seg imidlertid at
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at
europeiske banker var dypt involvert i den type investeringer som befant seg i senter av
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
krisen—verdipapirer
basert på amerikansk boliggjeld. Tyskland hadde i likhet med Kina ført
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den
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Spania. Stoltenberg II gikk lenger
i sin tiltredelseserklæring: ”Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land. Regjeringen vil
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?
Times
(2010), “Medvedev sees opportunity for new world order”, 18. juni
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Disse tre landene befant seg på mange måter i samme situasjon. Alle tre hadde
levd
over
evne og finansiert forbruk og investeringer med penger fra utlandet. Alle tre opplevde en
finansboble der investeringer i bolig og annen eiendom hadde spilt en sentral rolle. Og alle
tre ble hardt rammet av krisen.
Et annet land, Hellas, hadde skapt en annen form for boble, nemlig i uvettig statlig
pengebruk, basert på kortsiktige strategier fra landets politiske ledelse for å kjøpe velgere
HVAstillinger
ER FATTIGDOM?
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milliarder
euro,
finansiert
av andre euroland
2
forverret seg de siste tiårene.
og IMF. Dette ble fulgt av en ny pakke på 110 milliarder euro 2. mai, men heller ikke det
syntes
å legge lokk på krisen. I dagene som fulgte, spredde krisen seg raskt—først til resten
Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
av Europa, inkludert europeiske banker, og så til globale finansmarkeder. 6. mai stupte
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
internasjonale aksjemarkeder samtidig som den amerikanske Dow Jones-indeksen opplevde
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
sist største fall noen sinne i løpet av en dag—8,5 prosent. (Børsen hentet seg imidlertid til
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
dels inn igjen mot slutten av dagen og endte ned rundt 3 prosent.)
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
10. mai besluttet europeiske myndigheter seg for å intervenere massivt og fikk satt sammen
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
en
krisepakke på nesten 1.000 milliarder euro for å hjelpe griseøkonomiene. Inkludert i
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
pakken
var et program der den europeiske sentralbanken (ECB) skulle kjøpe opp statsgjeld.
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ECB er blitt svekket og at oppkjøpene av statsgjeld kan føre til inflasjon i årene– som
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legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?
40

Irland ble også identifisert med denne gruppen av land som etter hvert skiftet navn til PIIGS.
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Flere europeiske ledere har forsøkt å legge skylden på finansmarkedsaktører
den
europeiske krisen. For eksempel karakteriserte den tyske forbundskansleren Angela Merkel
krisen som en kamp mellom politikerne og markedet. Den greske statsministeren George
Papandreou antydet at krisen var forårsaket av et angrep på eurosonen av internasjonale
spekulanter, mens spanske myndigheter varslet at de ville iverksette granskning av en
angivelig sammensvergelse iverksatt av amerikanske investorer for å skade den spanske
økonomien.42

HVA ER FATTIGDOM?

Den tsjekkiske presidenten Vaclav Klaus påpeker at den globale krisen framskyndet og
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perioden. Hvis vi ser på inntekt isolert, er det heller ingen grunn til å tro at fattigdomsproblemet har
forverret seg de siste tiårene.2

Det vil ikke bli lett. Den overhengende gjeldsbyrden vil virke som en hemsko på den
økonomiske
utviklingen i lang tid. Den europeiske sentralbanken advarer mot at den
Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
statsfinansielle utviklingen i eurosonen vil fortrenge private investeringer og dempe den
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
økonomiske veksten i årene framover.45

til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
I følge en økonomisk prognose utført av Ernst & Young, kan Eurosonen oppleve et ”tapt tiår”,
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
ikke ulikt den økonomiske stagnasjonen som fant sted i Japan på 1990-tallet. Seniorrådgiver
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
Marie Diron ser for seg svak vekst og vedvarende høy ledighet. Den dystre spådommen
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
gjelder
spesielt landene i sør, som antas å oppleve vekstrater mellom 0 og -0,1 prosent de
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
neste
par årene. Dermed kan vi se en todeling av den europeiske økonomiske utviklingen
et problem
i Norge.
(Dette
var en smule
overraskende
med
stagnasjon
i sør
og moderat
vekst
i nord.46 siden Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den
skulle ”bekjempe fattigdomsproblemene i Norge”, mens regjeringen Stoltenberg II gikk lenger
i sin tiltredelseserklæring: ”Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land. Regjeringen vil
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
42 Bret Stephens (2010), “Europe’s Crisis of Ideas”, Wall Street Journal, 23. februar
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?
43

Vaclav Klaus (2010), “When Will the Eurozone Collapse?”, Economic Development Bulletin, No. 14, Cato Institute, 26. mai
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mai; http://www.ecb.int/press/pr/date/2010/html/pr100531.en.html
duErnst
definerer
”fattig”.
Du
kan
få
antall
ned mot
null growth”,
eller opp
& Young (2010), “Sovereign debt crisis fattige
hits Eurozone
economic
24. mot
juni 100 prosent hvis du
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45
46

1
17

Civita-notat

nr.7 / 2008

Britisk bacon

Det er ikke bare Sør-Europa som opplever statsfinansielle problemer. Den økonomiske
analytikeren Nouriel Roubini påpekte tidligere i år at de britiske statsfinansene ikke ser stort
bedre ut og at det begynner å lukte svidd flesk også der.47 Med et beregnet underskudd på
over 11 prosent av BNP i år og en samlet statsgjeld på rundt 70 prosent av BNP, er den
britiske statsfinansielle situasjonen
mange
måter like ille som for Portugal og Spania.48
HVApåER
FATTIGDOM?
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med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
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Sparekapitalismen

I følge Martin Wolf, sjefsøkonomisk kommentator i Financial Times, er Storbritannia på vei
inn i en periode preget av ”avtagende forventninger”.53 Han kunne like gjerne ha inkludert
resten av EU-landene, og om det går ordentlig ille, muligens store deler av
verdensøkonomien.

HVA ER FATTIGDOM?
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til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
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for statsansatte. (I Hellas fikk statsansatte betalt for to ekstra måneder i åretnr.7
utover
de
månedene de faktisk jobbet.) 58
Behovet for finanspolitisk konsolidering og statsfinansielle reformer er kun én del av
problemet. På et mer grunnleggende nivå, må de europeiske landene gjennomføre grundige
overhalinger av økonomiene sine for å øke konkurranseevnen og fjerne reguleringer som
hindrer økonomisk effektivitet og vekst. Dette er nødvendig for å redusere arbeidsledigheten
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somER
i sinFATTIGDOM?
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i Norge. (Dette
var ennoe
smule
overraskende
Jens Stoltenberg
på Arbeiderpartiets
bakgrunnen
av
denne
utbredte
misnøyen
med
både
myndigheter
og
fagforeninger
at
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at
Margaret
Thatcher
vant
valget
i
1979.
Hun
iverksatte
kraftige
finanspolitiske
og
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
pengepolitiske
omfattende
reformer
av den britiske
økonomien.
at man nå måtteinnstramminger
”gå sammen om samt
å avskaffe
den skjulte”.)
Regjeringen
Bondevik
II sa at den
skulle
”bekjempe
Norge”, menskrise,
regjeringen
Stoltenberg
II gikk lenger
På
kort
sikt ble fattigdomsproblemene
resultatet en alvorlig i økonomisk
som følge
av innstrammingene,
og
ikonflikter
sin tiltredelseserklæring:
”Det
skal
ikke
være
fattigdom
i
verdens
rikeste
land.
Regjeringen
med fagforeningene, som ikke ønsket økonomiske reformer. På lang vil
sikt ble
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?
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Financial Times (2010), “Greece agrees €24bn austerity package”, 30. april
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Times (2010), “Lisbon’s austerity package calms markets”, 29. april
ÅFinancial
definere
”fattigdom”
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Financial
(2010), “Spain
puts labour
reform
on thesom
agenda”,
14. mai
Svaret
påTimes
spørsmålet
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fattige
finnes,
avhenger helt og fullt av hvordan
(2010),
“So hard
bend:
in the labour
market
make
recovery
even100
harder”,
11. februar
duEconomist
definerer
”fattig”.
Du to
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få Rigidities
antall fattige
ned mot
null
eller
opp mot
prosent
hvis du
62
bare
definerer
tilstrekkelig
snevert
vidt. Ingen
vil Times,
ta til orde
for noen av disse
Gideon
Rachmanfattigdom
(2010), “Fear
that now unites
Britain eller
and Europe”,
Financial
14. mai
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resultatet en styrking av statsfinansene, større pengepolitisk stabilitet og en gjenoppretting
av den britiske økonomien. Dette var med andre ord helt nødvendige reformer som britene
har kunnet nyte godt av i lang tid. Denne økonomiske politikken ble i stor grad videreført av
det britiske arbeiderpartiet da Tony Blair tok over som statsminister i 1997. Dessverre fant det
sted en rekke økonomiske utskeielser på 2000-tallet, som har bidratt til dagens
kriserammede britiske økonomi, og britene står på nytt overfor en lang periode preget av
innstramminger og omstillinger.

HVA ER FATTIGDOM?

Artikkel 11 i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
Stimuleringskapitalismen
fastslår ”retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie,
1

herunder
mat, klær
og bolig, samt
til fortløpende
å få sin levemåte
En
viktigtilfredsstillende
årsak til den
økonomiske
krisen
på 1970-tallet
var at forbedret”.
etterkrigstidens
Det er bred enighet over hele det politiske spektrum om at fattigdomsbekjempelse bør tillegges
stimuleringspolitikk
brøt
sammen.
Forsøk
på
å
redusere
arbeidsledigheten
og stimulere til
stor betydning. Derimot er uenigheten stor om hvordan dette best bør skje, enten det handler
økonomisk
vekst eller
gjennom
ekspansiv
penge- og
finanspolitikk
over
tid til
ukontrollert
om den nasjonale
den globale
fattigdommen.
Formålet
med detteførte
notatet
er ikke
å vurdere
inflasjon,
ustabil
økonomisk
vekst
og
økende
ledighet—stagflasjon.
I
USA
toppet
inflasjonen
virkningen av ulike tiltak mot fattigdom, men bare å diskutere hva som vanligvis menes med
seg
på ”fattigdom”.
starten avJeg1980-tallet,
menat ble
reversert
gjennom kraftige pengepolitiske
begrepet
konkluderer med
de mest
brukte fattigdomsdefinisjonene
er lite
hensiktsmessige, av
og at
det er grunn til åPaul
tro at Volcker.
det globale
fattigdomsproblemet
er større
og at men
innstramminger
sentralbanksjef
Dette
utløste en kraftig
resesjon,
det
norske
fattigdomsproblemet
er
mindre
enn
hva
som
vanligvis
hevdes.
økonomien kom styrket ut av det etter at Reagan-resesjonen var over.

Fattigdom
som problemene
politisk problem
De
økonomiske
på 1970-tallet svekket troen på finanspolitisk stimulering og et
Imakroøkonomisk
1979 uttalte Odvarstyringsregime
Nordli at man for
førstepå
gang
i Norges
historie
kunneøkonomen
si at fattigdom
ogMaynard
sosial
basert
tankene
til den
britiske
John
nød
var
utryddet
i
Norge.
I
2000
rettet
han
derimot
oppmerksomheten
mot
situasjonen
for
fattige
Keynes. Den tradisjonelle keynesianismen forsvant dermed i stor grad. Over tid oppsto
barn i Norge, og i 2007 uttalte han i en fjernsynsdokumentar at det var en skam at regjeringen
imidlertid
et nytt tankesett som tok inn over seg de negative erfaringene fra 70-tallets
Stoltenberg II gjorde så lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. Nordlis uttalelser er antagelig
økonomiske
utvikling og den fagkritikken denne utviklingen førte med seg. Hvilket la grunnen
ganske representative for både politikere og befolkningen for øvrig: På slutten av 1970-tallet trodde
for
dagens
dominerende
makroøkonomiske
tenkning.
de fleste
at det
i det store og
hele ikke fantes noe
vesentlig fattigdomsproblem i Norge, mens
oppfatningen tre tiår senere er den stikk motsatte. Hva har skjedd på disse tre tiårene? Man kan

Dagens
makroøkonomiske
bygger
i storavgrad
på et teoretisk
paradigme
som
neppe hevde
at det har funnetstyringsregime
sted en dramatisk
forverring
situasjonen
for de dårligst
stilte i det
63 Denne retningen har vært basert på noen grunnleggende
gjerne
kalles
nykeynesianisme.
norske samfunnet. Tvert imot tilsier de omfattende norske levekårsundersøkelsene i disse årene
teoretiske
antagelser
ogderetningsgivende
for den
økonomiske
politikken. i Blant
at praktisk talt
alle – også
dårligst stilte – harprinsipper
fått en betydelig
bedre
materiell levestandard
perioden.
Hvis vi ser
isolert, er det heller
grunn
å tro at
fattigdomsproblemet har til
disse
er tanken
ompå
atinntekt
prisstabilitet—eller,
mer ingen
presist,
jevntil årlig
konsumprisvekst—fører
2
forverret
seg de siste
tiårene.
stabil
økonomisk
vekst
og en arbeidsledighet som er lik den antatte likevektsledigheten.
Detfra
somdenne
har endret
seg, er snarere
av hva
fattigdom
Ut
tankegangen,
har forståelsen
sentralbanker
i de
fleste innebærer.
industrilandLevekår
siktet som
mot fåetårsåkalt
tidligere
ikke
ville
blitt
betraktet
som
”fattigslige”,
blir
nå
betraktet
nettopp
som
det.
Det
har ført
inflasjonsmål—gjerne et sted rundt 2 prosent. Ideen var at ved å forplikte sentralbanken
til
til
en
markant
opptrapping
av
den
politiske
diskursen,
hvor
ulike
regjeringer
synes
å
konkurrere
dette målet, ville man skape forventninger om at inflasjonen over tid ville være lik målet, noe
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
som ville ”forankre” innbyggernes inflasjonsforventninger. I sentralbanksjargong ble det
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
opprettet
etBondevik
”nomineltI, anker”
valutaen.
regjeringen
var ikkefor
problematikken
nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til

Dette
styringsregimet
bred oppslutning
blanti forbindelse
makroøkonomer,
både og
i akademia
regjeringen
Stoltenberg Ihadde
var fattigdom
bare trukket frem
med bistand,
ikke som og
blant
de som
utformet
i sentralbankene.
Det Stoltenberg
var enkeltepåkritiske
røster som
et problem
i Norge.
(Detterentepolitikken
var en smule overraskende
siden Jens
Arbeiderpartiets
stilte
spørsmålstegn
ved
denne
tankegangen.
En
fremtredende
kritiker
var
William
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at White ved
Banken
for internasjonale
pengeoppgjør
(BIS).”tilHan
påpekte
at åpne
dettefattigdommen”,
fokuset var for
arbeiderbevegelsen
hadde brukt
det 20. århundre
å avskaffe
den
ogsnevert
at man
nå renter
måtte ”gå
sammen
å avskaffe
den økonomiske
skjulte”.) Regjeringen
Bondevik
II sa at den
fordi
lave
over
tid kanom
føre
til alvorlige
ubalanser.
Konklusjonen
hans var
skulle
”bekjempe
fattigdomsproblemene
i
Norge”,
mens
regjeringen
Stoltenberg
II
gikk
lenger
klar: Prisstabilisering er ikke tilstrekkelig for å skape økonomisk stabilitet. Vi må også se på
i sinsom
tiltredelseserklæring:
”Det skal
være fattigdom i verdens
rikesteoppbygging
land. Regjeringen
vil fordi
det
skjer i finanssektoren
ogikke
på husholdningers
og bedrifters
av gjeld,
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat
hva det er
64
finansielle ubalanser kan skape kriser som vil påvirke resten av økonomien.
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?
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Det engelske begrepet er ”New Keynesian economics” og må ikke forveksles med ”neo keynesianism” som er et begrep som
Svaret
på brukes
spørsmålet
om hvorparadigmet
mange fattige
sometterfølgerne
finnes, avhenger
av hvordan
noen
ganger
om det teoretiske
til de tidlige
av Keynes.helt
I dagog
vil fullt
vi kanskje
heller kalle disse
tidligere
økonomene
for tradisjonelle
keynesianere.
du definerer
”fattig”.
Du kan få
antall fattige ned mot null eller opp mot 100 prosent hvis du

bare
definerer
tilstrekkelig
snevertBIS
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vidt. Papers
Ingen 205,
vil ta
til orde
for noenSettlements
av disse
William
R. White fattigdom
(2006), “Is Price
Stability Enough?,”
Working
Bank
for International
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2008til
BIS advarer i dag mot en gjentagelse av noen av de underliggende forhold som
finanskrisen: For lave renter over for lang tid svekker evnen til risikovurdering og skaper
alvorlige finansielle ubalanser.65
I etterkant av finanskrisen har stadig flere økonomer og kommentatorer begynt å se den
nære forbindelsen mellom lave renter og finansielle ubalanser. Dessverre gjelder dette
foreløpig i liten grad de som
tar rentebeslutningene
i sentralbankene. Et unntak ved den
HVA
ER FATTIGDOM?
amerikanske sentralbanken er Thomas Hoenig, president ved sentralbankens avdeling i
Kansas
City.
Haninternasjonale
har blitt stadig
mer bekymret
for de langsiktige
som oppstår
Artikkel 11
i FNs
konvensjon
om økonomiske,
sosiale ogrisikofaktorer
kulturelle rettigheter
fastslår
”
retten
for
enhver
til
å
ha
en
tilfredsstillende
levestandard
for
seg
selv
og
sin
familie,
når rentene er for lave og tilgangen på kreditt blir for stor. Som han sier:
herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret”.1
Det er
ingenover
tvil om
lave
renter stimulerer
de rentefølsomme
delene av økonomien,
Det er bred
enighet
heleatdet
politiske
spektrum om
at fattigdomsbekjempelse
bør tillegges
stor betydning.
er uenigheten
omvilhvordan
dette
best
skje, enten
handler
og hvis Derimot
rentene holdes
lave forstor
lenge
det kunne
føre
til bør
forstyrrelser
av det
økonomiens
om denressursallokering.
nasjonale eller den
globale lave
fattigdommen.
Formålet
medforbruk
dette notatet
ikke å vurdere
Kunstige
renter synes
å fremme
framforersparing
og vil
virkningen
ulike
tiltak mot påvirke
fattigdom,
men bare å diskutere hva
somrelative
vanligvis
menes med
overavtid
systematisk
investeringsbeslutninger
og de
kostnadene
ved,
begrepet
”fattigdom”.
Jeg av,
konkluderer
samt
allokeringen
kapital.66 med at de mest brukte fattigdomsdefinisjonene er lite
hensiktsmessige, og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet er større og at
det norske
fattigdomsproblemet
mindre
ennom
hvadet
som
vanligvis
hevdes.
Han
konkluderer
med at ”lave er
renter,
selv
nok
ikke var
den eneste årsaken, spilte en

sentral rolle i å skape de omstendigheter som førte til krisen.” Ved å heve blikket noe og skue
Fattigdomersom
problem
framover,
han politisk
bekymret
for at dagens lave rente, hvis den blir opprettholdt for lenge, vil
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial
skape nye finansielle ubalanser i framtiden.

nød var utryddet i Norge. I 2000 rettet han derimot oppmerksomheten mot situasjonen for fattige
barn ifinanskrisen
Norge, og i 2007
uttalteogså
han i en
en fjernsynsdokumentar
at det var enfinanspolitikk.
skam at regjeringen
Med
så man
gjenoppliving av keynesiansk
Mantraet i
Stoltenberg II gjorde så lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. Nordlis uttalelser er antagelig
2008 var at ”vi er alle keynesianere nå”. Keynesiansk finanspolitikk innebærer at
ganske representative for både politikere og befolkningen for øvrig: På slutten av 1970-tallet trodde
myndighetene
storeogunderskudd
på statsbudsjettet
for å stimulere økonomien
ut av en
de fleste at det ifører
det store
hele ikke fantes
noe vesentlig fattigdomsproblem
i Norge, mens
lavkonjunktur.
Det
antas
at
den
statlige
pengebruken
har
store
ringvirkninger
og
dermed
oppfatningen tre tiår senere er den stikk motsatte. Hva har skjedd på disse tre tiårene? Man kanfyrer
ineppe
gang hevde
aktivitet
privat
at idet
har sektor.
funnet sted en dramatisk forverring av situasjonen for de dårligst stilte i det
norske samfunnet. Tvert imot tilsier de omfattende norske levekårsundersøkelsene i disse årene
En
slik finanspolitikk
harderiktignok
aldri– vært
forsøkt
for å bedre
stimulere
en økonomi
ut av
at praktisk
talt alle – også
dårligst stilte
har fått
en betydelig
materiell
levestandard
i en
depresjonslignende
krise.
På isolert,
1930-tallet
eningen
slik stimulans
krigsmobiliseringen,
perioden. Hvis vi ser på
inntekt
er detkom
heller
grunn til å først
tro atmed
fattigdomsproblemet
har
forverret
de siste tiårene.
noe
flereseg
økonomer
mente 2var et bevis på at slik stimuleringspolitikk virker. Men den raske

reduksjonen av det amerikanske statsbudsjettet i 1946, fulgt av kraftig vekst og høy
Det som har endret
seg,utbredt
er snarere
av hva fattigdom
innebærer.
få år
sysselsetting,
skapte
tvilforståelsen
blant amerikanske
politikere
om atLevekår
dennesom
tankegangen
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
hadde noe for seg. Keynesianske økonomer advarte på denne tiden om at kuttene ville føre
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
til
dethverandre
motsatt—den
verste
krisen i amerikansk
historie.
med
i å vise
hvemøkonomiske
som tar problematikken
mest alvorlig.
Tiltredelseserklæringene
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til

Det
var først med Kennedy-Johnson-administrasjonen på 60-tallet at keynesiansk
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
finanspolitikk
ble fordeling
implementert.
til inflasjon og statsfinanser
som spanttilut av
”en mer rettferdig
mellomDette
fattig førte
og rik raskt
i verdenssamfunnet”.
I tiltredelseserklæringen
kontroll,
noe
som endte
i 70-tallets
stagflasjon
og langvarige
krise.
regjeringen
Stoltenberg
I varopp
fattigdom
bare trukket
frem i forbindelse
med økonomiske
bistand, og ikke
som Den
tradisjonelle
keynesianismen
kom
derfor
i
vanry,
og
de
fleste
økonomer
forlot
dette
et problem i Norge. (Dette var en smule overraskende siden Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets
landsmøte i 2000
haddeoppsto
uttalt – i den
forlengelsen
Nordlis utspill om de som
fattigekonsentrerte
barna – at
tankesettet.
I stedet
omtalteavnykeynesianismen,
seg om
67
arbeiderbevegelsen
hadde
brukt det 20. århundre
”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
pengepolitikken
som
styringsinstrument.
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den

skulle
”bekjempeforsøkte
fattigdomsproblemene
i Norge”,seg
mens
Stoltenberg
II gikkDette
lengervar lite
På
1990-tallet
Japan å stimulere
ut regjeringen
av en økonomisk
krise.
ivellykket.
sin tiltredelseserklæring:
”Det
skal
ikke
være
fattigdom
i
verdens
rikeste
land.
Regjeringen
vilved at
Erfaringene man gjorde seg var at pengebruken førte til ren ressurssløsing,
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?
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WSJ.com (2010), “BIS Warns Central Banks Against Keeping Rates Low for too Long”, Real Time Economics, 28. juni, http://
blogs.wsj.com/economics/2010/06/28/bis-warns-central-banks-against-keeping-rates-low-for-too-long/
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Thomas Hoenig (2010), ”What About Zero?”, Santa Fe, New Mexico, 7. april

Svaret på spørsmålet om hvor mange fattige som finnes, avhenger helt og fullt av hvordan
oppsto retningen nyklassisk makroøkonomi (”New Classical econonomics”) ledet an av Robert Lucas ved universitetet i
duFørst
definerer
”fattig”. Du kan få antall fattige ned mot null eller opp mot 100 prosent hvis du
Chicago. Flere av de nyklassiske tankene, samt deler av Milton Friedmans kritikk av den tradisjonelle keynesianismen, ble en
bare
definerer nykeynesiansk
fattigdom tilstrekkelig
snevert
eller vidt. Ingen vil ta til orde for noen av disse
del
av mainstream
makroøkonomisk
tenkning.
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statlige investeringsprogrammer resulterte i overflødig infrastruktur, ofte omtalt som
ingensteds”. Samtidig økte statsgjelden i raskt tempo. Tilhengere av slik stimuleringspolitikk
mente på sin side at japanske myndigheter ikke hadde brukt nok penger raskt nok. Andre
mente at myndighetene ikke hadde latt seddelpressen løpe raskt nok.
Den amerikanske sentralbankledelsen var blant dem som inntok sistnevnte standpunkt, ikke
minst daværende sentralbankstyremedlem
Ben Bernanke, som senere ble sentralbanksjef.
HVA ER FATTIGDOM?
Frykten for at den amerikanske sentralbanken skulle oppleve såkalt ”japansk syke”—en
økonomisk
preget avkonvensjon
lav vekst og
prisvekst
ellerogsvak
deflasjon—førte
Artikkel 11 i utvikling
FNs internasjonale
om ingen
økonomiske,
sosiale
kulturelle
rettigheter til at
fastslår
”
retten
for
enhver
til
å
ha
en
tilfredsstillende
levestandard
for
seg
selv
og
sin
sentralbankens styringsrente ble holdt svært lav, svært lenge i kjølvannet avfamilie,
IT-krakket på
1
herunder tilfredsstillende
mat, klær
og bolig,
samt
fortløpende
å få sin brukte
levemåte
forbedret”.
begynnelsen
av 2000-tallet.
Et annet
motiv
vartilat
sysselsettingen
svært
lang tid på å
Det er seg
bredinn
enighet
hente
igjen.over hele det politiske spektrum om at fattigdomsbekjempelse bør tillegges
stor betydning. Derimot er uenigheten stor om hvordan dette best bør skje, enten det handler
om den
nasjonaleøkonomien
eller den globale
Formålet
med
dette notatet
er ikke
å vurdere
Ved
å stimulere
ut av fattigdommen.
resesjonen som
kom da
IT-boblen
sprakk,
la myndighetene
virkningen av ulike tiltak mot fattigdom, men bare å diskutere hva som vanligvis menes med
grunnlaget for neste boble og neste krise. Denne kortsiktige tenkningen har dermed brakt
begrepet ”fattigdom”. Jeg konkluderer med at de mest brukte fattigdomsdefinisjonene er lite
sentralbanken
fra boble til boble og krise til krise. Og for hver gang den griper inn, synes
hensiktsmessige, og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet er større og at
krisene
å
bli
verre.
Det virker er
derfor
som
har havnet i en ond sirkel, ikke
det norske fattigdomsproblemet
mindre
ennom
hvasentralbanken
som vanligvis hevdes.

ulikt det som skjedde på 70-tallet. Den eneste veien ut av denne sirkelen er å endre
styringsregimet,
som mest
sannsynlig vil skje i løpet av dette tiåret, etter som stadig flere
Fattigdom somnoe
politisk
problem
økonomer
kommentatorer
til erkjennelsen
at kunne
dagens
pengepolitikk
ikke er
I 1979 uttalteog
Odvar
Nordli at man kommer
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i Norges historie
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var
utryddet
i
Norge.
I
2000
rettet
han
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oppmerksomheten
mot
situasjonen
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fattige
bærekraftig.

barn i Norge, og i 2007 uttalte han i en fjernsynsdokumentar at det var en skam at regjeringen
Stoltenberg II gjorde
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for å bekjempe fattigdomsproblemet.
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En annen ledende nykeynesianer, Gregory Mankiw, mener at økonomer simpelthen
for lite av både økonomiske kriser og hvordan myndighetenes politikk påvirker økonomien.
Han oppfordrer derfor økonomer og politikere til å være mer ydmyke. Han påpeker også
svakhetene ved utformingen av den amerikanske finanspolitiske stimuleringspakken og ved
forsøkene på å innhente data om virkningene.71
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underskuddslandene, primært USA. Verdensøkonomien må ”rebalanseres” nr.7
for /at2008
den
framtidige utviklingen skal bli mer bærekraftig.
USA har i løpet av det siste tiåret påtatt seg rollen som ”etterspørrer i siste instans”. Landets
har ført rekordstore underskudd på driftsbalansen, som kan ses som det videste målet på et
lands handelsbalanse.77 En annen måte å forstå driftsbalansen på er sparing minus
investeringer. Hvis den nasjonale
er mindre enn investeringsnivået, vil et lands
HVAsparingen
ER FATTIGDOM?
husholdninger, bedrifter og statsmakt i sum måtte låne penger fra utlandet. 78
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Hovedproblemet er rentepolitikken i de store økonomiene—USA, Eurosonen og Japan—som
påvirker markeder kloden rundt. Pengepolitiske reformer må derfor starte i disse landene,
hvis verden skal kunne bevege seg mot en mer stabil finansiell orden.
Foruten bekymring for destabiliserende kapitalstrømmer, er det mye som tyder på at
utviklingen av verdensøkonomien etter finanskrisen er svært sårbar og høyst usikker.

HVA ER FATTIGDOM?
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Figur 5 Verdenshandelen 1991-2010 (volum) (2000=100)
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HVA ER FATTIGDOM?
Artikkel 11 i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
fastslår ”retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie,
herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret”.1
Det er bred enighet over hele det politiske spektrum om at fattigdomsbekjempelse bør tillegges
stor betydning. Derimot er uenigheten stor om hvordan dette best bør skje, enten det handler
om den nasjonale eller den globale fattigdommen. Formålet med dette notatet er ikke å vurdere
virkningen av ulike tiltak mot fattigdom, men bare å diskutere hva som vanligvis menes med
begrepet ”fattigdom”. Jeg konkluderer med at de mest brukte fattigdomsdefinisjonene er lite
hensiktsmessige, og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet er større og at
det norske fattigdomsproblemet er mindre enn hva som vanligvis hevdes.

Fattigdom som politisk problem
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial
nød var utryddet i Norge. I 2000 rettet han derimot oppmerksomheten mot situasjonen for fattige
barn i Norge, og i 2007 uttalte han i en fjernsynsdokumentar at det var en skam at regjeringen
Stoltenberg II gjorde så lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. Nordlis uttalelser er antagelig
ganske representative for både politikere og befolkningen for øvrig: På slutten av 1970-tallet trodde
Kilde: CPB (2010)
de fleste at det i det store og hele ikke fantes noe vesentlig fattigdomsproblem i Norge, mens
oppfatningen tre tiår senere er den stikk motsatte. Hva har skjedd på disse tre tiårene? Man kan
Som
det går fram av figuren, falt verdenshandelen noe i forbindelse med resesjonen i
neppe hevde at det har funnet sted en dramatisk forverring av situasjonen for de dårligst stilte i det
etterkant
av IT-boblen. Men fallet var langt mer dramatisk i kjølvannet av finanskrisen. Ved å
norske samfunnet. Tvert imot tilsier de omfattende norske levekårsundersøkelsene i disse årene
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Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
et problem i Norge. (Dette var en smule overraskende siden Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den
skulle ”bekjempe fattigdomsproblemene i Norge”, mens regjeringen Stoltenberg II gikk lenger
i sin tiltredelseserklæring: ”Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land. Regjeringen vil
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?

Å definere ”fattigdom”
Svaret på spørsmålet om hvor mange fattige som finnes, avhenger helt og fullt av hvordan
du definerer
”fattig”. Du kan få antall fattige ned mot null eller opp mot 100 prosent hvis du
Kilde:
CPB (2010)
bare definerer fattigdom tilstrekkelig snevert eller vidt. Ingen vil ta til orde for noen av disse
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Som vi ser har verdenshandelen delvis hentet seg inn igjen, selv om den ligger nr.7
langt/ 2008
under
trend, hvis verdenshandelen uavbrutt skulle ha fortsatt utviklingen fra før krisen. Kurven
peker for tiden nedover, grunnet fallet fra april til mai. Dette faller sammen i tid med en rekke
faktorer som peker på en mulig ny nedkjøling av verdensøkonomien og kan slik sett være et
varsel om ytterligere fall eller utflating i tiden framover.
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HVA
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om den nasjonale eller den globale fattigdommen. Formålet med dette notatet er ikke å vurdere
virkningen av ulike tiltak mot fattigdom, men bare å diskutere hva som vanligvis menes med
begrepet ”fattigdom”. Jeg konkluderer med at de mest brukte fattigdomsdefinisjonene er lite
hensiktsmessige, og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet er større og at
det norske fattigdomsproblemet er mindre enn hva som vanligvis hevdes.

Fattigdom som politisk problem
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial
nød var utryddet i Norge. I 2000 rettet han derimot oppmerksomheten mot situasjonen for fattige
barn i Norge, og i 2007 uttalte han i en fjernsynsdokumentar at det var en skam at regjeringen
Stoltenberg II gjorde så lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. Nordlis uttalelser er antagelig
ganske representative for både politikere og befolkningen for øvrig: På slutten av 1970-tallet trodde
de fleste at det i det store og hele ikke fantes noe vesentlig fattigdomsproblem i Norge, mens
oppfatningen tre tiår senere er den stikk motsatte. Hva har skjedd på disse tre tiårene? Man kan
neppe hevde at det har funnet sted en dramatisk forverring av situasjonen for de dårligst stilte i det
norske samfunnet. Tvert imot tilsier de omfattende norske levekårsundersøkelsene i disse årene
at praktisk talt alle – også de dårligst stilte – har fått en betydelig bedre materiell levestandard i
perioden. Hvis vi ser på inntekt isolert, er det heller ingen grunn til å tro at fattigdomsproblemet har
forverret seg de siste tiårene.2
Kilde: CPB (2010)
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Mot en mer stabil kapitalisme

Veien ut av krisen vil måtte innebære både kortsiktige og langsiktige grep. De kortsiktige
grepene innbefatter statsfinansielle innstramminger og nedbygging av gjeld. De langsiktige
innebærer endringer i det økonomiske systemet, heriblant en omdefinering av forholdet
mellom marked og stat.

HVA
ERkjøl
FATTIGDOM?
For å kunne få økonomien
på rett
igjen, må både husholdninger, bedrifter og
myndigheter redusere gjeldsnivået. Dette er helt essensielt. Man kan ikke løse en gjeldskrise
Artikkel
11 i FNsenda
internasjonale
konvensjon
om økonomiske,
sosiale
og kulturelle
rettigheter
ved
å skape
mer gjeld.
Dette innebærer
at privat
sektor
må spare
mer og at
fastslår
”
retten
for
enhver
til
å
ha
en
tilfredsstillende
levestandard
for
seg
selv
og
sin
myndighetene må stramme inn budsjettene, helst ved omfattende kutt i offentligfamilie,
sektor.
herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret”.1
På
sikt
erhele
økonomien
avhengig
omstruktureringer,
etter som
Det mellomlang
er bred enighet
over
det politiske
spektrumavomomfattende
at fattigdomsbekjempelse
bør tillegges
arbeid
og kapital
måerskiftes
ut av
overdettilhandler
sektorer og
stor betydning.
Derimot
uenigheten
storikke-bærekraftig
om hvordan dettevirksomhet
best bør skje,ogenten
virksomheter
der eller
de kan
verdier.
En slik
omstillingsprosess
er åsmertefull
om den nasjonale
denskape
globaleframtidige
fattigdommen.
Formålet
med
dette notatet er ikke
vurdere og
vil
kunne ta
låneopptak
pengebruk
vanskeliggjøre
omstillingen
virkningen
avlang
ulike tid.
tiltakStatlig
mot fattigdom,
menog
bare
å diskuterevilhva
som vanligvis denne
menes med
fordi
det ”fattigdom”.
fortrengerJeg
privat
investeringsvirksomhet
somfattigdomsdefinisjonene
er helt nødvendig er
forliteå skape
begrepet
konkluderer
med at de mest brukte
framtidens
arbeidsplasser.
hensiktsmessige,
og at det er grunn til å tro at det globale fattigdomsproblemet er større og at
det norske fattigdomsproblemet er mindre enn hva som vanligvis hevdes.

De langsiktige grepene vil innebære en omlegging av det pengepolitiske regimet og andre
dyptgripende
endringer
statens rolle i forhold til finanssektoren. Finjusteringer av
Fattigdom som
politisk av
problem
sentralbankens
styringsrente
skaper
ikkegang
økonomisk
på lang
kun et
I 1979 uttalte Odvar
Nordli at man
for første
i Norges stabilitet
historie kunne
si atsikt,
fattigdom
og skinn
sosial av
stabilitet
på korti Norge.
sikt. Renten
økonomiens
prissignal.mot
I dag
behandles
den som
nød var utryddet
I 2000 er
rettet
han derimotviktigste
oppmerksomheten
situasjonen
for fattige
om
var myndighetenes
styringsredskap. Dette
kanvar
ikke
barnden
i Norge,
og i 2007 uttalteviktigste
han i en fjernsynsdokumentar
at det
en fortsette.
skam at regjeringen
Stoltenberg II gjorde så lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. Nordlis uttalelser er antagelig

På
litt lenger
sikt virker
sannsynlig
at befolkningen
krisene verden
står oppe
i nå vil
til en gradvis
ganske
representative
fordet
både
politikere og
for øvrig:
På slutten
av føre
1970-tallet
trodde
reorientering
av
den
økonomiske
politikken.
Pengepolitiske
beslutningstagere
vil
forhåpentlig
de fleste at det i det store og hele ikke fantes noe vesentlig fattigdomsproblem i Norge, mens
få
en bedretreforståelse
sammenhengen
mellom
styringsrente
ogtiårene?
aktivapriser
oppfatningen
tiår senere for
er den
stikk motsatte. Hva
har skjedd
på disse tre
Man kansamt
adferden
til
aktører
i
finansmarkedene.
neppe hevde at det har funnet sted en dramatisk forverring av situasjonen for de dårligst stilte i det
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større grad av adferdsrisiko2 og vil over tid gjøre finanssektoren stadig mer politisert. Denne
forverret seg de siste tiårene.
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Spørsmålet er imidlertid: hvem skal redde redningsmennene når de går konkurs?nr.7
Med/ 2008
andre
ord, hvem skal redde de myndigheter som ikke klarer å betjene gjelden sin?
Disse redningsaksjonene synes ingen ende å ta. Til slutt blir det store land med
spareoverskudd og sentralbanker som må tre støttende til. Men dette legger kun grunnen for
enda større kriser i framtiden. En slik redningspakkekapitalisme har ingen framtid.

ER FATTIGDOM?
Fokuset må derfor skiftes fraHVA
redningspolitikk
når noe går galt til en mer langsiktig økonomisk
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herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret”.1
Det er bred enighet over hele det politiske spektrum om at fattigdomsbekjempelse bør tillegges
stor betydning. Derimot er uenigheten stor om hvordan dette best bør skje, enten det handler
om den nasjonale eller den globale fattigdommen. Formålet med dette notatet er ikke å vurdere
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fattigdomsproblemet er mindre enn hva som vanligvis hevdes.

Fattigdom som politisk problem
I 1979 uttalte Odvar Nordli at man for første gang i Norges historie kunne si at fattigdom og sosial
nød var utryddet i Norge. I 2000 rettet han derimot oppmerksomheten mot situasjonen for fattige
barn i Norge, og i 2007 uttalte han i en fjernsynsdokumentar at det var en skam at regjeringen
Stoltenberg II gjorde så lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. Nordlis uttalelser er antagelig
ganske representative for både politikere og befolkningen for øvrig: På slutten av 1970-tallet trodde
de fleste at det i det store og hele ikke fantes noe vesentlig fattigdomsproblem i Norge, mens
oppfatningen tre tiår senere er den stikk motsatte. Hva har skjedd på disse tre tiårene? Man kan
neppe hevde at det har funnet sted en dramatisk forverring av situasjonen for de dårligst stilte i det
norske samfunnet. Tvert imot tilsier de omfattende norske levekårsundersøkelsene i disse årene
at praktisk talt alle – også de dårligst stilte – har fått en betydelig bedre materiell levestandard i
perioden. Hvis vi ser på inntekt isolert, er det heller ingen grunn til å tro at fattigdomsproblemet har
forverret seg de siste tiårene.2
Det som har endret seg, er snarere forståelsen av hva fattigdom innebærer. Levekår som få år
tidligere ikke ville blitt betraktet som ”fattigslige”, blir nå betraktet nettopp som det. Det har ført
til en markant opptrapping av den politiske diskursen, hvor ulike regjeringer synes å konkurrere
med hverandre i å vise hvem som tar problematikken mest alvorlig. Tiltredelseserklæringene
til de fire siste regjeringene er eksempler på en slik opptrapping. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Bondevik I, var ikke problematikken nevnt med annet enn at man skulle arbeide for
”en mer rettferdig fordeling mellom fattig og rik i verdenssamfunnet”. I tiltredelseserklæringen til
regjeringen Stoltenberg I var fattigdom bare trukket frem i forbindelse med bistand, og ikke som
et problem i Norge. (Dette var en smule overraskende siden Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets
landsmøte i 2000 hadde uttalt – i forlengelsen av Nordlis utspill om de fattige barna – at
arbeiderbevegelsen hadde brukt det 20. århundre ”til å avskaffe den åpne fattigdommen”, og
at man nå måtte ”gå sammen om å avskaffe den skjulte”.) Regjeringen Bondevik II sa at den
skulle ”bekjempe fattigdomsproblemene i Norge”, mens regjeringen Stoltenberg II gikk lenger
i sin tiltredelseserklæring: ”Det skal ikke være fattigdom i verdens rikeste land. Regjeringen vil
legge fram en helhetlig plan for å avskaffe fattigdom i Norge.” Spørsmålet er akkurat hva det er
Regjeringen har lovet å avskaffe. Kort sagt: Hva er fattigdom?

Å definere ”fattigdom”
Svaret på spørsmålet om hvor mange fattige som finnes, avhenger helt og fullt av hvordan
du definerer ”fattig”. Du kan få antall fattige ned mot null eller opp mot 100 prosent hvis du
bare definerer fattigdom tilstrekkelig snevert eller vidt. Ingen vil ta til orde for noen av disse
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