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SAMMENDRAG 
 

 Felles for periodene fram mot depresjonen som fulgte etter børs-

krakket i 1929 og den nåværende depresjonen, er kraftig økende 

økonomisk ulikhet i Vestens kapitalistiske samfunn, og særlig USA (se 

Figur 1, s. 5).  

 

 Mens enorme verdier ble samlet blant et lite antall eiere på toppen, 

ble den sviktende kjøpekraftutviklingen i de arbeidende klassene 

kompensert med lånebasert forbruk og ikke bærekraftig gjeld (se Figur 

3, s. 9).  

 

 Dette ga kun en midlertidig utsettelse av det grunnleggende prob-

lemet: Den private kapitalen som søker avkastning er for stor til at 

kjøpekraftig etterspørsel kan gjøre investering av all denne kapitalen 

lønnsom for eierne.  

 

 Kapitaleierne og mange politikeres forsøk på å løse dette problemet 

har de siste 30 årene bare ført til utsettelser, som i lengden gjør vondt 

verre:  

• Å styrke lønnsomheten ved å kutte utgifter til ansatte forverrer 

svikten i kjøpekraftig etterspørsel og/eller husholdningenes gjelds-

byrde.  

• Å holde igjen investeringer i påvente av bedre tider svekker syssel-

setting, innovasjon og produktivitetsvekst, slik at stagnasjonen i øko-

nomien forverres (se Figur 4, s. 12).  

• Å kutte i offentlige utgifter for å øke private overskudd gjennom 

skattesenkning fører til redusert sysselsetting, lavere kjøpekraftig 

etterspørsel og styrker stagnasjonen.  

 

 I denne situasjonen med vanskelige forhold i den kapitalistiske 

produksjonsøkonomien, har en stadig større del av den «overflødige» 

kapitalen blitt investert i høyrisikabel spekulasjon gjennom en raskt 

voksende finansbransje (se Figur 5 s. 13 og Figur 6, s. 14).  

 

Denne utviklingen har blitt fremmet av politiske makthavere og 

advarslene mot den ignorert, blant annet fordi den økonomiske makt-

konsentrasjonen også konsentrerer politisk makt og innflytelse. 

Makthaverne i store finanskonsern har påvirket de politiske spillereg-

lene til beste for seg selv og til skade for samfunnet.  



 

INNLEDNING 
 

Den sosialt ødeleggende økonomiske krisa som har rammet en rekke 

land i kjølvannet av finanskrisa i 2007–2008 er ansett som den verste 

siden depresjonen på 1930-tallet. Hva er årsakene til de økonomiske 

rystelsene?  

 

Mange teorier har blitt presentert de siste årene. Noen mener det har 

vært for lite (eller for mye1) regulering av finanssektoren, andre hev-

der sentralbankene har holdt rentene for lave. Trolig bør «finansielle» 

forhold ses på som medvirkende, forsterkende eller utløsende årsaker,2 

men etter hvert som krisa blir mer og mer langvarig, ser mange at 

problemene stikker dypere enn feilaktig rentepolitikk eller manglen-

de regulering.  

 

Verdensbankens økonom Branko Milanovic foreslo denne diagnosen i 

2009:  

 

Problemene ligger i realøkonomien, mer presist i fordelingen av inntekt 

mellom individer og samfunnsklasser. Deregulering, som fremmet uan-

svarlig oppførsel, bidro bare til å gjøre krisa større; det forårsaket den 

ikke.3  

 

Manifest senter for samfunnsanalyse vil her gå nærmere inn på net-

topp denne kriseforståelsen, at det finnes en forbindelse mellom 

økende økonomisk ulikhet og ødeleggende økonomisk ustabilitet.4  

 

TO STORE KRISER 
De siste hundre årene har vi vært vitne til særlig to store kriser; krise-

perioden som ble innledet med finansfrysen i 2007 er den mest dra-

matiske siden Den store depresjonen, som fulgte etter børskrakket i 

USA i 1929. I begge periodene fram mot kriseutbruddene i 1929 og 

2007 tilfalt en rekordhøy og økende andel av årlige inntekter samfun-

nets aller rikeste.  

 

Figur 1 viser noen påfallende trekk ved USAs økonomi gjennom årene 

fram mot de to store krisene. De grønne kurvene viser økonomisk 

ulikhet, eller inntektskonsentrasjon, her representert ved andelen av 

total årlig inntekt som tilfaller samfunnets rikeste 5 prosent (den øvers-

te linjen) og de rikeste 1 prosent. Ulikheten topper seg fram mot ut-

bruddet av de store finanskrisene i 1929 og 2007.5 Søylene i diagrammet 

viser konkurser i banksektoren.  
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FIGUR 1: SAMMENHENG MELLOM INNTEKTSULIKHET OG FINANSKRISE

 
FORKLARING: Figuren viser sammenhengen mellom inntektsulikhet og finansiell ustabilitet/krise i 

USA. Målt mot høyre akse viser de to grønne kurvene inntektsandelen til henholdsvis de rikeste 5 

prosentene (mørk grønn) og den rikeste prosenten (lys grønn) av befolkningen. Mot venstre akse 

måles henholdsvis antall bankkonkurser (blå søyler) og disse bankenes samlede innskudd som andel 

av BNP (rød søyler). Kilde: Thaker og Williamson (2012).
6
 

 

Vestens økonomi i de tre tiårene forut for kriseutbruddet i 2007 kjen-

netegnes først og fremst av ekstrem vekst i ulikheten. Mønsteret, eller 

«U-formen», for inntektsfordeling de siste 100 årene er gyldig for 

mange vestlige land, deriblant Norge, selv om utslaget varierer.7 

 

EN REN TILFELDIGHET? 
Hva kan man tolke ut av Figur 1? Det går an å tenke seg at sammenfal-

let mellom ekstrem vekst i ulikheten og utbruddet av økonomiske 

kriser er tilfeldig. Dette har faktisk vært en vanlig tilnærming på høy-

resida og i store deler av økonomifaget. Inntektskonsentrasjon er 

sjelden et tema for offisielle finanskriseutredninger. Den 662 sider 

lange rapporten til The US Financial Crisis Inquiry Commision benytter 

ikke ordet «ulikhet» en eneste gang.8 Det norske Finanskriseutvalgets 

rapport fra 2011 nevner ulikhet én gang, men da som en konsekvens 

av krisa, ikke som mulig årsak.9 

 

Kan den økonomiske polariseringen mellom kapitaleiere og toppdirek-

tører på den ene siden og arbeiderklassen på den andre være elefan-

ten i rommet – en årsak man velger å overse, når det politiske systemet 

utarbeider sin egen kriseforståelse?  

 

Paul Krugman, vinner av økonomiprisen til minne om Alfred Nobel, 

mener at det «neppe er tilfeldig» at økonomien brøt sammen kort tid 

etter at ulikheten nådde samme høyder som på 1920-tallet.10  

 



 

Selv økonomer fra en tradisjonelt høyreorientert institusjon som Det 

internasjonale pengefondet (IMF) påpeker nå faren for å underkjen-

ne voksende inntektsulikhet som et problem, og har begynt å lage 

modeller der økende ulikhet virker destabiliserende på økonomien.11 I 

august 2010 skrev tidligere IMF-økonom Raghuram Rajan:  

 

Den økende inntektsulikheten i USA og politikken den har gitt opphav 

til har gjort formidabel skade på økonomien vår. Og fordi vi fortsatt over-

ser dette underliggende problemet, forsvinner ikke farene for at politik-

ken vår vil føre til en ny katastrofe, uansett hva vi gjør for å reformere fi-

nansbransjen.12 

 

TRE KRISEMEKANISMER 
Så hva er egentlig sammenhengen mellom inntektskonsentrasjon og 

kapitalistisk krise? Dette er et komplisert spørsmål der det ikke finnes 

en ferdig fasit. Spørsmålet peker også mot grunnleggende forhold som 

stikker dypere enn statistisk målt «inntektsfordeling», nemlig produk-

sjonen av merverdi i de kapitalistiske virksomhetene og (klasse)kampen 

om fordelingen av denne merverdien, som inngår i selve den politiske 

kampen for og mot den kapitalistiske organiseringen av arbeidslivet.  

 

Her skal vi begrense oss til et smalere perspektiv og se nærmere på tre 

mekanismer som, særlig i samspill med hverandre, kan omforme øken-

de økonomisk ulikhet til en større krise for hele samfunnsøkonomien.13  

 

 SVIKTENDE LØNNSUTVIKLING OG STIGENDE GJELD 

BLANT FOLK FLEST: De siste tre tiårene har kapitaleierne ak-

kumulert en stadig større andel av samfunnets økonomiske pro-

dukt på sine hender, ikke minst fordi de har lykkes med å holde 

lønninger nede, slik at ansattes inntektsutvikling i mange land 

har blitt hengende etter (produktivitets)veksten i økonomien. 

Sviktende lønnsutvikling betyr imidlertid sviktende etterspørsel, 

slik at det i neste omgang blir vanskeligere for kapitaleierne å 

finne kjøpekraftig marked for sine varer. Den langsiktige tren-

den i vestlig økonomi etter 1970 har vært stagnasjon, det vil si 

stadig saktere vekst. Mange land har i denne situasjonen holdt 

hjulene i gang ved å legge til rette for massiv økning i tilgangen 

på kreditt. Befolkningens sviktende kjøpekraftutvikling er kom-

pensert med økende privatgjeld, som i lengden ikke er bære-

kraftig.  

 

 MINDRE INVESTERING, MER SPEKULASJON: I en situasjon 

med økonomisk stagnasjon og sviktende kjøpekraftutvikling, har 

det blitt mer og mer vanskelig for stadig større formuer å finne 

lønnsomme investeringer i realøkonomien (produksjon av varer 

og tjenester). Samtidig har omfanget av den private kapitaleien-

dommen økt kraftig i perioden der lønnsveksten er holdt nede. 

Dette betyr at mengden «ubrukt» kapital på desperat jakt etter 
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lønnsomhet har vært stadig økende, og mens investeringstakten 

i reell produksjon har gått ned, har spekulasjonen i rent finansi-

elle instrumenter eksplodert. Også denne gamblingvirksomhe-

ten har hatt ekstrem tilgang til kreditt, slik at mange private fi-

nansinstitusjoner har bygd opp sitt eget gjeldsberg, oppå kon-

sumentenes stigende gjeld. Sammenbruddet til noen av verdens 

største banker og andre finansselskaper i 2007/2008 viste at det-

te ikke var bærekraftig. 

 

 MER MAKT TIL TOPPENE: Den økte rikdomskonsentrasjonen 

etter 1980 har, særlig i USA, blitt omsatt i stadig sterkere politisk 

innflytelse for samfunnets aller mest velstående, og særlig de 

store finansinvestorene. Deres økte politiske makt har fremmet 

en økonomisk politikk som øker ulikheten ytterligere (som skat-

tekutt for de rikeste) og avreguleringer som styrker finansinves-

torenes makt og rettigheter overfor samfunnet for øvrig. Slik har 

statene, og særlig USA, ofte forsterket kapitalismens krisemeka-

nismer heller enn å motvirke dem. 

 

 

 



 

1. SVIKTENDE LØNNSUTVIKLING, 
STIGENDE GJELD 
 

Kurvene i Figur 1 illustrerer ulike politiske epoker i vestlig kapitalisme. 

I den liberalistiske fasen fram mot 1930-tallet bekjente makthaverne 

seg til en teori om at markedskonkurranse i seg selv skaper en balan-

sert samfunnsutvikling. De dyrekjøpte erfaringene fra depresjonstidas 

ekstreme arbeidsløshet og nød satte denne teorien til side.  

 

Demokratiet kom på offensiven mot pengemakten. Det ble satt gren-

ser for bankenes makt, lovverket begrenset spekulasjon, skattesyste-

met ble aktivt brukt til utjevning og det ble i mange land etablert 

fellesskapelige ordninger innen utdanning, helse, trygd og pensjon 

som til sammen utgjorde betydelige sosialistiske innslag i (fortsatt) 

kapitalistiske samfunn. Alt dette virket sammen med de store vekstmu-

lighetene som ble skapt av all gjenoppbygging som måtte følge den 

andre verdenskrigens brutale utslettelse av infrastruktur og produk-

sjonsapparat, slik at tiårene etter 1945 kunne bli en «gullalder» for 

1900-tallets industrikapitalisme. 

 

I denne perioden fram mot 1970-tallet, var den økonomiske veksten 

høy, arbeidsløsheten lav og det økonomiske systemet relativt stabilt, 

uten innslag av store kriser og katastrofer.14 Som Figur 1 viser, var 

dette også en periode der den rikeste prosentens andel av årlig sam-

funnsinntekt i USA ble kraftig redusert – rundt 1970 lå andelen godt 

under halvparten av nivået i forkant av finanskrisa i 1929. 

 

Denne «gullalderen» var allerede over da kapitaleierne gjennom 1970-

tallet gikk på offensiven for en ny liberalisme, som kunne sikre profitt-

interessenes forrang over andre, og bredere, samfunnshensyn.15 Inn-

gangen til den nye politiske epoken blir symbolisert ved maktoverta-

kelsen til Ronald Reagan i USA og Margaret Thatcher i Storbritannia 

rundt 1980.  

 

Den amerikanske økonomen James K. Galbraith har beskrevet skillet 

mellom de to sistnevnte epokene slik: «Mellom slutten av andre ver-

denskrig og 1980 virket den økonomiske veksten som en utjevnende 

kraft i USA. Men etter 1980 går vekstperioder og økende økonomisk 

ulikhet hånd i hånd.»16 

 

Figur 2 illustrerer forskjellen på de to epokene. Søylene viser den sam-

lede inntektsutviklingen til ulike inntektsgrupper i USA, og det er 

tydelig hvordan den amerikanske økonomien har gjennomgått en 

drastisk maktforskyvning.17 De gule viser «gullalderen», de svarte viser 

den nye liberalismen fra og med Ronald Reagan.  
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FORKLARING: Figuren viser inntektsutviklingen til ulike deler av den amerikanske befolkningen i 

periodene 1947-1979 og 1979-2007. Mens inntektsveksten var tilnærmet lik, og endog noe høyere 

for de laveste kvintilene (kvintil = 20 prosent av husholdningene) fram til 1979, har veksten vært 

nesten fraværende for store deler av befolkningen i tiårene som fulgte. Kilde: Economic Policy 

Institute og The World Top Incomes Database.
18

  

 

Mellom 1979 og 2007 gikk over halvparten av all inntektsvekst til de 

rikeste fem prosentene amerikanere. Inntektsveksten til den rikeste 

prosenten alene overgikk den samlede veksten for 90 prosent av be-

folkningen.19 Denne tendensen eskalerte mot slutten av denne peri-

oden, og i årene 2002-2007, mellom dotcom-boblen og utbruddet av 

den pågående krisa, havnet hele 65 prosent av inntektsveksten i 

lommene på den rikeste prosenten, med andre ord nesten dobbelt så 

mye som resten av befolkningen til sammen.20  

 

Disse tallene viser, som kurvene i Figur 1, den nye liberalismens suk-

sess – de rikeste ble veldig mye rikere.21 Dens fiasko vises, blant annet, 

ved at Vesten nå står oppe i sin alvorligste økonomiske krise siden 

1930-tallet. Også denne gangen har befolkningene i flere rike, kapita-

listiske samfunn blitt fanget i en nedadgående spiral av epidemisk 

arbeidsløshet og økende sosial nød. 

 

FOR MYE PENGER PÅ TOPPEN 
Problemet for de aller rikeste, har vært at med synkende veksttakt i 

økonomien de siste tre tiårene, og manglende kjøpekraft for store 

deler av befolkningen, har det blitt stadig vanskeligere å finne måter å 

investere på med god nok lønnsomhet (relativt til mer spekulative 

investeringer innen finans, se neste kapittel). En moderne økonomi 

er avhengig av at den store gruppen med lønnsmottakere har penger å 

bruke for at hjulene skal gå rundt, og for at arbeidsplasser skal opp-

rettholdes.  
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FIGUR 2: INNTEKTSVEKST FOR ULIKE 
INNTEKTSGRUPPER I USA. 1947-1979 OG 1979-2007  

1947-1979 1979-2007 



 

Økende inntektspolarisering har dermed ført til at investorene har 

endt opp med for mye penger og for få gode investeringsmuligheter i 

realøkonomien, mens resten av befolkningen har endt opp med for lite 

penger og for liten kjøpekraft til å holde etterspørselen oppe. I en slik 

situasjon sliter mange bedrifter med å få solgt varene sine, og det blir 

heller ikke særlig lukrativt med nye investeringer i produksjonskapasi-

tet. 

 

For kapitaleierne er dette en systemsvikt som er vanskelig å unngå. 

Konkurransen presser dem til å holde lønnsandelen nede som best de 

kan. Samtidig risikerer de å «grave sin egen grav» hvis de lykkes med 

dette, siden bedriftseierne i neste omgang trenger arbeidernes kjøpe-

kraft for å få omsatt det som er produsert. Kapitalistens opptur blir i 

neste omgang kapitalismens nedtur.  

 

GJELD SOM SUBSTITUTT FOR REALLØNNSVEKST 
Gjennom hele etterkrigsperioden har det vært produktivitetsvekst, 

som i seg selv innebærer at det har eksistert et potensial for en jevnt 

fordelt velstandsvekst.  

 

I mangel av reallønnsvekst, har mange personer kompensert med å 

sette seg i stor gjeld.22 Gjennom stadige grep for å gi lettere tilgang til 

boliglån dannet myndighetene i mange land samtidig grobunnen for 

kraftig boligprisvekst.23 I Figur 3 ser vi at mens inntekten til en vanlig 

husholdning i USA har stagnert de siste tiårene, har gjelden som 

andel av disponibel inntekt skutt i været for den nederste halvparten 

av befolkningen: 

 

 
KILDE: Stockhammer (2011) og Economic Policy Institute.

24
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FIGUR 3: GJELD OG HUSHOLDNINGSINNTEKT I USA. 
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Gjennom økt forgjelding kunne husholdningene fortsette å forbruke, 

og investorene kunne fortsatt få avkastning på sin kapital. Satt på 

spissen kunne kapitaleierne låne arbeiderne penger mot rente, framfor å 

betale ut deler av den økende verdiskapningen som lønn.25 Denne 

kraftige gjeldsveksten var med på å holde etterspørselen i USA, og i 

verdensøkonomien som helhet, kunstig høy fram til finanskrisens 

utbrudd, og det har gjort den påfølgende nedturen desto større.26 Den 

lånefinansierte veksten kunne ikke være en varig løsning, kun en 

utsettelse av krisa.27  

 

Den økte forgjeldingen handler ikke om enkeltindividers uansvarlig-

het, men som økonomen Michael Hudson har beskrevet det, var økt 

gjeld en respons på bankenes tilbud av typen: «Ta opp et større lån, 

eller klar deg uten bolig. Ta opp et studielån, eller klar deg uten ut-

dannelse. […] Med andre ord, pengene eller livet».28  

 

Gjenopprettelsen av koblingen mellom produktivitets- og lønnsvekst 

vil være en viktig del av ethvert forsøk på å skape en mer stabil øko-

nomisk utvikling som ikke er avhengig av bobler og økende forgjel-

ding av folk flest.29 

 

 

 



 

2. MINDRE INVESTERING, MER 
SPEKULASJON 
En antakelse innen dominerende tankeretninger i økonomifaget er at 

myndighetene bør begrense sin rolle i økonomien, og heller legge til 

rette for at lavt beskattet privat rikdom skal finne veien over i nye 

investeringer. Hvis dette stemte, burde den storstilte akkumulasjonen 

av kapital på investorenes hender i tiårene etter 1980 ha ført til en 

motsvarende storstilt vekst i investeringer. Disse investeringene ville 

ha løftet samfunnets produktivitet, bidratt til sysselsetting og økt 

velferden for alle. Dette ville vært «trickle down»-økonomi: Høy inn-

tjening på toppen kommer også hele samfunnet til gode.  

 

Den praktiske erfaringen fra virkelig samfunnsutvikling lærer oss noe 

annet enn antagelsene til høyreorientert teori.30 Land som Storbri-

tannia og USA har kuttet i skattenivået til de rikeste, ofte med be-

grunnelser av typen «trickle down», men investeringsveksten har 

uteblitt, og vel så det.31  

 

Figur 4 viser private investeringer i USA gjennom en periode der 

inntektsandelen til den rikeste prosenten (investorene) har mer enn 

doblet seg.32 Tross solide profitter og stadig lavere skatt, har investe-

ringstakten falt i perioden etter 1975.  

 

 
KILDE: European Commission (2012) og The World Top Incomes Database.

33 

 

Den samme sammenhengen kan påvises i en lang rekke OECD-land.34 

Økonomien i den nye liberalismens epoke har ikke gitt økende inves-

teringer, den har ikke gitt økende vekst, men fallende investeringer 
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og synkende vekst. Til gjengjeld fikk de aller rikeste kraftig økt sin 

andel av den stagnerende økonomien.35 

 

DEN FINANSIELLE REVOLUSJON 
Problemet ble, som nevnt, å finne lønnsomme investeringer for en 

stadig større kapitalmengde innenfor en stagnerende økonomi. Én 

løsning har vært privatisering: Områder som før var fellesskapelige 

ordninger kunne, med hjelp fra politikere, gjøres til «open for busi-

ness». I dag sikter mange investorer mot områder som utdanning, 

helse og eldreomsorg.36 Her skal vi fokusere en annen «løsning» på 

profittproblemet: Finansiell spekulasjon. 

 

Siden 1980-tallet har verden gjennomgått det man kan kalle for en 

«finansiell revolusjon», som har gitt seg til uttrykk gjennom et stadig 

voksende misforhold mellom verdens samlede verdiskapning, og stør-

relsen på den globale finanskapitalen. En måte å beskrive denne 

«finansialiseringen», som særlig har preget økonomiene i USA og 

Storbritannia, er som en prosess der «finanssektoren ikke lenger ser 

det som sin hovedfunksjon å være finansieringskilde for investeringer 

i realøkonomien.»37  

 

En meget framtredende effekt av den nye liberalismen etter 1980, er 

at finanssektoren (spekulasjon) har blitt mer og mer dominerende på 

bekostning av industrisektoren (produksjon). Figur 5 viser at en stadig 

høyere andel av den samlede profitten i USA har tilfalt finansnæringa. 

 

 
KILDE: Economic Report of The President 2012.
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Finansveksten skjer ikke bare innen tradisjonelle banker og andre 

finansinstitusjoner. Også store industrikonsern har dreid virksomheten 

i retning finans og spekulasjon. I 1980 kom 92 prosent av overskuddet 
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til giganten General Electric fra produksjonsvirksomhet. I 2008 kom 

mer enn halvparten av firmaets overskudd fra selskapets finansdel, som 

vi bl.a. kjenner som GE Money Bank.39  

 

Endringene etter 1980 er formidable. Mens verdens (nominelle) BNP 

i denne 30-års perioden vokste med 6 prosent årlig, vokste de finansi-

elle verdiene med i snitt 10 prosent årlig. Figur 6 viser den ulike vekst-

takten til finansformuer og realøkonomisk produksjon. 

  

 
KILDE: Huffschmid (2008)

40
 og McKinsey (2011). «Finanskapital» er her definert som summen 

av gjeld, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer.
41

 

 

Figuren ovenfor illustrerer godt et av de grunnleggende kriseproble-

mene: Mens de svarte søylene representerer kapital i form av verdipa-

pirer og andre fordringer, det vil si pengeverdier som skal ha avkast-

ning, representerer de gule søylene den faktiske økonomiske aktivite-

ten, som skal gi avkastning. Finanskapitaleiernes «fordringer» på andre 

i samfunnet blir etter hvert så store at realøkonomien umulig kan 

innfri dem. I 2007 ville, for eksempel, en gjennomsnittlig avkastning 

på 7 prosent på denne finanskapitalen utgjøre et beløp på størrelse 

med USAs samlede BNP, eller omtrent en fjerdedel av verdens samlede 

verdiskapning.42  

 

Dette blir ikke mer rasjonelt av at svært mye av volumet i finanssekto-

ren selv består av gjeld. Dette er penger som jager penger. I USA økte 

finanssektorens gjeld som andel av BNP fra 22 prosent i 1981 til 117 

prosent i 2008.43 Mellom 1960 og 2007 ble den amerikanske økonomi-

en 27 ganger større, mens samlet gjeld ble 64-doblet. Gjelda innen 

finanssektoren ble i samme periode nesten 500-doblet.44  
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FRA FINANSKRISE TIL VELFERDSKRISE 
Denne situasjonen bærer i seg en krise: Det foregår ikke nok verdi-

skaping i realøkonomien til å motsvare fordringene (gjeldsbrev og 

andre penger «på papiret») investorer sitter på i finansøkonomien.45 

Dette fører fram mot det dramatiske forløpet der finanskrise blir til 

velferdskrise.  

 

1. Når misforholdet mellom fordringer og verdiskaping blir akutt syn-

lig, kan store banker og forsikringsselskaper gå konkurs, med enorme 

og uoversiktlige konsekvenser for store deler av økonomien. Dette 

skjedde fra høsten 2007 og ledet til den innledende «finanskrisa», der 

bankvesenet gikk i stå fordi ingen våget å låne ut i en situasjon med så 

monumental usikkerhet.  

 

2.  For å skjerme investorene og unngå de alvorlige konsekvensene av 

storkonkurser, går mange stater inn med «hjelpepakker» for å redde 

bankene. Dette betyr at den store risikoen ved å sitte på fordringer 

som det egentlig ikke fins realøkonomisk dekning for blir overført på 

statene og deres innbyggere, mens bankeierne slipper å tape penger 

de egentlig har gamblet vekk forlengst. Dette skjedde i kjølvannet av 

finanskrisa i USA og mange europeiske land.  

 

3. De skyhøye lånene mange stater måtte ta opp for å sikre bankinves-

torene må deretter betales tilbake, med renter. Jo høyere gjeld staten 

har satt seg i, jo høyere rente krever de private bankene på lånet. 

Statens store styrke som låntaker, er at den i overskuelig framtid kan 

hente penger ut av verdiskaping og innbyggere på hele sitt territori-

um. Dette skjer nå i kriserammede land ved kutt i pensjon og lønn for 

offentlig ansatte, dramatiske kutt i velferdsordninger og økte skatter 

for folk flest. Det som egentlig skjer, er at staten forsøker å framskaffe 

avkastningen kapitaleierne ønsker på sine finansfordringer ved å ta 

verdiene fra befolkningen og betale dem til banksektoren i form av 

rente.    

 

ÅRSAK ELLER KONSEKVENS? 
Hvorvidt det var uunngåelig at den kapitalistiske verdensøkonomien 

skulle ende opp i nok en slik stor krise skal vi ikke gå nærmere inn på 

her. Men det synes uomtvistelig at finanssektorens stadig mer domine-

rende rolle har blitt godt hjulpet fram av politisk deregulering av ver-

dens kapitalmarkeder.  

 

Dereguleringene er ofte begrunnet med en teori om at begrensning-

er på kapitalens mobilitet hindrer den fra å strømme dit den kaster 

best av seg. I praksis har den nye liberalismen i finansmarkedet ført til 

at langsiktige investeringer i produktiv virksomhet har måttet vike for 

kortsiktig spekulasjon i bl.a. kompliserte verdipapirer (derivater etc.) 

og valutatransaksjoner. Mellom 1990 og 2007 økte for eksempel antall 



 

hedgefond, som tjener penger nærmest utelukkende på slik virksom-

het, fra om lag 600 til over 10 000.46 

 

Det er vanlig å peke på framveksten av finanssektorens omfang og 

innflytelse som en medvirkende årsak til finanskrisa, da den har bi-

dratt til kortsiktighet, spekulasjon og bobledannelser47 i økonomien 

(«casinokapitalisme»). Samtidig har vridningen fra tradisjonell industri- 

og tjenesteproduksjon til finans bidratt til den økte inntektsulikheten, 

blant annet på grunn av de ekstreme avlønningssystemene som har 

vokst fram innen næringen.48  

 

Samtidig har «den finansielle revolusjon» funnet sted som konsekvens 

av det samme underliggende problemet med fallende avkastning i 

realøkonomien.49 Finanssektoren har som vi har sett blitt brukt som et 

redskap for å opprettholde lønnsomheten, og styrke omfordelingen av 

samfunnets verdier fra bunn til topp. Og gjennom denne prosessen 

har man dermed fått både mer ulikhet og mer ustabilitet. 
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3. RIKDOM OG MAKT 
Den tredje mekanismen vi skal framheve er den gjensidig forsterken-

de virkningen – eller tilbakekoblingen – mellom rikdom og makt, 

mellom «økonomi» og «politikk». 

 

Kapital framholder at bladets årlige liste over landets rikeste er like 

mye en studie i makt som i rikdom.50 Økonomisk makt kan brukes til å 

skaffe seg politisk makt, noe som igjen kan brukes til å reprodusere 

økonomisk makt. Som de to før nevnte mekanismene, kan denne 

fungere selvforsterkende.51  

 

Kapitalistisk rikdom kan ikke bare kjøpe makt, den er makt. I tanken er 

politikk og økonomi er ofte atskilt, men ikke i den praktiske virkelig-

heten. Mange beslutninger i private konserners styrerom er i høyeste 

grad politiske, ved at de har store konsekvenser for «polis», altså stat og 

samfunn. Samtidig påvirker mange beslutninger i det politiske syste-

met forhold i «økonomien».  

 

Innen Vestens politiske økonomi styrer investoren ikke bare over 

mennesker og lokalsamfunn som er avhengige av de konkrete virk-

somhetene investoren eier. Med den økende dominansen til rent 

finansielle maktformer har investorklassen gjennom perioden etter 

1980 fått mer og mer makt over hele samfunnet. Bankene setter i 

økende grad spillereglene for politiske myndigheter.52 Dette er blitt 

særlig synlig for europeere med de private finansaktørenes utøvelse av 

kreditormakt mot kriserammede økonomier som Hellas og Spania.  

 

IDEOLOGISKE INVESTERINGER 
Lenge forut for finanskrisa ble investorklassens økende overskudd 

systematisk omsatt til politisk innflytelse, gjennom milliardinvestering-

er i såkalte tenketanker, doktorgradsavhandlinger og et storstilt ideo-

logisk arbeid med sikte på å fjerne alle de begrensninger på finanska-

pitalens maktutøvelse som ble vedtatt av politiske myndigheter i kjøl-

vannet av Den store depresjonen.  

 

Denne ideologiske investeringen var særlig vellykket i klodens mest 

toneangivende land, USA. Resultat ble økende inntektskonsentrasjon 

innen den øverste økonomiske eliten, samt en tiltakende ubalanse i 

favør av finanssektoren.53  

 

Sentralt i det ideologiske budskapet står forestillingen om at markeds-

løsninger alltid i utgangspunktet er å foretrekke framfor demokratiske 

fellesskapsløsninger. Denne høyst politiske og interessebaserte på-

standen er forsøkt gjort til en nøytral antakelse og pensum innen 



 

økonomifaget. Vi skal her se nærmere på denne velfinansierte innfly-

telsen over økonomifaget, og i forlengelsen av dette, skattepolitikken 

og reguleringen av finanssektoren. 

 

«HVORFOR VAR DET INGEN SOM FORUTSÅ KRISEN?» 
«Av alle økonomiske bobler som har sprukket, har få sprukket så spek-

takulært som ryktet til økonomifaget», skrev The Economist i 2009.54 

Også den britiske dronningen stilte året før det betimelige spørsmålet 

til en gruppe økonomer: «Hvorfor var det ingen som forutså krisen?»55  

 

Det er godt dokumentert at det de siste tiårene har foregått et uheldig 

samrøre mellom fagøkonomer i akademia, reguleringsmyndigheter og 

finansnæringen. Tilsynelatende vitenskapelige fagøkonomer har i 

realiteten agert som ideologiske krigere på vegne av rike særinteres-

ser.56 Et slående eksempel er hvordan flere økonomer tok seg godt 

betalt for å «friskmelde» den islandske banksektoren kort tid før den 

kollapset.57  

 

Blindheten for økonomiske realiteter synes å være selvforskyldt. I en 

evaluering av egen innsats i forkant av finanskrisa, konkluderte 

Pengefondet (IMF), en ivrig pådriver for dereguleringer i verdens-

økonomien, med at organisasjonen hadde feilet fordi en svakt be-

grunnet antakelse om at «store finanskriser i avanserte økonomer var 

usannsynlig» hadde fått stå ukritisert på grunn av «gruppetenkning» 

blant økonomene.58 Her siktes det til en ideologisk ensretting der 

advarsler fra andre skoler innen økonomifaget blir oversett eller aktivt 

bekjempet.59 

 

Idéhistorikeren Philip Mirowski har beskrevet hvordan denne «grup-

petenkningen» bredte om seg da toneangivende økonomiske tids-

skrifter fra 1960-tallet av sluttet å publisere artikler som inneholdt 

referanser til felter som historie og filosofi, det vil si de områdene der 

man fant «den største konsentrasjonen med skeptikere til den råden-

de økonomiske ortodoksien.»60  

 

Ved å ekskludere alle annerledes tenkende utviklet den dominerende 

skolen innen økonomfaget seg over tid til et «politbyrå for korrekt 

økonomisk tankegang», mener James K. Galbraith.61 Dette faget er på 

mange områder svakt rustet for å forklare virkeligheten, men det har 

vært godt egnet til å fremme synspunkter og etablere «sannheter» som 

gagner de rike og mektige.62  

 

«TRICKLE-DOWN ECONOMICS» 
På hvilke områder har så dette vitenskapelig svake, men ideologisk 

sterke økonomifaget påvirket den økonomiske politikken i krisefrem-

mende retning? Her skal vi se på to av de mest sentrale: Skattepolitikk 

og deregulering av finansmakten.  
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Skattepolitikken er nærmest snudd på hodet i flere viktige land. Der 

den før ble brukt til å redusere økonomisk maktkonsentrasjon, har den 

under den nye liberalismens innflytelse blitt brukt til det omvendte.  

 

Så sent som i 1970 betalte de rikeste 0,01 prosentene i USA 75 prosent 

av inntektene sine i skatt. I 2004 var andelen mer enn halvert, til 35 

prosent.63 Figur 7 viser at skattene for de aller rikeste har blitt kraftig 

redusert siden slutten av 1970-tallet også i mange andre land. I gjen-

nomsnitt har den høyeste skattesatsen i et utvalg på 24 OECD-land 

blitt redusert fra 66 prosent i 1981 til 46 prosent i 2010. 

 

 
KILDE: OECD (2012).
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Økonomer tilhørende høyresiden har for vane å hevde at det hefter 

betydelige problemer ved å øke skattenivået i et samfunn. Og motsatt, 

at skattekutt har så gunstige virkninger at staten til og med kan øke 

sine inntekter ved å senke skattesatsene (såkalt dynamisk skattepoli-

tikk).65 Denne tankegangen, som det har vist seg krevende å finne 

belegg for i virkelighetens økonomi, har hatt stor innflytelse på skat-

tepolitikken i mange land. 

 

Figur 8 under viser den tette sammenhengen mellom omfanget av 

skattereduksjoner for de rike på toppen siden midt på 1970-tallet, og 

hvor stor andel av samfunnets inntekter som tilfaller denne rikeste 

prosenten på toppen. 

 

I figuren ser vi at land som Nederland og Frankrike i tiårene etter 

1980 unnlot å gjøre store kutt i den øverste skattesatsen for høye 

inntekter, og opplevde dermed heller ingen stor endring i denne 

gruppens inntektsandel (nedre høyre hjørne i figuren).  

 

66 % 

51 % 49 % 
46 % 

0 % 

15 % 

30 % 

45 % 

60 % 

75 % 

FIGUR 7: HØYESTE SKATTESATS. GJENNOMSNITT 
FOR 24 OECD-LAND. 1981-2010 



 

Annerledes er det for land som USA og Storbritannia, der skattene for 

de rike har blitt kuttet kraftig. Den rikeste prosenten i USA økte sin 

inntektsandel fra 10 prosent i 1979 til 23,5 prosent i 2007, rett før 

finanskrisa brøt ut. I Storbritannia økte denne andelen fra 6 prosent 

til 15 prosent (begge inkludert kapitalinntekter).66 Disse to landene 

skiller seg ut øverst i venstre hjørne i figuren: 

 

FIGUR 8: ENDRING I TOPPSKATT OG INNTEKTSANDEL 
FOR TOPP 1% MELLOM 1975-9 OG 2004-8. 

 
KILDE: Piketty, Saez og Stantcheva (2012). Figuren måler endring i den øverste toppskatten og 

inntektsandelen til den rikeste prosenten før skatt mellom 1975-9 og 2004-8.
67

  

 

Thomas Piketty og Emmanuel Saez, som har utarbeidet denne figuren, 

mener at den indikerer at kraftig økende forskjeller i visse land er 

resultatet av en villet politikk, ikke av teknologiske forhold eller «globa-

lisering». Og resultatet av økende ulikhet er økt ulikhet, ikke økt 

vekst, som de toneangivende og høyreorienterte teoriene innen 

økonomifaget har hevdet.68 Piketty og Saez finner ingen indikasjoner 

på at landene som har gitt eliten de største skattegavene har opplevd 

høyere økonomisk vekst enn de andre.69 

  

DEREGULERING AV FINANS 
Avreguleringen av finanskreftene er et annet område hvor rådende 

økonomisk teori har bidratt til en krisefremmende politikk. Teorien 

har – grovt skissert – fremmet en overtro på at uregulerte markeder på 

en magisk måte skaper en optimal økonomisk utvikling, for eksempel 

ved at uregulert finansflyt vil føre til at investeringer alltid går dit hvor 

de kaster mest av seg, noe man tror vil øke samfunnets samlede øko-

nomiske effektivitet, mens ethvert inngrep i denne finansflyten blir 

en «forstyrrelse» som ødelegger markedets magi. Denne typen teorier 

har tillatt politikere å tro de kan lene seg tilbake og overlate ansvaret 

for grunnleggende samfunnsspørsmål til «markedet».  
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Teorien om «effektive markeder» har fungert som rettferdiggjøring av 

en politisk offensiv for deregulering som ble drevet fram av mektige 

særinteresser innen bank- og finanssystemet.70  Jo mer kapital disse 

finansinvestorene har akkumulert, jo større penger har de hatt å bruke 

på å kjøpe seg politisk innflytelse. Slik har utvekslingen mellom «øko-

nomi» og «politikk» fungert selvforsterkende, og bidratt til utviklingen 

som sendte USA ut i en av tidenes største finanskriser i 2007.  

 

I perioden 1998-2008 brukte amerikanske finansselskaper fem milliar-

der dollar på lobbyvirksomhet. De fikk god avkastning på pengene i 

form av en rekke lovendringer.71 Det politiske gjennomslaget åpnet 

for økonomisk omfordeling: Finanssektoren har vunnet stort, på be-

kostning av andre næringer.72 Figur 9 viser den ekstreme profittveks-

ten som har tilkommet USAs finanssektor, hinsides realitetene i real-

økonomien.  

 
KILDE: Economic Report of the President 2012.
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Som figuren viser, var nedturen i forbindelse med finanskrisa høyst 

midlertidig. Både i 2007 og 2009, kun avbrutt av kollapsåret 2008, 

tjente de 25 best betalte hedgefond-sjefene i snitt omtrent én milliard 

dollar hver.74 Finansselskapene fortsetter altså å tømme realøkonomi-

ens verdiskaping over i egne lommer. De viser heller ingen tegn til å 

moderere den politiske kursen. Makthaverne innen finansverdenen 

bruker også etter krisas utbrudd store ressurser på å motarbeide selv 

forsiktige reguleringer av sin egen maktutøvelse.75 

 

Selv om de privilegerte utgjør en brøkdel av samfunnets innbyggere, 

har langt flere enn de store investorene hatt egeninteresse av deregu-

leringen som slapp finansmakten løs på samfunnet. Det kan de ekst-

reme inntektsnivåene til meglere og andre finansfolk minne oss om. 
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Figur 10 viser endringene i hvor mye regulert finanssektoren i USA 

har vært, før Den store depresjonen, gjennom «gullalderen» og under 

den nye liberalismen etter 1980. Samtidig viser den det gjennomsnitt-

lige lønnsnivået i finanssektoren, relativt til andre bransjer.  

 

FIGUR 10: FORHOLDET MELLOM DEREGULERING OG 
LØNNSNIVÅET I FINANSNÆRINGA I USA. 1910-2010 

 
KILDE: Philippon og Reshef (2009).76 

 

De store finanseierne og deres allierte utgjør fortsatt en av de mek-

tigste kreftene i Vestens politiske økonomi.77 Det meste tyder på at 

konfrontasjonen mellom disse særinteressene og øvrige samfunnslag 

vil både fortsette og bli satt mer på spissen i mange kriserammede land 

i årene som kommer.  
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4. NORGE – ANNERLEDESLANDET? 
Den ekstreme veksten i økonomisk ulikhet siden 1980 er et interna-

sjonalt fenomen, slik også den påfølgende finans- og velferdskrisa er 

det. Norge er per januar 2013 likevel ikke særlig sterkt rammet av den 

varige økonomiske krisa. Vi har høy sysselsetting, lav arbeidsløshet og 

reallønnsvekst for de fleste. Er Norge et annerledesland? 

 

Noen utviklingstrekk fra USA og andre kriserammede land ser man 

også tendenser til i Norge. Særlig gjelder dette økende ulikhet i form 

av rikdomskonsentrasjon på toppen.  

 

KRAFTIG ØKENDE ULIKHET 
Norge er fortsatt mer økonomisk egalitært enn samfunn som Storbri-

tannia og særlig USA. Samtidig har Norge de siste tiårene fulgt nøyak-

tig samme kurs, mot stadig sterkere maktkonsentrasjon på toppen av 

det økonomiske hierarkiet. Mens ulikheten blant folk flest er relativt 

stabil, har gapet mellom folk flest etter 1990 vokst så kratig at vi må 

tilbake til tiden rundt andre verdenskrig for å finne tilsvarende ulik-

het.78 

 
FORKLARING: Figuren viser inntektene til den rikeste prosenten av norske skattebetalere, relativt til 

gjennomsnittet for de resterende 99 prosentene. Kilde: Aaberge og Atkinson (2010).
79

 

 

Den økende ulikheten i inntekt gir seg utslag i økende maktkonsent-

rasjon i form av formue. Verdien av formuene til de til enhver tid 400 

rikeste nordmennene har nesten firedoblet seg fra 1997 til 2012, hvor 

de stod på totalt 764 milliarder kroner.80 Antallet norske milliardærer 

har også vokst i rekordtempo i samme periode. Mellom 2000 og 2012 

mer enn firedoblet antallet seg, fra 43 til 189: 
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KILDE: Kapital 16/2012.
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De rikestes økende overtak på folk flest kommer tydelig til syne i 

statistikken for nettoformue. 

 

FORKLARING: Nettoformue er summen av husholdningenes realkapital (inkludert anslått mar-

kedsverdi av bolig) og finanskapital (aksjer, bankinnskudd etc.), fratrukket gjeld. Topp 0,1% 

representerer gjennomsnittet for de drøyt 2200 husholdningene med høyest nettoformue i 2011. 

Kilde: SSB.
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Når det gjelder de aller rikestes forsprang på samfunnet, har det skjedd 

en «ulikhetseksplosjon» i Norge. Utviklingen kom i gang litt senere 

enn i USA og Storbritannia, men har vært desto kraftigere i perioden 

etter 1990. Figur 14 viser utviklingen av inntektsandelen til den rikes-

te hundredelen (øverste 1 prosent) gjennom omtrent to tiår før 1990 

og to tiår etter 1990. Det er skjedd et markant skifte fra utjevning til 

økende økonomisk maktkonsentrasjon.    
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KILDE: World Top Incomes Database. Året 1989 representerer bunnåret for den rikeste prosentens 

inntektsandel i Norge. Bunnpunktet for Storbritannia fant sted i 1978, i Sverige i 1981. 

 

Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole, har uttalt at inn-

tektsveksten til de aller rikeste «vitner om at vi begynner å få fremtre-

dende økonomiske klasser – med en superklasse på toppen – selv om 

dette ikke er noe vi egentlig er villige til å innrømme».83   

 

FALLENDE LØNNSANDEL, ØKENDE GJELD 
Inntektsutviklingen for folk flest har vært langt bedre i Norge enn i 

USA etter 1970 eller Tyskland etter 2000. Like fullt følger Norge etter 

1980 samme kurs som andre vestlige land: Lønnsandelen av total 

verdiskaping er fallende, en økende andel går til profitt. Figur 15 viser 

utviklingen til lønnsandelen i Norge fra 1971 til 2010. 

 

 
KILDE: Perspektivmeldingen 2013, figur 4.7A.
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Samtidig med fallende lønnsandel, har Norge opplevd en formidabel 

vekst i gjeldsbelastningen på husholdningene. Se figur 16. 

 
 KILDE: Statsbudsjettet 2013, figur 2.7B.

85
  

 

Sammen med den ekstreme boligprisveksten har husholdningene 

pådratt seg en gjeldsvekst som langt overstiger inntektsveksten. Dette 

gir norsk økonomi et visst preg av finansialisering og «boble»: Det kan 

finnes et betydelig volum av fordringer – boliglån – uten dekning i 

virkelig verdiskapning. Den høye gjeldsbelastningen på husholdning-

ene øker risikoen for at tilbakeslag i økonomien utløser en mer omfat-

tende krise, slik vi har sett i en rekke land under den såkalte finanskri-

sa.  

 

Som i andre land, har finansbransjen i Norge utvilsomt beriket seg vis-

à-vis økonomien for øvrig, særlig det siste tiåret. I 2012 stod de drøyt to 

prosentene som jobber i finansnæringa for 15 prosent av samlet profitt 

i fastlandsøkonomien: 
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FORKLARING: Figuren viser norsk finanssektor sin andel av samlet profitt og andel av total 

sysselsetting, her målt ved andel timeverk. Kilde: SSB, tabell 09170 og 09174. 

«Finansnæringen i Norge er ikke lønnsledende», kunne DnB-sjef 

Rune Bjerke, som selv hever millionlønn86, fortelle til Aftenposten i 

2011.87 Dette utsagnet bryter tydelig med den historiske lønnsutvik-

lingen i finans- og forsikringsbransjen, sammenlignet med lønnsutvik-

lingen i for eksempel industrien. Se Figur 18. 

 

 
FORKLARING: Figuren viser lønnsutviklingen per årsverk for ansatte i norsk finansbransje samt for 

ansatte i industrien, målt mot snittet for alle ansatte (=100%). Kilde: SSB, tabell 09174. 

 

Sammen med økende forskjeller, gjeldsvekst og berikelse av finans-

folk, synes den politiske innflytelsen til finansbransjen å gjøre seg 

gjeldende også i Norge.88 Bransjens representanter har gått hardt ut 

mot alle forslag om økt skattlegging eller strengere reguleringer av 

bransjen.89 På tross av uttalte mål om strengere regulering fra regje-

ringspartier90, tyder lite på at Finanskriseutvalgets forslag til styrket 

regulering og skattlegging blir gjennomført av regjeringen Stolten-

berg.  

 

Ved siden av finansnæringens forkjempere, har Norge sammen med 

ulikhetsveksten fått flere aktivistiske milliardærer som presser på for 

en politisk utvikling i tråd med sine interesser. Norges rikeste har 

potensielt mye å tjene på at formuesskatten blir redusert eller fjernet. 

I snitt betaler Norges 5000 rikeste over en million i formuesskatt hvert 

år. De 400 rikeste nærmere syv millioner hver.91 Disse påvirker aktivt 

gjennom godt finansierte interesseorganisasjoner,92 gjennom høyresi-

dens tankesmie Civita og gjennom direkte bidrag til politiske partier på 

høyresiden.93      

 

De rikestes engasjement har effekt. «Det underlige», kommenterer 

økonomiprofessor Steinar Strøm, «er at få, men taleføre og pengesterke 
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FIGUR 18: LØNNSUTVIKLING I NORSK 
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personer kan prege skattedebatter og blokkere for endringer i skatte-

regler som landet sett under ett vil være tjent med å få gjennomført».94  

 

OPPSUMMERING 
Dette kapitlet påpeker hvordan det norske samfunnet på flere områ-

der har utviklet seg i samme retning de siste tiårene som kriseramme-

de økonomier omkring oss. Vi har ingen garantier for at sammen-

hengene mellom økonomisk ulikhet og krise ikke vil gjøre seg gjel-

dende også her. 

 

Samtidig er det viktig å påpeke at flere tungveiende forhold tilsier at 

kriserisikoen i Norge ikke er like stor som den var i land som Spania, 

Irland og USA. 

 

• De norske bankene synes å være mer solide og tåler bedre tap uten å 

gå over ende. 

  
• Finanssektoren er ikke like «oppblåst» og dominerende i Norge som i 

for eksempel USA, slik Finanskriseutvalget har påpekt.95 Vi har med 

andre ord ikke det dramatiske misforholdet mellom finansverdier og 

reelle verdier som har fått utvikle seg i USAs økonomi de siste tiårene.  

 

• Fagbevegelsen står sterkere i Norge og har så langt klart å motvirke 

at forskjellsutviklingen, særlig nederst i arbeidslivet, blir like ekstrem 

som i mange av landene omkring oss.  
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