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ØKONOMISK ULIKHET

De fleste av industrilandene har opplevd økte inntektsforskjeller de siste tiårene. Dette gjelder også
de nordiske landene, inkludert Norge. Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som
ligger bak denne utviklingen og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem.
Blant de faktorer som kan forklare den økte økonomiske ulikheten er globalisering, teknologi, utdanning og et endret arbeidsmarked. Disse faktorene bidrar i mindre grad til å forklare hvorfor en
økende andel av nasjonalinntekten har tilfalt husholdningene med aller høyest inntekt. En viktig del
av forklaringen er kapitalinntektens økte betydning under høykonjunkturen i forkant av finanskrisen
og på slutten av 90-tallet.
Rapporten avslutter med en gjennomgang av hvordan den økonomiske krisen virker inn på inntektsfordelingen og hvordan høy ledighet og sparetiltak bidrar til redusert mulighetslikhet for befolkningen i de kriserammede landene.
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Sammendrag
De fleste av industrilandene har opplevd økte inntektsforskjeller de siste tiårene.
Dette gjelder også de nordiske landene, inkludert Norge. Denne rapporten søker å
belyse noen av de forhold som ligger bak denne utviklingen og drøfter hvorvidt den
økonomiske ulikheten er et økende problem.
Blant de faktorer som kan forklare den økte økonomiske ulikheten er globalisering,
teknologi, utdanning og et endret arbeidsmarked. Den teknologiske utviklingen
har skapt etterspørsel etter arbeidskraft med høye kvalifikasjoner. Tilbudet av slik
arbeidskraft har blitt liggende etter utviklingen, noe som har presset opp lønninger for
de med høy utdanning.
Samtidig har Kina, India og de tidligere sovjetstatenes inntreden i den globale
økonomien doblet den globale arbeidsstyrken. Dette innebærer større utenlandsk
konkurranse for tradisjonelle næringer i industrilandene, noe som har betydning for
inntekten til arbeidskraften i disse næringene.
Mye av det som vil definere framtidens arbeidsmarked og inntektsforskjeller – både i
og mellom land – er investeringer i humankapital, spesielt utdanning. Når
kunnskapsgraden i de fremvoksende økonomiene øker, vil inntektsforskjellene
mellom de med høy og lav utdanning bli redusert.
Faktorene over bidrar til å forklare utviklingstrekkene for det store flertallet i
befolkningen og er relativt like på tvers av industrilandene, som alle opplever økt
konkurranse fra fremvoksende økonomier, økt bruk av ny teknologi og utdanningsrelaterte utfordringer. Men de bidrar i mindre grad til å forklare utviklingen for
husholdningene i toppen av inntektsfordelingen.
Spesielt i USA, men også i andre land, har man sett at en økende andel av
nasjonalinntekten har tilfalt husholdningene med aller høyest inntekt. En viktig del av
forklaringen er kapitalinntektens økte betydning under høykonjunkturen i forkant
av finanskrisen og på slutten av 90-tallet.
Kapitalinntektens konjunkturavhengighet og konsentrasjon i toppen av inntektsfordelingen gjør at vi kan forvente reduserte inntektsforskjeller mellom de rikeste
husholdningene og resten av befolkningen i lavkonjunkturene. Det kraftige fallet i
aksjemarkedet i kjølvannet av finanskrisen bidro til å redusere den økonomiske
ulikheten i flere industriland, deriblant USA og Norge.
Samtidig har vekst i statlige overføringer dempet inntektsfallet for de som står uten
jobb, slik at den samlede virkningen av den økonomiske krisen har vært en viss
reduksjon i den økonomiske ulikheten hva gjelder inntekt, i det minste i 2008 - 2009.
På den annen side har krisen økt mulighetsulikheten ved at store deler av
befolkningen er ekskludert fra arbeidsmarkedet. Dette gjelder ikke minst det store
antallet unge mennesker som ikke får jobb.
Det konkluderes med at ulike mål på økonomisk ulikhet bør ikke være et fokus i seg
selv. Man bør snarere se på årsakene til forskjellene og hvorvidt de er et
problem. Det er et problem med økte forskjeller, hvis de skyldes forskjellsbehandling
eller et ufornuftig skatteregime som begunstiger de med høyest inntekt mer enn
andre. Det er også et problem, dersom deler av befolkningen faller utenfor, fordi de
mangler den nødvendige humankapitalen til å ta del i den raske teknologiske
utviklingen og den økte internasjonaliseringen.
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1. Innledning
Fokuset på inntekt vektlegger dessuten ulikheter i økonomiske resultater,
men minst like viktig er de ulike
mulighetene innbyggerne har, et tema
som har blitt stadig viktigere med
tanke på den alvorlige jobbkrisen som
preger mange av industrilandene.

2012 er året da økonomisk ulikhet for
alvor
settes
på den
politiske
dagsorden. Barack Obama har gjort
økonomiske forskjeller til en kjernesak
foran det kommende presidentvalget i
USA, mens politiske motstandere
beskylder ham for klassekrig. I
Frankrike har utfordreren Francois
Hollande vektlagt ulikhet i valgkampen
mot den sittende presidenten Nicolas
Sarkozy. Også i Norge er det mange
som peker på ulikhet som et av
stridsspørsmålene før valget neste år.

Betydningen av inntektsforskjeller utover fokuset på fattigdom, både i
industrilandene og på globalt nivå har til dels blitt nedvurdert av
økonomiprofesjonen.3 Hvorfor bry seg
om hvordan kaken deles, så lenge den
vokser?
Denne
holdningen var
forståelig så lenge veksten virket
robust og stabil. Så kom den
økonomiske krisen, som avdekket
store svakheter i finansmarkedenes
virkemåte og skjørheten i det globale
vekstprosjektet. Dette førte til at den
voksende kaken ikke lenger ble sett
på som like selvfølgelig.

Politiske ledere er ikke alene om å
sette fingeren på økonomisk ulikhet
som et økende problem. Da næringslivsledere møttes i Davos under årets
World Economic Forum, ble temaet
diskutert – for første gang. 1 OECD,
organisasjonen for industrilandene,
har i to forskningsrapporter framhevet
de økonomiske ulikhetene blant
medlemslandene. 2 Temaet tas stadig
mer alvorlig.

Samtidig viser statistikken at den økonomiske ulikheten har økt i de fleste
av industrilandene, også de nordiske.
Størst er forskjellene i USA, der en
stadig større del av husholdningenes
samlede inntekt har tilfalt den rikeste
prosenten av befolkningen. Hva er
årsaken til denne utviklingen? Og
hvorfor bør vi ta større hensyn til den?

Ulikheten det vises til dreier seg i hovedsak om inntektsforskjeller mellom
husholdninger innen hvert enkelt land.
Debatten dreier seg i liten grad om
forskjeller mellom land eller mellom
alle mennesker på globalt nivå.
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2. Ulikhetens betydning
Noen økonomer mener at inntektsforskjeller er uviktig, så lenge levestandarden øker for de aller fleste. 4
Andre mener at det ikke er fullt så
enkelt. Mennesket er et sosialt vesen,
og vi vil alltid sammenligne oss med
våre medborgere. Selv om levestandarden er høyere i dag enn den var i
tidligere generasjoner, er ikke dette
det eneste relevante sammenligningsgrunnlaget. Vi definerer det vi ønsker
og forventer oss i livet ut fra det vi ser
rundt oss. Slik sett er relativ velstand
også viktig.5

Galbraith vektla sysselsettingen som
et mål på hvor vellykket et samfunn er.
Ledighet bidrar til å marginalisere
mennesker og øke forskjellene. Det er
derfor illevarslende at sysselsettingen i
USA er tilbake på samme nivå som
den var under krisen på 1980-tallet.
Figur 2.1 Sysselsatte som andel av befolkningen i USA (prosent)
Sysselsettingen tilbake på 1983‐nivå
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De to perspektivene indikerer et skille i
den økonomiske tenkningen. Mens
man tradisjonelt har vektlagt den
absolutte velstanden og forbedring av
materielle kår, er det flere som mener
at dette gjenspeiler en for snever
forståelse av økonomisk rasjonalitet
og menneskelig motivasjon.6
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Ulikhet er også viktig med tanke på
den politiske konteksten, som ofte blir
oversett i den økonomiske analysen.
Hvis det er slik at samfunnet oppleves
som relativt åpent, at det økonomiske
systemet gir tilnærmet like muligheter,
og at det politiske systemet ikke er til
for å berike elitene, vil samfunnsmodellen i større grad aksepteres av
befolkningen – selv når det medfører
visse økonomiske forskjeller.

Arbeidsledighet er en av de største
utfordringene samfunnet står overfor i
økonomiske krisetider. Dette gjelder
spesielt hvis problemet vedvarer, og
dersom mange ender som langtidsledige. Begge deler har preget USA og
de kriserammede landene i Europa de
siste årene.8

Hvis spillet derimot oppleves som
rigget, og økonomien ikke fungerer slik
den skal, blir innbyggerne gjerne mer
opptatt av forskjellene og hvordan de
har oppstått. Som den amerikanske
økonomen John Kenneth Galbraith
påpekte under den økonomiske krisen
på 1980-tallet, er det først når
inntektsveksten stopper opp, eller man
står uten jobb, at økonomisk ulikhet
tillegges stor betydning. 7 Dersom det
ikke er tillit til at det økonomiske
systemet begunstiger folk flest, vil det
selvsagt være et stort problem.

Figur 2.2 Ledighet i USA, Storbritannia og
eurosonen (prosent)
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Figur 2.3 Ledighet utvalgte eurosone-land (prosent)
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Foruten de negative konsekvensene
dette skaper for selvfølelsen og den
personlige økonomien, er ledighet en
dårlig utnyttelse av de menneskelige
ressursene. Den rammer også de
offentlige finansene, gjennom lavere
skatteinntekter og høyere utgifter til
arbeidsledighetstrygd.

Det er store forskjeller innad i eurosonen, spesielt mellom kjernelandet
Tyskland og de kriserammede periferilandene, slik det går fram av figuren
over. Forskjellene gjenspeiler til en
viss grad at landene befinner seg på
ulike stadier av de økonomiske
syklusene. Tyskland var inne i en
privat gjeldskrise på starten av 2000tallet, mens andre land er inne i en
gjeldskrise i dag. De ulike ledighetsnivåene gjenspeiler også strukturelle
problemer i arbeidsmarkedene. Dette
gjelder spesielt Spania.

Ungdomsledigheten har økt kraftig og
er i flere land dobbelt så høy som den
generelle ledigheten. Et eksempel er
Spania, der andelen unge uten jobb
nærmer seg 50 prosent. Det er svært
vanskelig å ta igjen det tapte når
jobbkrisen er over. Mangel på jobb i
dag kan dermed føre til et liv med
lavere inntekt og færre karrieremuligheter. En slik utvikling undergraver den mulighetslikhet vi forventer
av dagens samfunn. Med reduserte
muligheter, blir fokuset i større grad
rettet mot ulikhet i resultater.

Ledighet virker inn på ulikhetene i
samfunnet, både i form av resultater
og de muligheter man møter gjennom
livet. Kanskje verst ute er de som
befinner seg i hver sin ende av
arbeidslivet - de unge og de som
nærmer seg pensjonsalderen. Hvis
man mister jobben når man nærmer
seg slutten av arbeidslivet, er det stor
sannsynlighet for at man ikke kommer
tilbake i jobb. Dette kan være en
nedverdigende avslutning på et langt
arbeidsliv, i tillegg til at det svekker
økonomien i pensjonisttilværelsen. Det
er om mulig en enda større tragedie
for de som skal til å entre arbeidslivet
for første gang, ikke minst de som
avsluttet utdannelsen etter at krisen
oppsto, og som ikke får tatt i bruk sine
kvalifikasjoner.

I dagens kriserammede økonomier har
resultats- og mulighetsulikheten en
tendens til å falle sammen og forsterke
hverandre, ved at manglende muligheter fører til dårligere økonomiske
resultater, muligens for resten av livet.
Langvarig ledighet kan også føre til
redusert helse og til færre muligheter
for barna til de som blir rammet av
jobbkrisen.9
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God, dårlig og stygg ulikhet
I debatten om og målingen av økonomisk ulikhet er det resultatulikhet som
vektlegges. Spørsmålet er imidlertid
om resultatulikhet er et samfunnsproblem, så lenge mulighetslikheten
opprettholdes på et visst nivå. Hvis det
er slik at inntektsforskjeller i all
hovedsak er et resultat av egen
innsats og evne til å skape verdier, og
karriereveiene og posisjonene er åpne
for alle med de rette kvalifikasjonene,
er ulikhet kanskje ikke noe å bekymre
seg over, med mindre vi mener at
størst mulig økonomisk likhet er et mål
i seg selv.

Hvordan kan ulikhet hemme den
økonomiske utviklingen? Det er flere
mulige forklaringer. Mangel på midler
kan gjøre det vanskelig å investere i
egen humankapital, herunder helse og
utdanning. Det skaper en ond sirkel av
lav produktivitet og lave lønninger. En
annen faktor er at samfunn med store
forskjeller kan være mer utsatt for
sosial ustabilitet, noe som reduserer
investeringslysten og den potensielle
veksten. Dette er spesielt et problem i
lav- og mellominntektsland, men også
industrilandene har opplevd politisk og
sosial ustabilitet de siste årene.

Økonomisk likhet kan ha en høy
kostnad, slik man har sett i land som
har forsøkt å etablere mest mulig
likhet. Dette fordi likhet kan komme i
konflikt med andre viktige verdier, som
for eksempel frihet, effektivitet og
likebehandling.

I land med en relativt stor grad av politisk frihet (demokratiske valg) og en
relativt høy grad av økonomisk ulikhet
(store inntektsforskjeller), kan velgerne
stemme på ledere som iverksetter
former for omfordeling og økonomiske
restriksjoner som hemmer produktive
investeringer og verdiskaping. I slike
samfunn har de økonomiske elitene
sterkere incentiver til å kjøpe seg
politisk makt og påvirke lovverket til
egen fordel, framfor å involvere seg i
produktiv adferd. Aktivitet som tar sikte
på å begunstige enkelte grupper på
bekostning av andre undergraver den
generelle tilliten i samfunnet og kan
øke konfliktnivået, noe som gjør det
vanskeligere å skape den type
rammevilkår som sikrer økonomisk
utvikling.

De fleste anser svært små inntektsforskjeller som urettferdig. Dette går
fram av spørreundersøkelser og økonomiske eksperimenter. Det gjenspeiles også i nyere teori om rettferdighet.
Generelt blir inntektsforskjeller som er
en følge av innsats, for eksempel hvor
mye man jobber, sett som rettferdige,
mens ulikhet basert på faktorer utenfor
individets kontroll, for eksempel kjønn
eller etnisitet, blir sett som urettferdig.10

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hva
som er sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og økonomisk utvikling.
For stor ulikhet kan hemme den økonomiske utviklingen ved at mangel på
midler hindrer deler av befolkningen
fra å delta i aktiviteter som bidrar til
høyere verdiskapning. Noen former for
ulikhet kan ha negative politiske
konsekvenser, som i sin tur kan undergrave den økonomiske utviklingen.
Det er derfor avgjørende at både det
politiske og økonomiske systemet har
bred legitimitet i befolkningen.

Både for store og for små forskjeller
kan altså oppleves som urettferdig.
Store inntektsforskjeller blir ofte
forbundet med urent spill og står ikke
alltid i forhold til den faktiske verdiskapingen. Små inntektsforskjeller
innebærer at individer ikke belønnes
tilstrekkelig for sin innsats.
Noen økonomer skiller mellom det de
kaller god og dårlig ulikhet. Enkelt
forstått kan vi si at den dårlige
ulikheten er den som hemmer den
økonomiske utviklingen, mens den
gode ulikheten stimulerer til innsats og
nyskapning.11
4
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Den økonomiske krisen har satt
systemene på prøve. Finanskrisen har
svekket befolkningens tillit til det
økonomiske systemet. Samtidig har
krisen i Europa og partikonfliktene i
USA svekket befolkningens tillit til at
det politiske systemet vil ivareta deres
mest grunnleggende interesser. I en
slik situasjon stiller man gjerne
spørsmål ved de skjevheter man ser
rundt seg. Dermed blir inntektsulikhet
et mer opphetet politisk tema.

Privatisert profitt og sosialiserte tap
rokker naturlig nok ved folks rettferdighetssans. Enda verre er det når innbyggerne opplever at banker og andre
finansforetak reddes av myndighetene, samtidig som vanlige folk mister
jobb og hjem. På toppen av dette har
krisen presset fram krav om å kutte i
offentlige budsjetter, noe som betyr
færre offentlig ansatte, lavere offentlige lønninger, reduserte offentlige
ytelser og kutt i offentlige tjenester.

The good, the bad and the ugly

Denne utviklingen har utløst protestaksjoner i en rekke vestlige land,
enten det har vært millioner av ”indignerte” spanjoler, voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi i
Hellas, sosiale opptøyer og regelrett
plyndring i England eller ”okkupasjon”
av byer i USA. 13 Bakgrunnen for den
utbredte misnøyen er ikke minst økte
forskjeller i en situasjon der store deler
av befolkningen sliter. Mange opplever
en kløft mellom en liten elite og resten
av innbyggerne. Eliten spiller etter
andre regler, mens det store flertallet
må bære byrden av de dårlige tidene.
Dermed blir ulikhet, både i økonomisk
og politisk forstand, et viktig tema.

Kanskje bør man skille mellom tre,
snarere enn to, former for ulikhet. Den
gode ulikheten er nødvendig i et meritokratisk samfunn der belønning bør
stå i et rimelig forhold til innsats. Den
dårlige ulikheten virker hemmende på
den økonomiske utviklingen, fordi den
reduserer mulighetene til deler av
befolkningen. I tillegg kommer den
stygge ulikheten, som er et resultat av
privilegier og urent spill.
Et nyttig begrep for å beskrive det som
ligger bak den tredje formen for ulikhet
er politisk profittsøking. Med dette menes at man søker å berike seg ved
hjelp av politiske midler, framfor ved å
tilby noe som andre verdsetter gjennom markedsprosessen. I alle samfunn
er deler av innbyggernes aktivitet
rettet mot å tilegne seg politisk profitt,
men graden av slik virksomhet varierer
kraftig fra land til land og fra sektor til
sektor innen hvert enkelt land.

Likhet og velvære
Enkelte går lenger i sin argumentasjon. Det har blitt hevdet at ulikhet kan
forklare en rekke sosiale problemer,
og at mer likhet gir en sunnere og
lykkeligere befolkning.

En sektor som har blitt viet mye oppmerksomhet de siste årene, er finansnæringen. Denne har blitt gitt rammevilkår som bidrar til å berike bransjen,
mens skattebetalere har måttet plukke
opp regningen da det gikk galt. Med
andre ord har man et system der profitten er privat og tapene er sosialisert.
Problemene i finanssektoren forut for
krisen har blitt beskrevet i en tidligere
Civita-rapport og inkluderer lite fungerende reguleringer, uheldige incentiver,
dårlig risikovurdering, lave renter og
høy kredittvekst.12

Dette synet fremmes i boken
Ulikhetens pris (opprinnelig utgitt på
engelsk med tittelen The Spirit Level)
skrevet av de samfunnsmedisinske
forskerne Richard Wilkinson og Kate
Pickett. 14 Her anvendes statistikk i et
forsøk på å påvise sammenhenger
mellom ulikhet på den ene siden og
viktige indikatorer på helse og velvære
på den andre. Blant problemene
forfatterne mener de økonomiske
forskjellene bidrar til, er svekket fysisk
og mental helse, økt narkotikamisbruk
og flere i fengsel.
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Økonomiske
forskjeller
henger
utvilsomt sammen med ulike sosiale
forhold. Disse sammenhengene er
imidlertid komplekse og langt fra
entydige. Hva som er årsak og hva
som er virkning kan være vanskelig å
påvise. Statistiske korrelasjoner, der
de finnes, bør ikke forveksles med
kausalitet. Likevel er det grunn til å
mene at dårlige og stygge former for
ulikhet kan ha uheldige konsekvenser
– økonomisk, politisk og sosialt – som
diskutert over.

Det er viktig å merke seg at det ikke er
fattigdom forfatterne mener forsterker
disse problemene, men økonomiske
forskjeller i seg selv. Hypotesen er at
økonomisk ulikhet undergraver tilliten i
samfunnet og skaper psykososialt
stress. Med andre ord, fordi du vet at
det er andre som tjener mer enn deg,
er du mer tilbøyelig til å bli syk eller
henfalle til ulike sosiale patologier.
Boken har blitt kritisert for at den
bygger på et svakt metodegrunnlag og
trekker konklusjoner som ikke har
tilstrekkelig empirisk støtte. Det kan
også virke som om de to forskerne har
vært selektive i valg av data, samtidig
som de har unnlatt å teste alternative
hypoteser.15

En annen interessant debatt er
hvorvidt økonomisk ulikhet kan kobles
opp mot den økonomiske krisen som
startet i USA i 2007. Dette temaet vil
bli drøftet i kapittel 8.

6
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3. Ulikhetens omfang
Det kan være vanskelig å trekke klare
slutninger om den økonomiske ulikheten, både når det gjelder omfang
og årsaker. En grunn til dette er at
ulike studier opererer med forskjellige
definisjoner av ulikhet. Det er derfor
vanskelig å sammenligne på tvers av
land og over tid.

Kapitalinntekten utgjør en betydelig
syklisk komponent. Med dette menes
forskjeller som svinger i takt med
konjunkturene. De med høy inntekt
sitter gjerne på mer kapital. Store prisvariasjoner i aksjemarkedet vil dermed
virke sterkt inn på den økonomiske
ulikheten på et gitt tidspunkt.

Når økonomer snakker om ulikhet,
mener de som regel inntektsforskjeller.
Hvordan man definerer inntekt vil ha
betydning for hvilke forskjeller som
måles. Hvorvidt enhetene som undersøkes er individer eller husholdninger,
vil gi ulike utslag. Hvilken datakilde
som benyttes er også viktig. Spørreundersøkelser baserer seg gjerne på
det en husholdning oppgir i inntekt,
mens andre undersøkelser er basert
på data fra skatteregistre.

Man kan også skille mellom inntekt før
og etter skatt, samt med og uten overføringer fra staten. Inntekt der man ser
bort fra skatt og stønader kalles gjerne
markedsinntekt, mens inntekt som tar
hensyn til skatt og stønader, kalles
disponibel inntekt. I tillegg til den
disponible inntekten kommer statlig
finansierte tjenester, slik som helse,
omsorg og utdanning. Disse har en
tendens til å redusere forskjeller i
levestandard.

Mens spørreundersøkelser kan bidra
til å kartlegge brede trender i befolkningen, er de lite egnet til å fange opp
de med aller høyest inntekt, fordi
utvalget av husholdninger som er med
i undersøkelsen som regel er for
begrenset. Det er her skatteopplysninger kommer til nytte. Hvilken av
disse to datakildene som benyttes, har
derfor stor betydning for hvilket bilde
som tegnes av inntektsutviklingen.

Hvilken definisjon man velger, kommer
an på hva man ønsker å undersøke.
Hvis man vil vite noe om hvordan
strukturelle endringer i arbeidsmarkedet eller utviklingstrekk i den
globale økonomien påvirker inntektsfordelingen, er det mest nærliggende å
se på markedsinntekt. Vil man vite noe
om hvilke ressurser husholdningene
råder over eller virkningene av skatter
og stønader, er disponibel inntekt et
bedre mål. For å få et mer korrekt
bilde for de med lavere inntekt, bør
man også inkludere offentlige tjenester
og annen støtte som ikke kommer i
form av rene pengeoverføringer, selv
om det kan være vanskelig å beregne
verdien av disse.16

Hva slags inntekt som tas med i
beregningen har også mye å si. Den
vanligste formen for inntekt er lønnsinntekt. Andre former for inntekt
kommer fra kapital, slik som aksjeutbytte og kapitalgevinst.
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Sosial mobilitet
En begrensning ved måling av økonomisk ulikhet er at man kun ser på en
bestemt inntektsfordeling på et gitt
tidspunkt. Man deler gjerne befolkningen inn i 5, 10, 20 eller 100 inntektsgrupper og sammenligner disse på
den tiden da inntektsdataene ble
samlet inn. Men dette sier ikke noe om
hvilke individer eller husholdninger
som til en hver tid befinner seg i de
ulike statistiske gruppene. Med andre
ord; man måler ikke den sosiale
mobiliteten.

Statistikk som søker å belyse økonomiske forskjeller i en befolkning, bør
kanskje derfor ekskludere nykommere,
for eksempel det første tiåret etter at
de har innvandret. Dette er ikke fordi
de ikke er viktige, men fordi nykommerne tilslører hvordan den opprinnelige populasjonen gjør det over tid.18
Arbeidsledighet er en annen faktor
som virker inn på statistikken. Mange
av de som befinner seg langt nede i
inntektshierarkiet på et gitt tidspunkt,
er mennesker som er midlertidig
ledige. Men dette sier ikke noe om
hvor de befinner seg resten av livet.

Moderne samfunn har en relativt høy
sosial mobilitet gjennom individenes
livssyklus. De fleste starter sitt voksne
liv med lav inntekt og jobber seg
oppover etter hvert som de får mer
kompetanse og et bedre profesjonelt
nettverk. Mange av de som er
registrert med lav inntekt, er derfor
studenter og folk som akkurat har gått
inn i arbeidslivet. Når man går ut av
arbeidslivet som pensjonist, vil også
de fleste ha lavere inntekt enn de
hadde som yrkesaktive.

En måte å korrigere for noen av disse
svakhetene på, kan være å se på inntekten til en bestemt aldersgruppe, for
eksempel alle mellom 40 og 50 år. Det
kan gi et bedre bilde av inntektsforskjeller som ikke skyldes livssyklusen. 19 En annen framgangsmåte
kan være å sammenligne inntekten til
et utvalg individer ved en viss alder
med inntekten til foreldrene da de var
på samme alder. Slik sammenligning
på tvers av generasjoner vil kunne si
noe om den sosiale mobiliteten.

Demografiske endringer, heriblant
endringer i befolkningens alderssammensetning og endringer i husholdningenes størrelse, kan ha stor
innvirkning på hvordan den økonomiske ulikheten slår ut i statistikken.

Inntektsstatistikken er også misvisende i forhold til det faktiske forbruket.
For eksempel vil inntektsdata som ikke
tar høyde for stønader, overdrive
forskjellene mellom de som befinner
seg i midten av inntektsfordelingen og
de som befinner seg lenger ned.
Arbeidsledige har dessuten en tilbøyelighet til å jevne ut forbruket, slik at det
til en viss grad opprettholdes på
samme nivå som da man var i jobb.
Dette kan skje ved at man tærer på
oppsparte midler eller ved at man tar
opp lån. Tilgang på kreditt og
oppsparte midler har derfor mye å si.

En annen viktig demografisk faktor er
innvandring. I land med høy arbeidsinnvandring, vil det stadig fylles på
med nye mennesker i bunnen av
inntektsfordelingen. For nykommere
fra lavinntektsland innebærer dette
som regel et stort skritt opp, sammenlignet med den inntekt og levestandard
de hadde i landet de kom fra. For
eksempel er forventet levealder fem år
lenger i landet nord for USA (Canada)
enn i landet sør for de forente stater
(Mexico) og gjennomsnittsinntekten tre
ganger så høy.17
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Som det går fram av disse figurene, er
det ikke noen klar sammenheng
mellom endringer i den økonomiske
ulikheten og hvor robust økonomien
har vist seg å være. For eksempel er
Hellas et av de landene der ulikheten
har blitt redusert mest. Likeledes
kommer Spania og Irland godt ut av
denne statistikken. (Merk: Tallene for
disse to landene går kun fram til år
2000). Disse europeiske periferilandene er i dag blant de som er hardest
rammet av krisen. På den annen side
er de nordiske landene og Tyskland
blant de land der ulikheten har økt
mest, samtidig som de foreløpig har
vist seg mer robuste da krisen traff.
USA og Storbritannia er eksempler på
land som ble hardt rammet av krisen,
og som så en betydelig økning i den
økonomiske ulikheten før krisen.

Figur 3.1 viser Gini-indeksen for
medlemslandene i OECD. Som vi ser
er det betydelige forskjeller mellom de
anglosaksiske landene i den ene
enden og de nordiske landene i den
andre. Enda større er forskjellene hvis
man inkluderer de to mellominntektslandene Mexico og Tyrkia (som også
er med i OECD).20 Ser man derimot på
hvor ulikheten har endret seg mest,
tegner det seg et litt annet bilde.
OECD har samlet inn Gini-data fra
midten av 80-tallet og fram til
finanskrisen. Tallene viser en klar
trend. I mange av industrilandene har
det vært en markant økning i den
økonomiske ulikheten, slik vi kan se
av figuren under.
Blant de stedene der ulikheten har økt
mest, finner vi de nordiske landene –
Finland, Sverige, Norge og Danmark.
Her har ulikheten økt mer enn i USA,
riktignok fra et lavere nivå. Andre land
som har sett en betydelig økning i den
økonomiske ulikheten, er Tyskland og
Storbritannia, som har opplevd større
økning enn Danmark og Norge, men
mindre enn Sverige og Finland. Det er
også enkelte land der ulikheten har falt
de siste tiårene, deriblant Frankrike og
flere av periferilandene i eurosonen.

Noen av landene som har opplevd økt
ulikhet, har sett sterk vekst, andre
svak vekst. Samtidig er det eksempler
på land som har opplevd redusert
ulikhet og høy vekst fulgt av dyp krise.
Med andre ord er det ingen klar
sammenheng mellom endringer i den
økonomiske ulikheten på den ene
siden og makroøkonomiske resultater
på den andre, verken i forhold til
stabilitet eller vekst.

Figur 3.2 Gjennomsnittlig årlig endring i Gini-indeks fra midten av 80-tallet og fram til
finanskrisen (prosentpoeng)
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Figur 3.3 Norsk Gini-indeks basert på inntekt etter skatt
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Figuren under viser inntektsfordelingen blant norske husholdninger. Fra
tidlig 90-tall og fram til finanskrisen,
steg inntektene til den øverste desilen
raskere enn for resten av befolkningen
slik at topp-desilen ble sittende igjen
med en større del av nasjonalinntekten. Denne utviklingen har
snudd i kjølvannet av finanskrisen, i
det minste i 2008-2009, noe som vil bli
drøftet i kapittel 8.

I Norge har utviklingen endret seg de
siste årene. Etter en markant økning i
den økonomiske ulikheten fra 2001 til
2005, kom en betydelig reduksjon av
inntektsforskjellene i forbindelse med
skattereformen av 2006, slik det går
fram av figuren over. 21 I likhet med
andre industriland, har inntektsforskjellene også falt noe i kjølvannet av
finanskrisen. Den langsiktige trenden
er riktignok økte inntektsforskjeller.

Figur 3.4 Inntektsfordeling i Norge (prosentandel av samlet inntekt, desiler)
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4. Befolkningsendringer
Kvinneandelen av den samlede
sysselsettingen har steget fra 37 til 45
prosent i snitt for OECD-landene, med
lavest yrkesdeltagelse i Sør-Europa og
høyest i Norden. En årsak til den økte
deltagelsen er at kvinner har kortere
fravær i forbindelse med at de får barn
enn tidligere, noe som gjør at flere
kvinner er i arbeid på et gitt tidspunkt.

Hva er årsakene til at mange land
opplever økte forskjeller? Det er flere
mulige forklaringer, heriblant globalisering, teknologi, et endret arbeidsmarked og endringer i befolkningsstrukturen. I tillegg er det flere mulige
koblinger mellom finansmarkedets
virkemåte og den kraftige inntektsveksten til de rikeste husholdningene.
Det hersker uenighet om hvor stor
rolle de ulike faktorene har spilt. Som
OECD skriver i sin siste ulikhetsrapport, peker ikke de empiriske
bevisene i noen klar retning.22

Mindre fravær fra arbeidslivet bidrar til
at kvinner opparbeider seg høyere
humankapital, noe som i sin tur bidrar
til høyere lønninger. Men det er
fortsatt betydelige forskjeller mellom
kjønnene. Dette skyldes blant annet at
langt flere kvinner enn menn jobber
deltid. Den høyeste andelen kvinner i
deltidsjobb finner man i Nederland (57
prosent). Andelen er høy også i
Storbritannia og Norge (over 40
prosent), mens det er langt færre
deltidsarbeidende kvinner i USA og
Sverige (rundt 20 prosent).25

Forskning på ulikhet har lenge fokusert på forskjeller mellom kjønn. For
OECD-landene har inntektsforskjellen
mellom kvinner og menn blitt halvert
siden 1960.23 I hvilken grad den resterende ulikheten skyldes forskjellsbehandling eller ulike egenskaper ved
arbeidskraften, er vanskelig å måle
nøyaktig.24
Det er flere mulige årsaker til at
kvinner har lavere lønninger enn
menn, heriblant yrkesvalg og lengre
avbrudd i karrieren. En annen viktig
kilde til inntektsforskjeller er ulike
kvalifikasjoner. Tidligere hadde menn
generelt høyere humankapital enn
kvinner fordi flere menn tok høyere
utdannelse. De siste 50 årene har
kvinnene tatt igjen forspranget. I
mange industriland er det i dag flere
kvinner enn menn som tar høyere
utdannelse, selv om kvinner fortsatt er
overrepresentert i fag som gir lavere
potensiell inntekt. Kvinners økte
investeringer i egen humankapital vil
bidra til å redusere inntektsgapet
ytterligere, etter hvert som yngre
generasjoner entrer arbeidsmarkedet.

En annen årsak til lønnsforskjeller
mellom kjønnene er fordelingen av
kvinner og menn i ulike typer av
arbeid. Tradisjonelt har kvinner søkt
seg mot yrker med lavere lønninger.
Her har det imidlertid skjedd
endringer, spesielt i USA, der kvinner
har et mer variert yrkesmønster enn i
Europa, inklusiv de skandinaviske
landene. 26 I Norge er kvinner overrepresentert i offentlig sektor, noe som
påvirker inntekten i negativ retning.27
Figur 4.1 Andel yrkesaktive norske kvinner
og menn i offentlig sektor (prosent)
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hvis man ser på kostnaden per
person. Disse skalafordelene kan man
justere for, slik at man i større grad
kan sammenligne levestandarden på
tvers av husholdninger.29

Den økonomiske ulikheten mellom
kvinner og menn kan ikke ha bidratt til
den økte økonomiske ulikheten for
befolkningen hvis vi sammenligner
inntekter på individnivå, ettersom
inntektsgapet mellom kjønnene har
blitt mindre. Det reduserte inntektsgapet mellom kvinner og menn kan
imidlertid bidra til økte økonomiske
forskjeller dersom vi måler ulikheten
på husholdningsnivå. Det samme
gjelder kvinnenes økte yrkesdeltagelse. Dette skyldes blant annet at
kvinner med høy inntekt ofte gifter seg
med menn som også har høy inntekt,
noe som bidrar til å forsterke
forskjellene.28

Mange industriland har sett store
endringer i husholdningssammensetningen de siste tiårene. Det har
vært en betydelig økning i antall
husholdninger med enslige forsørgere.
Disse har ofte lavere inntekt enn
husholdninger med to forsørgere –
ektepar eller samboere der begge
jobber – også når man justerer for
antall personer i husholdningen.
Viktige endringer har oppstått som
følge av at folk gifter seg senere, at de
får barn senere og at de skiller seg
oftere. Dette er alle faktorer som
påvirker den økonomiske ulikheten.

Sammensetningen av befolkningen,
sammensetningen av arbeidsstyrken
og sammensetningen av husholdningene er alle faktorer som påvirker inntektsstatistikken. Et eksempel, nevnt
over, er tendensen til at kvinner og
menn med høy inntekt lever i samme
husholdninger. I den andre enden av
skalaen finner man lavinntektshusholdninger, som ofte består av en
enkelt forsørger i lavtlønnet arbeid.

Et annet utviklingstrekk er endringer i
aldersstrukturen. Jo flere pensjonister
det er i forhold til antall yrkesaktive, jo
større blir inntektsforskjellene. Dette er
fordi dagens pensjonister ofte bor
alene, og fordi pensjonen ligger under
den inntekt man har som yrkesaktiv.

Dersom eldre mennesker bor sammen
med yrkesaktive familiemedlemmer,
bidrar dette til å redusere de statistiske
inntektsforskjellene. Enslige eldre,
derimot, fører som regel til at
forskjellene øker. Likeledes, hvis unge
mennesker bor hjemme til de har
etablert karrieren sin, vil dette
redusere de statistiske forskjellene,
mens unge mennesker som bor alene
i starten av voksenlivet, bidrar til at
forskjellene øker.

Den demografiske utviklingen vil
kunne forsterke inntektsforskjellene
ytterligere, ved at den aldrende
befolkningen blir en for stor byrde for
de offentlige finansene. Med mindre
man åpner opp for større arbeidsinnvandring og får økt yrkesdeltakelse, er det nødvendig med kutt i
ytelser, høyere skatt og hevet
pensjonsalder.
Mer
sparsomme
stønader innebærer større inntektsforskjeller.

Det er slik, fordi statistikken som regel
baserer seg på husholdninger (framfor
individer). Videre tar denne statistikken ofte høyde for skalafordeler
ved forbruket. Når flere mennesker bor
sammen trenger de lavere inntekt per
person for å oppnå den samme
levestandarden, fordi husholdningen
bare trenger én bolig, ett kjøkken, én
vaskemaskin etc. Måltider er gjerne
rimeligere å tilberede til flere personer,

En demografisk trend som kan lette
finansieringsbyrden
for
velferdsordningene, er som nevnt økt
innvandring. Dette vil endre alderssammensetningen, fordi immigrantene
ofte er unge mennesker som søker
arbeid. Økt arbeidsinnvandring i
industrilandene er en del av en mer
omfattende global trend preget av økt
flyt av varer, tjenester, kapital og
mennesker over landegrensene.
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5. Globale utfordringer
Det er en rekke politiske faktorer som
påvirker kapitalflyten, ofte på en forstyrrende måte. Blant disse er sentralbankenes styringsrenter. Kapitalen har
en tendens til å strømme fra land med
lavere rente til land med høyere rente.
For eksempel, da den japanske
sentralbanken kuttet sin rente nesten
ned til null prosent på 90-tallet, bidro
dette til at kapital strømmet fra Japan
og inn i andre østasiatiske land. Dette
skapte i sin tur vekst i kreditt og
formuespriser i mottakerlandene, noe
som økte den finansielle sårbarheten i
disse landene og bidro til å legge
grunnen for Asia-krisen. Likeledes
bidrar lave renter i dagens industriland
til kortsiktige kapitalstrømmer inn i de
fremvoksende økonomiene, noe som
kan skape ustabilitet og kriser i disse
landene. Kapitalstrømmene kan med
andre ord virke destabiliserende på
den økonomiske utviklingen innen
land og på økonomiske relasjoner
mellom land.

Flyten av varer, tjenester, arbeid og
kapital mellom land har økt kraftig de
siste tiårene. Bakgrunnen for denne
utviklingen er både politisk og økonomisk. Økt liberalisering og åpnere
grenser har muliggjort en større grad
av internasjonalisering. Samtidig skaper store forskjeller i inntekter mellom
land sterke incentiver til å produsere
for eksport og til å søke jobb i andre
land.
Der den geografiske avstanden er relativt liten og inntektsforskjellen relativt
stor, kan man forvente et større innvandringspress. Eksempler på dette er
arbeidsinnvandringen fra Mexico til
USA, fra Marokko til Spania og fra
Polen til Norge. Også mellom rike land
kan man forvente en større grad av
migrasjon hvis grensene er åpne,
inntektsforskjellene er betydelige og
det er store forskjeller i jobbmuligheter.
Et eksempel på sistnevnte er arbeidsinnvandringen fra Sverige til Norge.
Tilsvarende kan man forvente en
økning i flyten av arbeidskraft fra periferien til kjernen i eurosonen grunnet
den alvorlige jobbkrisen i land som
Spania. Et hinder for økt arbeidsmigrasjon i Europa er riktignok forskjeller hva gjelder kultur og språk,
noe som i liten grad gjelder forflytning
på tvers av de skandinaviske landene
eller mellom for eksempel Irland og
Storbritannia.

En ytterligere faktor som har påvirket
kapitalstrømmene er de fremvoksende
økonomienes beslutninger om å
bygge opp omfattende valutareserver
og overskudd på handelsbalansen.
Dette overskuddet skaper tilsvarende
store kapitalstrømmer ut av landet. 30
Dermed har store mengder kapital blitt
kanalisert fra fattige til rike land, stikk i
strid med det man skulle forvente hvis
kapitalflyten var bestemt av realøkonomiske forhold alene.31

Der flyten av kapital har blitt liberalisert
mellom land, kan man forvente at
kapitalen flyter til der den gir høyere
avkastning. Det er riktignok andre forhold som også påvirker kapitalflyten,
deriblant ulike grader av risiko knyttet
til å investere i ulike land og de
utenlandske investorenes kunnskap
om investeringsmulighetene i disse
landene.

Den økte internasjonale flyten av varer
og tjenester har bidratt til å løfte
mange mennesker ut av fattigdom. En
strategi for å skape høy vekst i
lavinntektsland er industri basert på
arbeidskraft med lav utdanning og
produksjon rettet mot eksport til de
rike landene. Den raske utviklingen
skaper utfordringer for både fremvoksende og industrialiserte land.
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kunnskapsintensive produkter, mens
det fattige landet vil eksportere
arbeidsintensive produkter. Dermed
stiger
etterspørselen
etter
lavt
kvalifisert arbeidskraft i det fattige
landet, samtidig som den faller i
konkurranseutsatt sektor i det rike
landet.

Globalisering blir ofte sett som en
trussel i tider da økonomisk usikkerhet
brer om seg i befolkningen. Slik
usikkerhet
oppstår
gjerne
ved
økonomiske kriser eller i perioder med
store strukturelle endringer, som for
eksempel avindustrialiseringen man
har sett i de rike landene som følge av
økt konkurranse fra fremvoksende
land.

Den økte globaliseringen har funnet
sted samtidig med økte inntektsforskjeller innad i industrilandene.
Teorien har vist seg å ikke stemme
helt når det gjelder landene med lav til
middels inntekt, gjerne kalt ”emerging
economies” (EE) eller fremvoksende
økonomier. Hva som skjer i disse
landene er av stor betydning for den
økonomiske ulikheten på globalt nivå.

Det er ikke uten grunn at deler av
befolkningen kan ha motforestillinger
mot for rask globalisering. Selv om
denne utviklingen er gunstig for
flertallet av innbyggerne, er det visse
grupper som kommer dårligere ut, i
det minste i en overgangsfase. Dette
gjelder spesielt arbeidstagere og
produsenter i næringer som tidligere
var skjermet. Den økte konkurransen
fra fremvoksende økonomier legger
press på enkelte inntektsgrupper i
industrilandene.

Kina, India, Indonesia, Brasil, Argentina, Russland og Sør-Afrika er de
største fremvoksende økonomiene og
utgjør til sammen rundt 1/5 av globalt
BNP og halve jordas befolkning. Det
er riktignok store forskjeller mellom
disse landene hva gjelder vekstresultater, demografi og størrelse. 32
Generelt høy vekst blant EE-landene
har bidratt til vesentlig fattigdomsreduksjon, spesielt i Kina, slik vi kan
se av figuren under.

Den formen for globalisering vi har
vært vitne til, spesielt siden tusenårsskiftet, er av en noe annen art enn
det vi tradisjonelt har forbundet med
økt økonomisk internasjonalisering.
Bak utviklingen ligger bruk av ny
informasjonsteknologi, som har muliggjort en større grad av fragmentert og
internasjonalisert produksjon, inkludert
en større grad av outsourcing og
internasjonale forsyningslinjer. Dette
innebærer at dagens produksjonsprosesser er mer spredd over land,
hvorav noen er lavinntektsland og
andre er høyinntektsland.

Figur 5.1 Andel av befolkningen i utviklingsland som lever for under 1.25 dollar per dag
(2005-dollar, justert for kjøpekraft)
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Grunnet ulike priser, vil den samme
inntekten omregnet til for eksempel
dollar kunne kjøpe ulike mengder med
varer og tjenester i ulike land.

Går vi tilbake 200 år i tid, ser vi at
inntektsforskjellene mellom land var
svært liten. Gini-indeksen ligger ikke
så langt over null, hvilket tilsier at
landene har tilnærmet samme inntekt.
Dette er fordi alle land på denne tiden
var fattige. Så skjedde det noe
dramatisk. Enkelte områder av verden
tok de første stegene oppover mot å
bli rike i dagens forstand. Det store
skillet var den industrielle revolusjonen
som tok til i Storbritannia i tiårene etter
Napoleons-krigene (fra ca. 1820) og
spredde seg til andre vestlige land.

I økonomier som i hovedsak er basert
på arbeidsintensiv produksjon (fattige
land med stor tilgang på lavt utdannet
arbeidskraft), kan man forvente at
arbeidsintensive varer og tjenester er
relativt rimeligere enn i land som i
større grad er basert på kapitalintensiv
produksjon (rike land med god tilgang
på kapital og høyt utdannet arbeidskraft). Motsatt, kapitalintensive varer
vil normalt sett være relativt dyre i
fattige land og relativt rimelige i rike
land.

Denne utviklingen førte til det som
kalles det store utviklingsgapet (”the
great divergence”), der noen land
moderniserte sine økonomier og så
nasjonalinntekten stige, mens andre
land forble fattige. Dermed steg den
globale Gini-indeksen. Utviklingen kan
derfor også kalles for det globale
inntektsgapet. Slik det går fram av
figuren på forrige side, har utviklingen
snudd og gapet er gradvis i ferd med å
lukkes (”convergence”). Dette skyldes
i hovedsak at den økonomiske utviklingen snudde i Kina rundt 1980 og at
India har oppnådd sterkere vekst.
Dette er de to mest folkerike landene i
verden, og er derfor av stor betydning
både for det totale antallet fattige
mennesker i verden og for ulikhet
mellom land, hvis landene blir vektet
ut fra bidrag til globalt BNP. Kinas og
Indias raske utvikling vil kun redusere
den globale ulikheten mellom land
midlertidig, med mindre andre fattige
land følger etter. I det øyeblikk Kina og
India passerer det globale gjennomsnittet, vil de nemlig bidra til å øke de
statistiske forskjellene.35

Sammenligning av inntektens kjøpekraft på tvers av land som befinner
seg i ulike faser av den økonomiske
utviklingen er derfor problematisk.
Man har forsøkt seg på en internasjonal standard basert på justering
for kjøpekraft. Dette innebærer at man
konstruerer en standard kurv av
forbruksvarer og måler hvor mye det
koster å kjøpe disse. Ved å justere for
slike kjøpekraftspariteter blir inntektsforskjellene langt mindre mellom for
eksempel land som Kina og India, på
den ene siden, og USA eller andre
industriland, på den andre. Ny norsk
forskning påpeker store svakheter ved
dette sammenligningsgrunnlaget og
mener at de økonomiske forskjellene
mellom fattige og rike land derfor er
større enn det vi har antatt de siste
årene.36
Hvordan inntekt sammenlignes på
tvers av land, spesielt land som
befinner seg i ulike faser av den
økonomiske utviklingen, har med
andre ord stor betydning for måling av
den økonomiske ulikheten mellom
land. Samtidig ser vi at utviklingen har
ført til større inntektsforskjeller innad i
flere av de fremvoksende økonomiene, slik det går fram av figuren på
neste side.

Sammenligning på tvers av land som
viser reelle forskjeller i levestandard
kan være vanskelig å gjennomføre
grunnet forskjeller i hvordan økonomiene er satt sammen (størrelsen på
offentlig og uformell sektor), men
spesielt fordi ulike land har ulike priser
på varer og tjenester.
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Figur 5.4 Gini-indekser for fremvoksende økonomer og OECD-snittet
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og øke bruken av det offentlige helsetilbudet, noe som har bidratt til å styrke
humankapitalen til deler av befolkningen.38 I India har man lenge satset
på indirekte tiltak, heriblant omfattende
subsidier av mat, gjødsel og energi,
som i liten grad har hjulpet de fattige.39
Rundt 90 prosent av befolkningen er
fortsatt sysselsatt i landbruket eller
den uformelle sektoren, som er preget
av lave inntekter.40 De siste årene har
indiske myndigheter imidlertid iverksatt
et nasjonalt program som tilbyr befolkningen på landsbygda et minimum av
arbeid og inntekt per år. 41 I Kina har
man foreløpig et lite utviklet sikkerhetsnett, noe som gir incentiver til høy
sparing og lavere forbruk blant landets
husholdninger.

Figuren over viser at den økonomiske
ulikheten er høyere i de fremvoksende
økonomiene enn i de fleste av OECDlandene. Den viser også at den
økonomiske ulikheten har falt i
Indonesia og Brasil, samtidig som den
har hatt en markant økning i India og
Kina.
Hva
ligger
bak
denne
utviklingen?
Blant årsakene til den økte ulikheten i
fremvoksende økonomier er store
forskjeller mellom by og land. Brasil er
det eneste av disse landene der
inntektene har vokst raskere på bygda
enn i byene de siste to tiårene. 37 Et
annet problem er størrelsen på den
uformelle sektoren. I Brasil omfatter
den rundt 50 prosent av sysselsettingen; i India mellom 55 og 85
prosent, avhengig av hvilken definisjon
som tas i bruk. Arbeid i den uformelle
sektoren gir ofte lav inntekt og få
karrieremuligheter, slik at de som
jobber der blir liggende etter inntektsutviklingen til de som er sysselsatt i
den formelle sektoren.

Årsaken til at standard økonomisk
teori ikke fullt ut stemmer overens med
inntektsutviklingen, er at andre krefter
også er i spill. Industrilandenes egne
historiske erfaringer viser dessuten at
inntektsforskjellene øker i tidlige faser
av den økonomiske utviklingen.
Den russiskfødte økonomen Simon
Kuznets mente at den økonomiske
ulikheten gjennomgår en utvikling,
etter hvert som land industrialiserer
seg, som ligner en U vendt opp-ned: I
starten har alle innbyggere, med
unntak av en liten og statistisk sett
ubetydelig elite, svært lav inntekt.
Jordbrukssamfunn er preget av at

En annen bakgrunn for de store
variasjonene
blant
fremvoksende
økonomier er størrelsen på og treffsikkerheten til sosialpolitikken, spesielt
den som retter seg mot de med lavest
inntekt. I Brasil har myndighetene i
større grad truffet riktig ved bruk av
stønader som har bidratt til å redusere
fattigdommen, øke skoledeltagelsen
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En utfordring for de fremvoksende
økonomiene er omstillingsproblemene
som oppstår når de går fra å være
fattige til å bli mellominntektsland. 42
Kina er i ferd med å entre dette sjiktet,
India kan nå dette nivået i løpet av de
neste tiårene, mens mange latinamerikanske land nådde dette nivået
for flere tiår siden. Ved dette stadiet av
den økonomiske utviklingen, begynner
den arbeidsintensive industrien å bli
mindre lønnsom grunnet stigende
lønninger. Svekket konkurranseevne
innebærer at denne formen for
produksjon flytter over til land med
lavere inntektsnivå, mens mellominntektslandet må satse mer på
kapitalintensiv produksjon, inklusiv
den som er humankapitalintensiv.43

befolkningen lever nær subsistensnivå, det vil si litt over sultegrensen.
Etter hvert som land industrialiseres,
vil inntektene til industriarbeidere øke,
mens bøndene blir liggende etter. Mer
komplekse
produksjonsprosesser,
som krever mer kapital og bedre
teknologi, vil i sin tur øke etterspørselen etter arbeidskraft med
høyere kompetanse. Dermed øker
også lønnsforskjellene mellom de
arbeidere som har lav utdanning og de
som har høy utdanning. Når et
samfunn blir mer velstående, vil det
satses mer på utdanning for stadig
større deler av befolkningen, noe som
bidrar til at de økonomiske forskjellene
blir mindre. Dessuten vil mer
velstående samfunn som regel utvikle
mer omfattende sosiale sikkerhetsnett.

Dette innebærer store strukturelle
endringer. Økonomiske interessegrupper vil ofte motsette seg disse
endringene og legge press på
myndighetene i forhold til å iverksette
ulike
beskyttelsestiltak,
inkludert
vernetoll, næringssubsidier og inngrep
som sikter mot å holde landets valuta
på et kunstig lavt nivå.

Dette gir en relativt god beskrivelse av
utviklingen til dagens industriland fram
til 1970-tallet. Etter dette har utviklingen tatt en ny vending som ikke ble
forutsett av Kuznets, nemlig at
inntektsforskjellene på nytt har økt.
Dette kan skyldes at den teknologiske
utviklingen har gått inn i en ny fase,
som har medført en gjentakelse av de
tidligere forskjellene mellom arbeidstagere med lav og høy utdanning (sett
i relasjon til hva som er lav og høy
utdanning på ulike historiske tidspunkter). Det kan også skyldes politiske og institusjonelle endringer som
har favorisert deler av befolkningen.

En god illustrasjon på mellominntektsutfordringene er kontrasten mellom
Sør-Korea og Brasil. De to landene
hadde omtrent samme inntektsnivå og
vekstrate i 1960, men var tjue år
senere på ulike stadier hva gjelder
sosioøkonomisk utvikling. Mens over
halvparten av den sørkoreanske
befolkningen tilhørte middelklassen i
1980, kunne under en tredjedel av
befolkningen i Brasil karakteriseres
som tilhørende denne inntektsklassen.
Med andre ord hadde Sør-Korea
gjennomgått en økonomisk utvikling
som var mer inkluderende for det
brede lag av befolkningen og utviklet
et samfunn med mindre inntektsforskjeller enn Brasil.44

De fremvoksende økonomiene befinner seg i dag i den fasen der det er
store forskjeller mellom sektorer (landbruk versus industri) og innbyggernes
ferdigheter (få med høy utdanning
versus mange med lav utdanning).
Dette vil endre seg over tid, ved at
stadig flere flytter inn til byene og ved
at flere går lenger på skolen.
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I likhet med andre latinamerikanske
land, har Brasil blant den høyeste økonomiske ulikheten i verden. Dette er til
dels et resultat av manglende investeringer i innbyggernes humankapital.
Store deler av den underutdannete
befolkningen har endt opp i slumstrøk i
de store byene. Fattigdom har bidratt
til å skape et mer ustabilt samfunn,
noe som hemmer videre økonomisk
utvikling og vekst. En begrenset
middelklasse og et stort antall fattige
svekker også statsfinansene, noe som
gjør det vanskeligere å gjennomføre
sosialpolitiske tiltak rettet mot de med
lav inntekt.

Den medlemsrike og relativt inntektsrike middelklassen i Korea, gjorde det
mulig å bevege seg bort fra den eksportdrevne utviklingsmodellen, som
preget den tidlige industrialiseringen,
og over til en modell som i større grad
var basert på produksjon for hjemlige
forbrukere, inkludert en større grad av
tjenesteproduksjon. Kina står foran en
tilsvarende omstillingsutfordring i dag,
der økonomien må foreta et skifte fra
den eksportrettede utviklingsmodellen,
som har bragt med seg historisk høy
vekst i tre tiår, til en modell som i
større grad baserer seg på produksjon
for hjemlig forbruk. Dette innebærer å
la husholdningenes forbruk stige, noe
som krever omfattende reformer. 45
Uten en slik omstilling vil Kina kunne
bli sittende fast i mellominntektsfellen,
noe som i sin tur kan ha negative
konsekvenser for den økonomiske og
politiske utviklingen de neste tiårene.

Svekkede statsfinanser, høy inflasjon
og manglende vekst resulterte i et tapt
tiår på 1980-tallet fulgt av økonomiske
reformer fra midten av 1990-tallet. Den
negative utviklingen snudde under
president Cardoso og Lula da Silva.
Kombinasjonen av økonomisk liberalisering, makroøkonomiske reformer
(mer ansvarlig finans- og pengepolitikk) og mer målrettet sosialpolitikk
har lagt grunnen for ny vekst. Brasil
ser ut til endelig å ha brutt ut av
mellominntektsfellen og er dermed på
vei til å bli et høyinntektsland i løpet av
de neste par tiårene. Med sine 200
millioner innbyggere, vil landet bli en
av de største økonomiene i verden,
gitt at den positive utviklingen fortsetter. Sammen med andre fremvoksende økonomier vil landet bidra til
at den globale middelklassen vokser.

Brasil opplevde høy økonomisk vekst i
etterkrigstiden (rundt syv prosent i
året), men veksten stoppet opp på
midten av 70-tallet og holdt etter dette
så vidt tritt med befolkningsveksten,
slik at inntekten per innbygger ble
liggende på samme nivå de neste tiårene.46 Samtidig opplevde landet politisk ustabilitet (skiftende demokratisk
og diktatorisk regime) og økonomisk
ustabilitet (finans- og pengepolitikk ute
av kontroll). Myndighetene forsøkte
seg også på en proteksjonistisk linje,
som hemmet utviklingen over tid.

Figur 5.5 Den globale middelklassen: Husholdninger med daglig forbruk mellom 10 og 100 dollar
(justert for kjøpekraftspariteter) fordelt på regioner (prosent)
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en
viktiigste variab
belen for velstand er ikkke
hvilkken inntektssklasse du tilhører i eg
get
land
d, men hvilket land du
u ble født i .47
For å illustrere dette, kan man dele in
nn
hvert enkelt la
ands husholdninger i 2
20
kate
egorier (ven
ntiler) range
ert fra lave
est
til høyest innte
ekt. Den lav
veste ventile
en
i US
SA (de fem prosent av husholdnin
ngene
e med lave
est inntekt) har høye
ere
ns
innttekt enn littt over 2/3 av verden
befo
olkning.

Arbeidsinten
A
siv industtri som kan
sy
ysselsette menneskeer med liten
uttdanning err en forutsettning for å løfte
be
efolkningen
n på landssbygda utt av
fa
attigdom. 51 Antall fatti ge i India har
riktignok faltt de siste tiårene, men i
aktere temp
po enn det man har sett
s
i
sa
Kina.
K
Fremd
deles leverr flere hundre
millioner
m
inde
ere i fattigdoom.52

Sam
mmenligner vi amerika
anske husho
oldnin
ngers inntekkt med den
n globale in
nntekttsfordelingen, viser de
et at forskje
ellene
e er langt mindre
m
blant amerikane
ere
enn
n blant for eksempel
e
brrasilianere o
og
kine
esere. Dette
e er fordi allle ventilene
ei
USA
A befinner seg blant den rikesste
tred
djedelen avv verdens
s befolknin
ng,
men
ns husholdn
ningene i Kina
K
og Bra
asil
dekkker neste
en hele det globa
ale
innttektsspekterret, fra de med lave
est
innttekt til de som
s
er høy
yt oppe.48 D
Det
hold
der derfor ikke å se på Gini-nivå
åer
alen
ne. For et mer fullsten
ndig bilde a
av
ulikh
heten, bør man også
å se på fo
orhold
det mellom
m de ulike inntektskattegoriiene innad i og på tvers
s av land.

Fiigur 5.7 Global vekst fordeelt på OECD og EE
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og India har oppnådd høye vekstratter
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6. Et arbeidsmarked i endring
rike landene. Disse gruppene er ikke
nødvendigvis de med lavest inntekt.

På samme måte som kvinnenes inntog i arbeidslivet (og på universitetene)
har redusert forskjellene mellom
kjønnene, men økt de generelle
inntektsforskjellene, har lavinntektslandenes inntog i verdensøkonomien
redusert forskjellene på globalt nivå,
men ført til økte forskjeller innad i de
rike landene (og i flere av de
fremvoksende økonomiene).

Det er visse former for arbeid som fortsatt er nokså skjermet fra internasjonal
konkurranse. Dette gjelder tjenester
man ikke kan importere. Det er
selvsagt mulig at mennesker fra andre
land kan emigrere til rike land og søke
seg inn mot disse jobbene, men flyten
av varer er som regel større enn flyten
av arbeid på tvers av landegrensene.
Arbeidsplasser som befinner seg i
midten av inntektsfordelingen, derimot,
har i større grad merket den økte
internasjonale konkurransen. Dette
gjelder blant annet deler av den tradisjonelle industrien. Mange av disse
yrkene har vært mannsdominerte.

Mens kvinnenes økte yrkesdeltagelse
har doblet antall sysselsatte kvinner i
industrilandene, har deltagelsen til de
fremvoksende økonomiene på den
globale markedsplassen doblet den
globale arbeidsstyrken – definert som
antallet arbeidere i land som har åpnet
økonomiene sine. Grafen under viser
størrelsen på den globale arbeidsstyrken før og etter deltagelsen til de
”nye” landene (som her innbefatter
Kina, India og de tidligere sovjetstatene).

Kilde: Oxford Handbook of Economic Inequality

Doblingen av den globale arbeidsstyrken har også endret forholdet
mellom arbeid og kapital. Siden
kapitalen ikke har vokst i samme grad,
har mengden med kapital per arbeider
gått kraftig ned. Da kan man forvente
at kapitalens andel av nasjonalinntekten stiger i forhold til lønnsinntekten. Tilsvarende gjelder forholdet mellom arbeid og humankapital.
Med doblingen av den globale
arbeidsstyrken, har det gjennomsnittlige utdanningsnivået til arbeidskraften
falt. Da kan man forvente at inntekten
stiger for de med høyere utdanning og
faller relativt sett for de med lite
utdanning. Fremvoksende økonomier
som Kina har imidlertid sett en
betydelig økning i antall mennesker
som tar utdanning på høyere nivåer.
Det vil bidra til å redusere
inntektsforskjellene i framtiden.

Globaliseringen er i ferd med å forene
arbeidere i alle land i ett verdensomspennende arbeidsmarked. Dette
vil gradvis heve inntektene i de fattige
landene, men samtidig redusere
inntekten til visse yrkesgrupper i de

Mye av det som vil definere framtidens
arbeidsmarked og inntektsforskjeller –
både i og mellom land – er
investeringer i humankapital, spesielt
utdanning. Dette henger tett sammen
med den teknologiske utviklingen.

Figur 6.1 Størrelsen på det globale arbeidsmarkedet før og etter de nye landenes
inntreden (antall mennesker i millioner)
Den globale arbeidsstyrken
3000
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De nye landene
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0
Før
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Teknologi og utdanning
De skandinaviske landene har minsket
dette problemet ved å gjøre høyere
utdanning tilgjengelig for alle med de
rette kvalifikasjonene. Tilsvarende har
andre industriland ordninger som gjør
det lettere å ta høyere utdanning.
Dette bidrar til å sikre et mer meritokratisk samfunn, der ens sosiale posisjon i større grad er basert på innsats
og der man gjør bedre nytte av de
menneskelige ressursene.

Økonomer har undersøkt hvordan teknologi og utdanning påvirker arbeidsmarkedet og inntektsfordelingen. I tråd
med utviklingshypotesen til Kuznets,
falt inntektsforskjellene i industrilandene ettersom utdanningsnivået
steg gjennom store deler av det forrige
århundret.
De siste 30 årene har imidlertid
utviklingen snudd, og inntektsforskjellene er igjen på vei opp. Samtidig har
forbedringen av innbyggernes humankapital bremset opp, mens den
teknologiske utviklingen har gått inn i
en ny fase. Dermed har man fått en
situasjon der etterspørselen etter høyt
kvalifisert arbeidskraft har steget,
mens tilbudet har sakket etter.
Resultatet er at lønningene for de med
høyere utdanning har steget raskere
enn lønningene for de med mindre
utdanning.

USA var pionerlandet i å utvikle en slik
samfunnsmodell. Allerede for 100 år
siden hadde de fleste amerikanere fri
tilgang på skole ut videregående. 54
Denne utviklingen kom senere i
Europa.
Arbeidsmarkedsøkonomen
Lawrence Katz mener dette er en
sentral faktor for å forstå hvorfor USA
ble verdens mest velstående land på
1900-tallet. Utdanningssystemet ses
som nøkkelen til å forstå inntektsutviklingen.55

Denne forklaringen tar altså utgangspunkt i tilbudet og etterspørselen i
arbeidsmarkedet. Tilbudet av kvalifisert arbeidskraft har ikke holdt tritt
med den økte etterspørselen etter slik
arbeidskraft. Den økte etterspørselen
er i sin tur forårsaket av den teknologiske utviklingen. Man kan snakke
om et kappløp mellom mennesket og
maskinene, der maskinene så langt
har forspranget.53

Utviklingen blir beskrevet som et kappløp mellom utdanning og teknologi,
der førstnevnte representerer tilbudssiden i arbeidsmarkedet og sistnevnte
bestemmer etterspørselen etter høyt
kvalifisert arbeidskraft. I perioder der
tilbudet av høyt kvalifisert arbeidskraft
stiger raskere enn etterspørselen, vil
inntektsforskjellene falle. Og motsatt, i
perioder der etterspørselen stiger
raskere enn tilbudet, vil inntektsforskjellene øke. De reduserte inntektsforskjellene fram til 70-tallet og de
økte forskjellene de siste tretti årene
kan forklares ut fra denne modellen.

Hvis dette er en vesentlig årsak til økte
inntektsforskjeller, er løsningen å
styrke utdanningstilbudet og sørge for
bedre kvalifisert arbeidskraft. Som
diskutert tidligere, kan store inntektsforskjeller spille en negativ rolle for
innbyggernes muligheter til å investere
i egen humankapital. Mennesker med
lav inntekt kan mangle midlene til å
finansiere høyere utdanning. Denne
formen for ulikhet kan dermed hemme
den økonomiske utviklingen og gjøre
at lavinntektsgrupper har vanskeligere
for å bedre sin sosiale posisjon.

Den teknologiske utviklingen blir karakterisert som ”skill-biased”. Det vil si at
den favoriserer arbeidere med høy
kompetanse.56 Hvis tilbudet av ”skills”
blir liggende etter etterspørselen, kan
man forvente at inntektsforskjellene
øker mellom de med lav og høy
utdanning. Det er nettopp dette som
har skjedd de siste 30 årene.

23

c iv i ta -rapport

Med institusjoner menes formelle og
uformelle regler for hvordan vi
samhandler, blant annet i våre
økonomiske relasjoner. Ulike måter å
innrette markedet på kan skape ulike
resultater. For eksempel vil endrede
spilleregler ha betydning for hvordan
globaliseringen og den teknologiske
utviklingen påvirker innbyggernes
inntekter og sosiale posisjoner.

I USA er inntektsforskjellene for de
med lav og høy utdanning – i grafen
under definert som inntekten til de
med collegeutdannelse sammenlignet
med de som kun har videregående –
nesten tilbake på samme nivå som de
var for 100 år siden.
Figur 6.2 Lønnsforskjell mellom amerikanere som har collegeutdannelse og de som
kun har gjennomført videregående

Noen amerikanske økonomer, heriblant Dean Baker, vektlegger slike
endringer i arbeidsmarkedet, spesielt
organiseringsgraden (antall fagorganiserte) og statlige reguleringer (eller
mangel på sådanne). Han mener at de
store endringene i graden av
økonomisk ulikhet faller sammen i tid
med store institusjonelle endringer.

Lønnsforskjeller basert på utdanning
0,7

0,6

0,5

0,4

På midten av det forrige århundret ble
inntektsforskjellene mindre, samtidig
med at lønnsmottakerne fikk større
forhandlingskraft. Perioden har blitt
kalt den ”store lønnskompresjonen”
fordi inntektsforskjellene ble mindre.
Utviklingen blir sett i sammenheng
med endringer i lovverket som ledd i
New Deal-politikken til president
Roosevelt. Dette førte både til økt
organiseringsgrad og forhandlingsstyrke for arbeidstakerne.
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Kilde: Lawrence F. Katz (2008), tabell D.1.

Mary Gregory, en økonom som forsker
på kjønnsforskjeller, mener utviklingen
også kan ha styrket kvinnenes stilling i
arbeidsmarkedet. Hun snakker om
”female-biased” teknologisk utvikling.57
Dette er fordi den har bidratt til å øke
produktiviteten i yrker der kvinner er
mer dominerende. Det er derfor mulig
at den teknologiske utviklingen på en
og
samme
tid
har
redusert
inntektsforskjellene mellom kjønnene
og økt inntektsforskjellene blant menn.

I følge Baker snudde utviklingen i
andre halvdel av 1900-tallet. Et nytt
lovverk vedtatt på 1950-tallet svekket
arbeidstakernes forhandlingskraft. Nye
holdninger til fagorganisering og
lønnsdannelse
under
president
Reagan
på
1980-tallet
svekket
forhandlingsstyrken ytterligere.58

Institusjonelle endringer

Lønnsdannelsen har betydning for de
økonomiske ulikhetene. I land som
Norge, der arbeidsmarkedet er preget
av koordinerte lønnsoppgjør, er lønnskompresjonen større enn i USA. Men
også i Norge (og de andre nordiske
landene) har inntektsforskjellene økt.

Forklaringene over tar utgangspunkt i
økonomiske modeller som ser på
tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidsmarkedet. Annen forskningslitteratur
er mer opptatt av styrkeforholdet
mellom partene i arbeidslivet som
følge av endrede spilleregler. Dette er
såkalte institusjonelle forklaringer.
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OECD konkluderer at de to virkningene generelt har utlignet hverandre,
men at det er vanskelig å si noe
sikkert om institusjonelle endringer har
bidratt til å øke eller redusere den
økonomiske ulikheten.59

Inntektene til de som er i fast arbeid er
imidlertid ikke
det eneste av
betydning. Flere reguleringer som
sikter mot å beskytte fagorganiserte,
kan svekke mulighetene til andre som
ønsker å delta i arbeidslivet. Dette
gjelder også reguleringer av produktmarkedet, som sikter mot å redusere
konkurransen.

En viktig endring i arbeidsmarkedet,
som derimot kan forklare deler av de
økte inntektsforskjellene, er endringer i
arbeidstiden. I snitt har arbeidstiden
blant sysselsatte i OECD-landene blitt
redusert i tiåret forut for finanskrisen,
men med hvor mye varierer med
inntekt. Personer med lav inntekt har
redusert sin arbeidstid mer enn
personer med høy inntekt, slik det går
fram av grafen under.

Generelt har industrilandene gradvis
myket opp restriksjonene i produkt- og
arbeidsmarkeder de siste tiårene, selv
om det i mange land fortsatt er behov
for omfattende reformer for å øke
konkurranseevnen, spesielt i SørEuropa.
De institusjonelle endringene synes å
ha en todelt virkning. På den ene
siden fører færre restriksjoner til økt
mulighetslikhet. Mange reguleringer
skaper en situasjon der de som er på
innsiden av arbeidsmarkedet, er
beskyttet, mens de som står på
utsiden og vil inn, har problemer med
å skaffe seg jobb. Mindre beskyttelse
av de på innsiden har bidratt til å øke
sysselsettingen blant ”outsidere” i
årene før finanskrisen, men har
samtidig bidratt til å redusere lønnskompresjonen for de som er i jobb.
Spørsmålet blir da hvilken av
virkningene som veier tyngst?

Figur 6.3 Endring i arbeidstid for de med
høy og lav inntekt i OECD-landene (prosent)

Redusert arbeidstid

Øverste kvintil
Laveste kvintil
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Bedre jobbmuligheter styrker inntekten
til tidligere marginaliserte deler av
befolkningen. Samtidig vil økt sysselsetting bedre statsfinansene, gjennom
økte skatteinntekter og mindre utbetalinger av arbeidsledighetstrygd, slik at
det blir mer penger til andre stønader
og offentlige tjenester – faktorer som
kan bidra til å redusere de
økonomiske forskjellene.

‐4

‐2
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Kilde: OECD (2011)

OECD har beregnet at forskjeller i
timelønn kan forklare over halvparten
av inntektsulikheten i de fleste av
medlemslandene, men anslår at
endringer i lønnsforskjellene i like stor
grad kan skyldes endringer i
arbeidstiden.60
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7. Toppinntekt og fordelingspolitikk
I følge en rapport publisert av den
amerikanske kongressens budsjettkontor (CBO), økte den gjennomsnittlige inntekten etter skatt og justert for
inflasjon for den øverste prosenten
med hele 275 prosent mellom 1979 og
2007. For de 60 prosentene i midten,
økte realinntekten med litt under 40
prosent; for de laveste 20 prosentene
med mindre enn 20 prosent.61

Faktorene som er drøftet hittil kan
forklare utviklingstrekkene for det store
flertallet av befolkningen. Trekkene er
relativt like på tvers av industrilandene, som alle opplever økt konkurranse fra fremvoksende økonomier,
økt bruk av ny teknologi og utdanningsrelaterte utfordringer. Faktorene
bidrar i mindre grad til å forklare en
tendens som har vært mest påtagelig i
USA, men som også har preget
utviklingen i andre land. Det er den
kraftige inntektsveksten til de rikeste
husholdningene.

Noe av inntektsutviklingen til toppprosenten henger sammen med en
skattereform i 1986, som gjorde at
deler av det som tidligere ble registrert
som bedriftsinntekt, nå ble registrert
som personinntekt. Lavere personskatt og relativt høy bedriftsskatt ga
incentiver til at mange småbedrifter ble
gjort om til personlige foretak.62 Denne
inntektsendringen fant altså sted på
papiret. Selv om man justerer for
dette, er inntektsveksten til toppprosenten oppsiktsvekkende.

I forkant av finanskrisen satt den
øverste prosenten av husholdningene,
rangert ut fra inntektsnivå, igjen med
rundt seks prosent av den samlede
inntekten i Nederland, Danmark og
Sverige. Andelen var mer enn dobbelt
så høy i Canada og Storbritannia, og
nesten tre ganger så høy i USA. Her
tilfalt over 17 prosent av den samlede
inntekten den øverste prosenten av
husholdningene. Mesteparten av den
amerikanske inntektskonsentrasjonen
fant sted før tusenårsskiftet. Allerede i
2000 var andelen som gikk til den
øverste prosenten av de amerikanske
husholdningene 16,5 prosent av den
samlede inntekten. Andelen falt i kjølvannet av IT-krakket og økte på nytt
fram til finanskrisen. Deler av inntektsutviklingen til de rikeste husholdningene kan spores tilbake til prisveksten i
aksjemarkedet, men en betydelig del
kommer også fra lønninger, spesielt
for bedriftsledere, jurister og finansfolk.

Konklusjonen er at de aller rikeste
sitter igjen med mesteparten av
inntektsveksten de siste tiårene. Det
er ikke gitt at det er snakk om de
samme
husholdningene
gjennom
denne perioden. Selv om det skulle
være snakk om ulike mennesker i den
øverste prosenten av befolkningen på
ulike tidspunkt, er utviklingen likevel
slående. Den indikerer at noe er galt.
Spørsmålet er bare hva? Kan det
være deler av denne utviklingen som
gjenspeiler noen av de faktorer som er
drøftet over, eller er det meste
resultatet av ”stygg” ulikhet?

Figur 7.1 Amerikanske husholdningers inntektsvekst etter skatt og justert for inflasjon 1979-2007

Kilde: CBO (2011)
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Kapitalinntekten har langt større
betydning for husholdningene i toppen
av inntektsfordelingen enn for de som
befinner seg lenger ned, slik vi ser av
figur 7.3 (b), som viser inntektskilder
som andel av de norske husholdningenes inntekt etter skatt for de ulike
inntektsgruppene (desiler). Figuren
viser også i hvilken grad stønader
bidrar til de laveste desilenes inntekt.
Mens overføringer utgjorde rundt 60
prosent av den samlede inntekten til
husholdningene i den laveste desilen,
utgjorde kapitalinntekt mer enn 40
prosent av inntekten til den øverste
desilen i 2005 (etter skatt).

Figur 7.2 viser kapitalgevinst (rød linje)
som andel av inntekten til den øverste
prosenten og den samme prosentens
samlede inntekt (grønn linje) som
andel av nasjonalinntekten. Som det
går fram, følger kapitalgevinstens
betydning IT-boblen på slutten av 90tallet og den boligrelaterte boblen på
midten av 2000-tallet. I tråd med dette,
har den rikeste prosentens andel av
husholdningenes samlede inntekt falt
kraftig i etterkant av de to boblene.66
Også i Norge økte forskjellene i første
halvdel av 2000-tallet som følge av at
kapitalinntekten utgjorde en stadig
større del av inntektene til de rikeste
husholdningene. Denne utviklingen
snudde etter skattereformen i 2006
som tok sikte på i større grad å
behandle lønns- og kapitalinntekt likt.
Så kom den økonomiske krisen som
reduserte kapitalinntekten ytterligere.

Figurene under antyder
sosialpolitikkens relevans for inntektsfordelingen og illustrerer hvordan
skattlegging av kapitalinntekt virker inn
på de økonomiske forskjellene.

Figur 7.3 Norge (a) Toppdesilens andel av samlet inntekt etter skatt (rød) og kapitalinntektens
andel av toppdesilens inntekt (blå); (b) Desilenes inntektssammensetning etter skatt
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Sosial- og skattepolitikk
Hvis vi måler den økonomiske ulikheten ut fra disponibel inntekt, vil endringer i
sosial- og skattepolitikken ha stor betydning. En måte å måle graden av omfordeling
som følge av skatt og stønader, er å se på forskjellen mellom markedsinntekt og
disponibel inntekt.
Figur 7.4 (a) Gini-indeks for markedsinntekt og disponibel inntekt og (b) Differanse markedsinntekt og disponibel inntekt (2004/2005)
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Figurene over viser graden av
omfordeling i snever forstand, det vil si
hvor mye den økonomiske ulikheten
reduseres når man justerer inntekten
for skatt og pengeoverføringer fra
staten (differansen mellom Gini-indeks
basert på markedsinntekt og på
disponibel inntekt).
I de nordiske
landene bidrar skatt og stønader, ikke
uventet, til å redusere de økonomiske
ulikhetene i større grad enn i
Storbritannia og USA.

Det er riktignok andre faktorer enn den
direkte omfordelingen som påvirker
den økonomiske ulikheten, slik som
virkningene av lønnskoordinering (som
kommer til syne i markedsinntekten)
og tilbudet av offentlige tjenester (som
ikke fanges opp av disponibel inntekt).
Figurene over viser omfordelingen før
skattereformen av 2006. Denne
reformen har hatt stor betydning for
den økonomiske ulikheten mellom de
10 prosent av husholdningene med
høyest
inntekt
og
resten
av
befolkningen, slik det går fram av
figuren under.

Den direkte omfordelingen var, som vi
ser, mindre i Norge enn i våre naboland på midten av 2000-tallet.

Figur 7.5 Norske husholdningers samlede inntekt etter skatt fordelt på desiler (prosent)
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Slike tjenester vil samtidig redusere
mulighetsulikheten i samfunnet, ved at
det investeres i befolkningens humankapital.

Skattereformen har redusert den
økonomiske ulikheten. Den har også
bidratt til en større grad av likebehandling. Husholdninger med høy
inntekt får en stor del av inntekten sin
fra kapitalinntekt, som ble skattlagt
med en lavere prosent enn store deler
av arbeidsinntekten. Dette gjorde det
fristende for mange å kamuflere
arbeidsinntekt som kapitalinntekt. 67
Selv om reformen har ført til en
sterkere fordelingspolitisk profil ved
det norske skattesystemet, er det
visse sider av den som kan ha negativ
betydning
for
den
økonomiske
effektiviteten, noe som blir bemerket i
den siste rapporten til OECD om den
norske økonomien.68

Figuren under viser den økonomiske
ulikheten ved at man justerer for både
disponibel inntekt og ”utvidet inntekt”,
det vil si at man beregner verdien på
offentlige tjenester som helse, omsorg
og utdanning for husholdningene. Ved
et slikt mål på ulikhet, har Sverige den
laveste ulikheten blant OECD-landene
med Norge på andreplass, tett fulgt av
Danmark og de tidligere kommunistlandene Slovenia, Ungarn, Slovakia
og Tsjekkia.
Selv om man beregner verdien av
disse tjenestene, vil det fortsatt ikke
fange opp den samlede omfordelingen. Dette er fordi andre former for
politikk, utover skatte- og sosialpolitikken, også påvirker inntektsfordelingen. Eksempler er nærings-,
handels- og pengepolitikk. Regulering
av økonomisk aktivitet og samfunnsliv
generelt virker inn på hvordan
ressursene er fordelt. Det er imidlertid
umulig å beregne i kroner og øre
hvordan dette påvirker inntektene til
landets husholdninger.

Differansen mellom markedsinntekt og
disponibel inntekt tar kun høyde for
den direkte pengemessige omfordelingen – det vil si penger hentet inn av
myndighetene i form av skatter og
avgifter og overført tilbake til
innbyggerne i form av stønader. En
annen viktig form for omfordeling
består av offentlige tjenester, slik som
offentlig tilbud av helse, omsorg og
utdanning. Dette bidrar i betydelig
grad til å redusere forskjeller i
levestandard.

Figur 7.6 Økonomisk ulikhet (Gini) med og uten offentlige tjenester (helse, omsorg, utdanning og
sosialboliger)
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Figur 7.7 Sosialpolitiske utgifter som andel av BNP før finanskrisen
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Sosialpolitiske utgifter i grafen over
inkluderer
pensjon,
arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, helseutgifter,
arbeidsmarkedstiltak samt utgifter
knyttet til bolig- og familiepolitikk. Som
det går fram av figuren, er det store
forskjeller blant OECD-landene, med
Frankrike og Sverige på topp og ikkeeuropeiske land som Mexico, SørKorea og Chile på bunn. USA befinner
seg et godt stykke under OECDsnittet, mens Storbritannia befinner
seg litt over. 70 Forskjellene er minst
like store blant de fremvoksende
økonomiene. Brasil og Russland ligger
omtrent på samme nivå som USA
(rundt 75 prosent av OECD-snittet),
mens Kina og India ligger langt under.

Sosialpolitiske utgifter har økt betydelig i OECD-landene, fra 17 prosent av
BNP i 1985 til 20,1 prosent i 2005.69
Dette henger blant annet sammen
med økte utgifter til en aldrende
befolkning. Ser vi på stønader til barn
og voksne i yrkesaktiv alder, har
overføringene mange steder blitt
redusert forut for finanskrisen.
Sistnevnte må ses i lys av de økonomiske konjunkturene. Mens overføringer til eldre i hovedsak er en
strukturell komponent (uavhengig av
konjunkturene) er store deler av overføringene til den voksne befolkningen i
yrkesaktiv alder sykliske (avhengig av
konjunkturene). I lavkonjunkturer og
økonomiske kriser øker utbetalinger til
arbeidsledighetstrygd, og det sosialpolitiske budsjettet vokser. Når krisen
er over, faller trygdeutbetalingene til
den ikke-pensjonerte delen av befolkningen. Flere land opplevde langvarige lavkonjunkturer på 80- og
begynnelsen av 90-tallet, noe som
påvirket omfanget av stønadene.

Generelt har skatter og stønader
bidratt til å redusere de økte inntektsforskjellene med rundt 50 prosent fram
til midten av 1990-tallet, hvis vi
sammenligner markedsinntekt med
disponibel inntekt, men har i mindre
grad bidratt til å motvirke ulikheten
etter dette.71
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8. Den økonomiske krisen
Man kan tenke seg faktorer som påvirker både inntektsforskjellene og den
økonomiske stabiliteten på en gang.
Som diskutert tidligere, fører perioder
med høy kredittvekst til stigende
formuespriser og økt kapitalinntekt for
husholdningene i toppen av inntektsfordelingen. I takt med kredittveksten,
vil man se økt gjeldsopptak blant husholdninger og bedrifter, siden kreditt
og gjeld er to sider av samme sak. En
slik utvikling vil øke den finansielle
sårbarheten og dermed undergrave
den økonomiske stabiliteten.

Statistikken over viser utviklingen fram
til finanskrisen. Lavkonjunkturen som
startet i 2007 har hatt stor betydning
for vekst, sysselsetting og offentlige
budsjetter. Den har også innvirkning
på inntektsfordelingen. Krisen er karakterisert ved en rekke ubalanser, deriblant kraftig kredittvekst og gjeldsoppbygging i årene forut for krisen,
fulgt av en periode med gjeldsreduksjon og problemer i finanssektoren.
Økonomer og politikere har diskutert
årsakene til krisen, men det er fortsatt
stor uenighet. Enkelte mener hovedskylden ligger hos finansnæringen
selv, mens andre peker på problemer
ved den politikken som har blitt ført.
Enkelte økonomer ser finanskrisen i
sammenheng med økt økonomisk
ulikhet, både som en forklaring på den
politikken som har blitt ført og som
bakgrunn for det økte gjeldsopptaket
blant de amerikanske husholdningene.

Økte inntektsforskjeller og finanskriser
kan med andre ord ha felles årsaker.
Et annet spørsmål er hvorvidt den
økte økonomiske ulikheten i seg selv
kan bidra til å skape et mer ustabilt
økonomisk system for på den måten å
øke faren for en økonomisk krise.
En antagelse, som ligger til grunn for
noen av de hypoteser som er framsatt,
er at større forskjeller eller manglende
inntektsvekst for husholdningene med
middels inntekt motiverer til økt gjeldsopptak. Husholdningenes gjeldsgrad,
enten den er målt som andel av
samlet verdiskapning (BNP) eller som
andel av disponibel inntekt, nådde
historiske høydepunkter i 1929 og
igjen i forkant av finanskrisen.

Figuren under viser hvor stor del av
nasjonalinntekten som har gått til den
ene prosenten av amerikanske husholdninger med høyest inntekt. Andelen var på et historisk høyt nivå i 1929,
før den store depresjonen, og igjen i
2007, før finanskrisen. Det er med andre ord en mulig sammenheng mellom
økonomisk ulikhet og disse to krisene.

Figur 8.1 Topp-prosentens andel av nasjonalinntekten i USA (prosent)

Kilde: Piketty og Saez/Krugman
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Noen mener at økte forskjeller
motiverer mennesker med middels
inntekt til å ta opp mer lån for å
finansiere forbruk de egentlig ikke har
råd til, fordi de sammenligner sitt eget
forbruk med de som har høy inntekt.72
Andre mener at manglende inntektsvekst for husholdningene i midten
kombinert med høy inntektsvekst for
husholdningene på toppen skaper en
situasjon der de i midten tar opp lån
for å finansiere deler av forbruket
mens de på toppen investerer i
gjeldsinstrumenter basert på lånene
tatt opp av de i midten. Dette
reduserer forskjeller i forbruk under
høykonjunkturen, men øker den
finansielle sårbarheten og dermed
faren for en økonomisk krise.73

Figur 8.2 Amerikansk medianinntekt, 20002010 (2010-dollar)

Andre forklaringer legger større vekt
på de politiske aspektene ved utviklingen. Raghuram Rajan, tidligere sjeføkonom i Det internasjonale pengefondet, mener at manglende inntektsvekst og et svakt sikkerhetsnett for
den gjengse amerikaner har vært en
drivkraft for den politikken som har blitt
ført. Denne politikken blir i sin tur sett i
sammenheng med den kraftige gjeldsoppbyggingen blant husholdningene.
Denne forklaringen vektlegger hvordan sentralbanken har overstimulert
økonomien for å få ned ledigheten i
etterkant av resesjoner (spesielt i
årene etter IT-krakket) og hvordan
politikere har søkt å tekke velgere ved
å gjøre kreditt mer tilgjengelig.74

Forklaringen til Rajan tar utgangspunkt
i brede økonomiske trender, herunder
hvordan teknologi og utdanning påvirker inntektsfordelingen. En alternativ
hypotese retter fokus mot den
økonomiske eliten, spesielt finansnæringen og dens søken etter politisk
profitt. Næringen har hatt tette bånd til
den politiske ledelsen i Det hvite hus
og Kongressen, både under Clinton og
Bush. Dermed har den vært i posisjon
til å påvirke regelverket til egen fordel.
Dette har i sin tur bidratt til høye inntekter blant finansfolk og til forhold
som førte til finanskrisen. Med andre
ord har politisk profittsøking ført til økt
ulikhet samtidig som det har lagt grunnen for et mer sårbart finanssystem.75

USA har opplevd svak inntektsvekst
for husholdningene som befinner seg i
midten av inntektsfordelingen (medianen) de siste tiårene – langt svakere
enn i tiårene etter andre verdenskrig.
For å gjøre vondt verre, har utviklingen
snudd fra svakt positiv til negativ inntektsvekst det siste tiåret, ikke minst
grunnet lavkonjunkturen på starten av
2000-tallet og den økonomiske krisen
som startet i 2007. Demokrater har på
bakgrunn av dette kalt presidenttiden
til George W. Bush for et tapt tiår.

Begge de ”politiske” hypotesene setter
ulikhet i sammenheng med finanskrisen og peker på interessante trekk
ved den økonomiske og politiske
utviklingen. Samtidig overdriver de
muligens den politiske profittsøkingens
rolle. Like viktig er hvordan den
økonomiske styringen og reguleringsregimet kan ha basert seg på
manglende kunnskap om finanssystemets virkemåte og dens betydning for den langsiktige økonomiske
stabiliteten.

Et tapt tiår
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Gjeldsutviklingen
På globalt nivå dreier ubalansene seg
i stor grad om forholdet mellom Kina
og USA. På eurosone-nivå har man
sett tilsvarende ubalanser i forholdet
mellom Tyskland og periferiland som
Spania, Hellas og Irland.

Felles for mange av industrilandene
har vært en kraftig oppbygging av
gjeld i årene forut for krisen. Bakgrunnen var historisk lave renter og rask
kredittvekst. Pengepolitiske myndigheter (sentralbanker) har operert ut fra
tanken om at moderat og stabil
inflasjon sikrer økonomisk stabilitet.
De langsiktige virkningene av den
pengepolitiske stimulansen på slutten
av 1990-tallet og første halvdel av
2000-tallet ble i liten grad vurdert.
Disse kan ses i sammenheng med en
rekke økonomiske ubalanser. Blant
ubalansene er kraftig vekst i kreditt,
gjeld
og
formuespriser.
Andre
ubalanser forbindes med økonomiske
relasjoner mellom land og henger
sammen med det internasjonale
pengesystemets virkemåte.

Pengepolitisk ekspansjon innad i
industrilandene og tilflyt av kapital fra
overskuddsland som Kina og Tyskland
til underskuddland som USA og
Spania skapte en situasjon der
gjeldsopptaket økte i raskt tempo i
sistnevnte gruppe av land. Samtidig
opplevde disse landene raskt stigende
formuespriser, det vil si priser på blant
annet aksjer og bolig.
Kreditt- og formuesprisveksten ble
forbundet med en generell oppgangsperiode, noe som ga inntrykk av en
robust økonomisk utvikling. Så kom
konjunkturskiftet. Etter at sentralbanken i USA (og andre land) satte opp
styringsrenten, snudde utviklingen og
formuesprisvekst ble avløst av boligkrakk, fulgt av finanskrise og realøkonomisk krise.

Flere eksportdrevne økonomier, deriblant Kina, Tyskland og oljerike land
som Norge, har bygget opp store
overskudd på sine handelsbalanser.
Dette fører i sin tur til betydelig eksport
av kapital fra disse landene til land
med store underskudd på handelsbalansen.

Figur 8.3 Husholdningenes gjeld som andel av disponibel inntekt (prosent)
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Den realøkonomiske krisen
selv om noen husholdninger blir
hardere rammet enn andre. Omfattende overføringer fra staten til de med
lav inntekt og uten jobb, i kombinasjon
med store fall i kapitalinntekten til de
mest velstående husholdningene, kan
bidra til å redusere de økonomiske
forskjellene.

Den realøkonomiske krisen har hatt
ulikt utslag for industrilandene. Som
det går fram av figuren under, har
enkelte land hentet seg inn igjen.
Dette gjelder spesielt Tyskland, som
hentet seg inn i slutten av 2010. USA
er i ferd med å gjenopprette produksjonsnivået fra før krisen. Andre land
befinner seg i en depresjonslignende
tilstand med samlet verdiskapning
(BNP) liggende betraktelig under førkrisenivået. Spesielt periferilandene i
eurosonen og Storbritannia ser ut til å
være fanget i langvarig stagnasjon
grunnet et kraftig gjeldsoverheng.

Irland er et av de landene som ble
hardest rammet av krisen. Samtidig
falt ulikheten noe i 2008-2009, mens
den relative fattigdomsraten falt fra 20
til 18 prosent. I Tyskland, Storbritannia
og Sverige var det ingen betydelige
endringer i inntektsforskjellene, mens
det var en svak økning av den
økonomiske ulikheten i Italia og USA,
hvis man ser bort fra kapitalinntekt.76

Gjeldsoverhenget har stor betydning
for pengebruken i privat sektor. Dette
er fordi mesteparten av pengemengden (vidt definert) skapes og
opprettholdes ved at bankene låner ut
til private kunder. Hvis husholdninger
og bedrifter (totalt sett) betaler ned
gjeld raskere enn de tar opp nye lån,
faller pengesirkulasjonen. Dette vil i
sin tur ha negativ virkning på
produksjon og sysselsetting.

En årsak til at mange land har unngått
økte inntektsforskjeller er som nevnt
overføringene
til
husholdningene.
Dette gjelder spesielt veksten i
utbetalinger av arbeidsledighetstrygd
som følge av jobbkrisen. De største
økningene i overføringer fant sted i
USA, Spania og Irland, der omfanget
av statlige stønader økte med 20
prosent eller mer (justert for inflasjon) i
løpet av et par år.77

Krisen påvirker inntektsfordelingen.
Resesjoner fører gjerne til tap av
inntekt langs hele inntektsspekteret,

Figur 8.4 Bruttonasjonalprodukt (indeks, 2007 = 100)
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Ser vi nærmere på inntektsutviklingen
til de øverste og nederste inntektskategoriene, for eksempel den 5., 10.,
95. og 99. prosenten i figur (b) under,
finner vi at inntektene har falt betydelig
i toppen av inntektsfordelingen og
steget noe i bunn i 2008-2009.

Også i Norge falt inntektsforskjellene
noe i 2008-2009. Dette skyldes i stor
grad fall i kapital- og næringsinntekt
for husholdningene med høyest
inntekt. Samtidig økte husholdningene
i de lavere kategoriene sin inntekt
noe.78

Figur 8.5 (a) Fordeling av norsk husholdningsinntekt etter skatt (prosent) og (b) Norsk
inntektsvekst fordelt på ulike inntektsgrupper (prosent)
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Den offentlige gjeldskrisen
Disse underskuddene bidro til å
dempe krisen og har så langt
forhindret en ”stor” depresjon fra å
finne sted.79

Den økonomiske krisen har medført et
kraftig fall i statens skatteinntekter,
både fordi det produseres mindre og
fordi husholdningene har mindre
formue. Kombinasjonen av økte
utbetalinger (stønader) og reduserte
inntekter har lagt grunnen for historisk
høye budsjettunderskudd i de kriserammede landene. Figuren under
viser budsjettutviklingen for et utvalg
av eurosonelandene.

Den negative budsjettutviklingen har
imidlertid ført til en situasjon der flere
europeiske land ser seg nødt til å kutte
i budsjettene. Det er spesielt Tyskland
som krever omfattende sparetiltak i
periferien av eurosonen. Dette er basert på ideen om at den statsfinansielle
krisen er forårsaket av finanspolitisk
uansvarlighet. Med unntak av Hellas,
og til en viss grad Portugal, er dette
imidlertid et misvisende bilde, ikke
minst fordi land som Spania og Irland
var blant dem som førte den strammeste finanspolitikken i forkant av
krisen, slik vi kan se figur 8.8 (neste
side).

Den statsfinansielle krisen, som har
rammet eurosonen, er i hovedsak et
resultat av de enorme underskuddene
som ble skapt som følge av den realøkonomiske krisen. Slike underskudd
blir kalt ”automatiske stabilisatorer”
fordi de oppstår automatisk som følge
av lavkonjunkturen i møte med den
gjeldende skatte- og sosialpolitikken.

Figur 8.7 Budsjettunderskudd/-overskudd som andel av BNP (prosent)
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Figur 8.8 (a) Budsjettunderskudd/-overskudd som andel av BNP (prosent) og (b) Statsgjeld som
andel av BNP (prosent)
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En nylig publisert rapport konkluderer
med at den økonomiske krisen har
hatt liten innvirkning på inntektsfordelingen i landene som ble undersøkt, men at sparetiltakene som iverksettes som svar på de svekkede statsfinansene kan ha stor betydning for
inntektsfordelingen i årene framover.80

tjenester og ytelser skaper større
vansker for husholdningene med
lavest inntekt. Vi kan derfor vente oss
at sparetiltakene vil gå hardt utover de
deler av befolkningen som i utgangspunktet er dårlig stilt. Dette kan i sin
tur redusere mulighetslikheten og føre
til en dårligere bruk av de menneskelige ressursene i samfunnet. Det er
derfor avgjørende at krisetiltakene i
eurosonen ikke bare fokuserer på
sparepolitikk, men også virkemidler
som kan generere vekst og sysselsetting.

Sparetiltak inkluderer høyere skatter,
lavere ytelser og kutt i offentlige
lønninger. Hvilke deler av befolkningen disse tiltakene vil ramme
hardest, varierer fra land til land. I
Hellas har sparetiltakene så langt blitt
belastet de med høy inntekt mest,
mens i Portugal har husholdningene
med lav inntekt mistet en større
prosentandel av inntekten sin.81

Det er gode grunner til å mene at
sparepolitikken kan gjøre vondt verre
på kort sikt. Dette gjelder spesielt i
land der privat sektor tok opp for mye
gjeld i forkant av krisen og der husholdninger og bedrifter derfor har sett
seg nødt til å redusere gjeldsnivået de
siste årene. USA har kommet langt i
denne prosessen, mens land som
Spania og Storbritannia så vidt har
begynt.83 Hvis offentlig sektor forsøker
å redusere sin gjeld samtidig med
privat sektor, skaper dette en situasjon
der den samlede pengesirkulasjonen i
samfunnet faller. Dette vil i sin tur
skape deflasjonstendenser og depresjonslignende tilstander preget av
manglende vekst og vedvarende høy
ledighet.84

Generelt har husholdningene med
høyest inntekt blitt belastet mesteparten av kostnadene ved sparetiltakene, blant annet gjennom høyere
skatt. En undersøkelse har beregnet
at den øverste desilen (de 10 prosent
husholdningene med høyest inntekt)
så langt har blitt belastet med rundt 25
prosent av kostnadene i Spania og
rundt 50 prosent i Storbritannia.82
Et
annet
spørsmål
er
hvilke
husholdninger som er best rustet til å
møte sparetiltakene. Kutt i offentlige
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En annen viktig faktor er den eksterne
balansen. Land som i dag har alvorlige
gjeldskriser har hatt store underskudd
på handelsbalansen (mer presist,
driftsbalansen, som også inkluderer
renter og stønader til og fra utlandet).
USA, Storbritannia og periferilandene i
eurosonen har hatt store underskudd,
mens Kina, Tyskland og Norge har
hatt store overskudd.

Land som har kommet seg lettere
gjennom krisen er for det meste de
som har unngått gjeldsproblemene i
privat sektor. Blant disse landene er
Tyskland, som gjennomgikk en privat
gjeldskrise på starten av 2000-tallet,
framfor i dag, og som først og fremst
har merket virkningene av den store
resesjonen ved fall i eksporten.
Norge skiller seg ut ved at husholdningene har svært høy gjeld uten at
det (foreløpig) har oppstått en privat
gjeldskrise. Dermed har man unngått
de verste utslagene av den store
resesjonen. I likhet med Tyskland, har
resesjonen primært blitt merket i
eksportsektoren, og den generelle
ledigheten har holdt seg på et lavt
nivå. I motsetning til Tyskland, har
man kunnet dempe den økonomiske
nedturen ved investeringer i oljesektoren. Og i motsetning til eurosonen, har fraværet av gjeldskrise
gjort det mulig for sentralbanken å
stimulere økonomien gjennom lave
renter og ytterligere gjeldsopptak blant
husholdningene.85 Inntektsveksten har
imidlertid holdt tritt med gjeldsveksten
de siste årene, slik at gjeldsgraden har
forblitt noenlunde den samme. (Se
figur 8.3.)

Store underskudd på denne balansen
kan bety at landets innbyggere lever
over evne. En betydelig del av forbruk
og investeringer finansieres ved lån fra
utlandet. Dette bidrar til å øke den
finansielle sårbarheten. Norge har på
sin side bidratt til å eksportere kapital
til andre land ved at oljeinntektene har
blitt investert i utenlandske gjeldspapirer og aksjer. Likeledes har Tyskland eksportert kapital til periferilandene i eurosonen.
Norske oljeinntekter sikrer gode statsfinanser, noe som gjør det mulig å øke
statens pengebruk i vanskelige tider.86
Den økonomiske lavkonjunkturen ble
blant annet møtt ved at offentlig sektor
økte sin sysselsetting da sysselsettingen falt i privat sektor, slik vi kan
se av figur (b) under.

Figur 8.9 (a) Prosentvis endring i reelt bruttonasjonalprodukt og (b) Sysselsettingsveksten i
Norge i privat og offentlig sektor (indeks, 2008 = 100)
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9. Konklusjon – mulige løsninger
Det er viktig at skattesystemet ikke blir
for vridende og på den måten
undergraver en effektiv bruk av de
økonomiske ressursene. Systemet bør
også sikte mot at inntekt skattlegges
likt, enten den kommer fra lønnsarbeid
eller kapital. Dette er i henhold til en
annen viktig verdi, nemlig likebehandling. Dette gjelder enten
skattleggingen er progressiv (med
samme satser for all inntekt på
bestemte inntektsnivåer) eller flat
(med samme satser for all inntekt
uavhengig av inntektsnivå).

Hvordan skal politikere og velgere
takle økte forskjeller, i den grad det blir
sett som et alvorlig problem? Dette er
en kompleks problemstilling, og det
kan her bare skisseres noen mulige
løsninger.
Ett sted å begynne er skattepolitikken.
Dette er, ved siden av statlige overføringer, det tradisjonelle virkemiddelet
for dem som ønsker mer resultatlikhet.
Progressiv skatt blir ofte begrunnet ut
fra økonomisk teori. Fordi 100 kroner
subjektivt sett er mindre verdt for en
person, jo mer vedkommende har i
inntekt, mener man at de med høyere
inntekt bør betale proporsjonalt mer i
skatt (høyere skatteprosent). Dette forutsetter riktignok at man kan sammenligne subjektive verdier på tvers av
individer, noe som ikke er mulig. Vi
kan likevel anta at personer med høy
inntekt vil savne en hundrelapp mindre
enn personer med lav inntekt.

Hvis mest mulig likhet var et mål i seg
selv, kunne man gi voksne innbyggere
samme inntekt gjennom bruk av
skatter og overføringer. Men dette ville
neppe føre til noen god samfunnsutvikling. For å ta et ekstremtilfelle:
Omfordeler man slik at alle ender med
samme disponible inntekt, vil man
redusere eller eliminere incentivene til
å investere i egen humankapital
(utdanning), til å investere i fysisk
kapital (produksjonsmidler) og til å
gjøre en ekstra innsats i arbeidslivet.
Dette vil neppe oppleves som
rettferdig eller bidra til økonomisk
effektivitet.

Dette er imidlertid bare én avveining i
skattepolitikken. Andre avveininger er
krav til rettferdighet og økonomisk
effektivitet. Blant de hensyn som ligger
til grunn for den norske skattelovgivningen, er likebehandling, effektivitet og forutsigbarhet. ”For å sikre
effektiv ressursbruk og høy verdiskapning er det avgjørende at bedrifts- og
kapitalbeskatningen innrettes slik at
samfunnsøkonomisk
lønnsomme
investeringer gjennomføres”, påpeker
Finansdepartementet, som mener
dette krever forutsigbarhet og ”stor
grad av skattemessig likebehandling
av ulike næringer og investeringer.”87

Ideelt sett bør man sikte mot å eliminere den stygge ulikheten og redusere
den dårlige ulikheten, uten at dette går
utover den gode ulikheten. Hvordan
dette skal gjøres i praksis er derimot
mer uklart. Forskningslitteraturen og
diskusjonen over peker imidlertid på
noen forbedringspotensialer.
For det første må framtiden møtes
med mer kunnskap og bedre utdanning. Man må se hva man kan gjøre for
å øke deltagelsen og fullføringsgraden
i utdanningssystemet. Dette er en
sammensatt problemstilling, ikke minst
grunnet de store sosiale problemene
tilknyttet de indre bykjernene i USA og
de fattige forstedene i Europa. Slik sett
henger dette sammen med fattigdomsproblematikken.

Det er imidlertid visse former for
investeringer som blir gitt skattefordeler i Norge og i flere andre
industriland. Dette gjelder i særlig grad
investeringer i bolig og eiendom, som
legger beslag på investeringsmidler
som kunne ha gått til andre og mer
produktive formål.88
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deres familie i landet de kommer fra.
Mer åpenhet bør også omfatte en
større grad av import fra lavinntektsland.

Utdanningsreformer vil ikke kunne
gjøre noe med den virkelig store inntektsforskjellen i USA, den mellom den
rikeste prosenten og de resterende 99
prosentene. Denne forskjellen skyldes
ulike forhold og kan blant annet
forklares ut fra endringer i finanssystemets virkemåte. Reaksjonene
blant amerikanske demonstranter
(”okkupasjon”-bevegelsen) og andre
indignerte innbyggere viser hvordan
store forskjeller bryter med folks
rettferdighetssans, hvis ulikheten er
forårsaket av forskjellsbehandling eller
blir oppfattet som et resultat av dette.

En slik politikk vil kunne øke
forskjellene innad i industrilandene,
men samtidig redusere forskjellene i
verden. Da kan man spørre seg: hva
betyr mest? En liten økning i inntektsforskjellen i eget land eller en stor
reduksjon av forskjellene i verden?
En lignende argumentasjon kan gjøres
i forhold til kvinners deltagelse i
arbeidslivet. Denne deltagelsen har
redusert de økonomiske forskjellene
mellom kjønnene, men har samtidig
bidratt til å øke forskjellene mellom
husholdningene.

Det er to ting som kan endre på denne
situasjonen. Det ene er høyere skattelegging av finansvirksomhet og finansinntekt. Dette gjør imidlertid ikke noe
med det underliggende problemet,
som er et ustabilt og forfordelende
finanssystem. Kun mer dyptgripende
reformer av penge- og finanssystemet
vil kunne gjøre noe med disse
forholdene. Slike reformer krever ny
kunnskap om sentrale sammenhenger
i økonomien. Dette gjelder blant annet
hvordan kortsiktige mål i den
makroøkonomiske
styringen
kan
komme i konflikt med den langsiktige
stabiliteten.89

Poenget er at ulike mål på økonomisk
ulikhet ikke bør være et fokus i seg
selv, men snarere årsakene til
forskjellene og hvorvidt de utgjør et
problem. Det er kanskje ikke et stort
problem at vi har sett økte forskjeller
grunnet økt innvandring, økt kvinnedeltagelse i arbeidslivet eller økt etterspørsel etter arbeidskraft med høy
humankapital. Det er heller ikke et
stort problem at man statistisk sett har
fått økte forskjeller som følge av
endringer
i
befolkningssammensetningen og hvordan husholdningenes størrelse har endret seg over tid.

Dette er de politiske aspektene. På
den andre siden har vi incentiver og
praksis i finansnæringen selv. Der det
er interessekonflikter mellom aksjonærer og bedriftsledere eller mellom de
som låner ut og de som investerer, må
det i hovedsak løses av aktørene som
er involvert. Myndighetene kan også
hjelpe til, i den grad det er mulig for
dem å bedre informasjonstilgangen
eller skape bedre regler.90

Det som utgjør et problem er økte
ulikheter grunnet forskjellsbehandling
og på grunn av et ufornuftig skatteregime, som begunstiger de med
høyest inntekt mer enn andre. Det er
også et problem dersom deler av
befolkningen faller utenfor, fordi de
mangler den nødvendige humankapitalen til å ta del i den raske teknologiske utviklingen og den økte internasjonaliseringen. Det er løsninger på
disse utfordringene som bør være i
fokus når vi framover diskuterer
økonomisk ulikhet.

Når det gjelder de store forskjellene
mellom land, kan industrilandene bidra
til å redusere disse ved å åpne
grensene for en større grad av
arbeidsinnvandring. Dette gir økt inntekt både for de nykommere som
finner arbeid i industrilandene og for
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Økonomisk ulikhet i OECD-landene
Gini-indeks før finanskrisen for land med høyere ulikhet enn OECD-snittet
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husholdninger til relativt rike kinesiske bedrifter, inklusiv de mange bedriftene i den statlige
sektoren. For mer om problemene ved den kinesiske økonomien, se for eksempel
kommentarene til Michael Pettis, http://www.businessinsider.com/author/michael-pettis
46
Michael Spence (2011), The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a
Multispeed World, Farrar, Straus and Giroux, Kindle Edition (kapittel 34)
47
“Today, it is much more important, globally speaking, whether you are lucky enough to be
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This stagnation is in turn to be attributed to the slow growth of the unskilled labor-intensive
sectors, such as apparel, footwear, and toys, in which India has a comparative advantage. In
the organized sector, goods and services that have grown rapidly in India are either capitalor skilled-labor-intensive. The former include steel, petroleum, auto parts, and automobiles,
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comparative advantage.” Arvind Panagariya, (2008), India: The Emerging Giant, Kindleplassering 458-464
52
OECD (2011), OECD Economic Surveys: India 2011, OECD Publishing
53
“There has been no stagnation in technological progress or aggregate wealth creation as is
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utdanningsgapet mellom hvite amerikanere og afroamerikanere mindre enn for hundre år
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but the large and highly persistent rise of workers’ debt-to-income ratios generates financial
fragility which eventually can lead to a financial crisis. Prior to the crisis, increased saving at
the top and increased borrowing at the bottom results in consumption inequality increasing
significantly less than income inequality. Saving and borrowing patterns of both groups create
an increased need for financial services and intermediation. As a consequence the size of the
financial sector, as measured by the ratio of banks’ liabilities to GDP, increases. The crisis is
characterized by large-scale household debt defaults and an abrupt output contraction as in
the 2007 U.S. financial crisis.” Michael Kumhof and Romain Rancière (2010), “Inequality,
Leverage and Crises”, IMF Working Paper, IMF Research Department
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Daron Acemoglu blir intervjuet om dette temaet av økonomen Russ Roberts på Econtalk,
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Income”, side iii
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“Det er likevel personene nederst i inntektsfordelingen som prosentvis økte
husholdningsinntektene mest i 2009. Mens den laveste inntektsklassen (10. persentil) økte
inntektene med 1 prosent fra året før, omregnet i faste priser, var realveksten lik null eller
negativ for inntektsklassene høyere oppe i fordelingen. Størst var nedgangen i toppen av
fordelingen. Den høyeste inntektsklassen (90. persentil) hadde en realinntektsnedgang på 1,6
prosent fra 2008 til 2009. […] Inntektsnedgangen i toppen av fordelingen skyldes blant annet
mindre kapitalinntekter og næringsinntekter. For tidelen av befolkningen med høyest inntekt
falt andelen som disse inntektene utgjorde av samlet husholdningsinntekt, fra 27 prosent i
2008 til 20 prosent i 2009.” SSB (2011), “Inntektsstatistikk for husholdninger,
inntektsfordeling, 2009: Jevnere inntektsfordeling”, 11. Mars 2011, http://www.ssb.no/iffor/
79
En vesentlig forskjell mellom den store depresjonen på 1930-tallet og de første årene av
dagens økonomiske krise er størrelsen på de offentlige budsjettene og dermed omfanget av
de automatiske stabilisatorene. Mens budsjettene var små på 30-tallet og omfanget av
arbeidsledighetstrygd og andre stønader begrensede, utgjør statens pengebruk og
skatteinntekter i dag en svært stor andel av BNP. Fall i den økonomiske aktiviteten og den
reduserte pengebruken i privat sektor blir dermed langt på vei oppveid av den økte aktiviteten
og pengebruken i offentlig sektor. Videre blir det reduserte låneopptaket i privat sektor langt
på vei oppveid av det økte låneopptaket i offentlig sektor (for å finansiere de offentlige
budsjettunderskuddene), slik at et fall i pengesirkulasjonen i privat sektor i stor grad blir
oppveid av økt pengebruk i offentlig sektor. En annen viktig forskjell mellom den politikken
som ble ført på 30-tallet og i dag er sentralbankens vilje de siste årene til å gjennomføre ulike
krisetiltak, heriblant kraftige rentekutt, storoppkjøp av verdipapirer (ved å skape nye penger)
og en generell forpliktelse til å støtte realøkonomien og finanssystemet. Det er riktignok store
forskjeller mellom den politikken som har blitt ført av den amerikanske og den europeiske
sentralbanken, spesielt ved at den amerikanske sentralbanken har gjennomført langt større
oppkjøp av verdipapirer, noe som har ført til en mer omfattende ekspansjon av
sentralbankpengemengden. Denne ekspansjonen har riktignok hatt begrenset virkning, fordi
privat sektor i liten grad har etterspurt lånemidler. En tredje forskjell mellom 30-tallet og i dag
er at man under dagens krise har tatt større hensyn til internasjonale forhold, blant annet ved
at man i liten grad har tydd til proteksjonistiske virkemidler. Videre har man holdt fast ved
behovet for en velfungerende markedsøkonomi, mens man på 30-tallet i USA og andre land
tok sikte på å innføre en rekke restriksjoner som la en demper på den økonomiske aktiviteten.
Mikroøkonomiske inngrep som tok sikte på å presse opp prisnivået ved å begrense
produksjonen, ble kritisert av blant annet den britiske økonomen John Maynard Keynes i et
åpent brev til president Roosevelt i 1933. Keynes mente at man skulle heve prisnivået ved å
stimulere samlet etterspørsel i økonomien (blant annet gjennom statlige investeringer) og ikke
ved å begrense produksjonen.
80
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SSO (2011), “The distributional effects of austerity measures: a comparison of six EU
countries”, Research Note 2/2011, Social Situation Observatory
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Gjelden i den amerikanske finanssektoren har falt fra rundt 8000 milliarder dollar til litt over
6000 milliarder og tilsvarer i dag rundt 40 prosent av BNP, samme nivå som i år 2000. De
amerikanske husholdningene har redusert sin gjeld med rundt 500 milliarder dollar, hvilket
tilsvarer at gjelden som andel av disponibel inntekt er 15 prosentpoeng mindre. To tredjedeler
av denne reduksjonen har funnet sted gjennom forfall av lån på boliggjeld og forbrukergjeld.
Ytterligere forfall av boliglån er forventet. McKinsey Global Institute beregner ut fra dette at de
amerikanske husholdningene kan være tilbake til et bærekraftig gjeldsnivå om to år.
Situasjonen er en helt annen i Spania og Storbritannia. Spania sliter med et stort
gjeldsoverheng blant landets bedrifter og usikkerhet knyttet til et stort volum av
eiendomsrelaterte lån. Storbritannia har fortsatt store mengder med gjeld i finanssektoren og
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ØKONOMISK ULIKHET

De fleste av industrilandene har opplevd økte inntektsforskjeller de siste tiårene. Dette gjelder også
de nordiske landene, inkludert Norge. Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som
ligger bak denne utviklingen og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem.
Blant de faktorer som kan forklare den økte økonomiske ulikheten er globalisering, teknologi, utdanning og et endret arbeidsmarked. Disse faktorene bidrar i mindre grad til å forklare hvorfor en
økende andel av nasjonalinntekten har tilfalt husholdningene med aller høyest inntekt. En viktig del
av forklaringen er kapitalinntektens økte betydning under høykonjunkturen i forkant av finanskrisen
og på slutten av 90-tallet.
Rapporten avslutter med en gjennomgang av hvordan den økonomiske krisen virker inn på inntektsfordelingen og hvordan høy ledighet og sparetiltak bidrar til redusert mulighetslikhet for befolkningen i de kriserammede landene.
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