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RAPPORTSERIE: KRISEFORSTÅELSE 
Denne rapporten inngår i serien Kriseforståelse, der Manifest 
senter for samfunnsanalyse formidler fakta om kapitalis-
mens krise i et forståelig språk. Formålet er å bidra til en 
krisepolitisk enighet om hva som bør – og ikke bør – gjøres i 
norsk økonomisk politikk, for å unngå den dramatiske ned-
turen som nå rammer andre land. 
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1. INNLEDNING 

I mange europeiske land opplever innbyggere flest drastiske kutt i sine 
lønninger og pensjoner.  
 
• Hellas har kuttet omtrent 20 prosent i både minstelønn, trygder, pen-
sjoner og offentlig ansattes lønn.1  
• Portugal krymper offentlig ansattes lønn med omtrent 20 prosent fra 
2010 til 2012.2  
• Irland holder på å kutte antall offentlige ansatte med 20 prosent, og 
lønna til alle offentlig ansatte med minst fem prosent.3  
• Italia skjærer ned på pensjonistenes inntekter.4  
• I Spania økes momsen og arbeidsløshetstrygden kappes for å spare 
penger som kan «hjelpe til å redde Spanias banker».5 
 
Samtidig er ansattes rettigheter satt under angrep.  En rapport fra den 
europeiske fagbevegelsens forskningsinstitutt, ETUI, advarer mot at 
arbeidslovgivningen i europeiske land nå «dekonstrueres».6 
 
Innstrammingen av vanlige innbyggeres inntekter og rettigheter fram-
stilles som krisetiltak. Denne politikken synes å høre sammen med en 
forestilling om at vanlige ansatte over lang tid har vært for kravstore, at 
befolkningen har «levd over evne» og at dette har bidratt til den mest 
alvorlige krisa i vestlige økonomier på mange tiår.  
 
I et slikt perspektiv blir lønnskutt, lønnsfrys og pensjonskutt, med 
toppledere som et gjennomgående unntak7, sett på som nødvendig kri-
semedisin. Fagbevegelsens forsvar for ansattes lønn og rettigheter blir 
en del av sykdommen som må kureres. Dette er også oppfatningen til 
det ledende konservative magasinet The Economist, som i februar 2011 
foreskrev de rike landenes politikere følgende som viktigste krisetiltak: 
«Krig mot offentlig sektors fagforeninger».8 
 
Denne rapporten undersøker faktagrunnlaget for slike forestillinger og 
kuttpolitikken de støtter opp om. Har fagforeningene blitt for sterke og 
grådige? Har arbeiderne i Vesten gjennom sterke fagforeninger sikret 
seg en lønnsvekst «over evne»? 
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2. FALLENDE LØNNSANDEL 
Det som skjedde gjennom tiårene som ledet fram til kriseutbruddet i 
2007, var ikke at arbeidere og andre ansatte sikret seg stadig større del 
av den økonomiske kaka. Tvert imot: Helt siden 1970-tallet har 
lønnsandelen (lønningenes andel av hele økonomien (BNP)) vært fal-
lende i rike land. Dette fallet står i kontrast til utviklingen gjennom ti-
årene etter andre verdenskrig, der lønnsandelen var økende eller sta-
bil.9  
 
Følgende figur viser lønnsandelens utvikling tiår for tiår i EU-området 
og utvalgte land10:  
 

 
KILDE:	  European Commision (2012).11	  

 
Den underliggende trenden i retning lavere lønnsandel, som ser bort 
fra midlertidige konjunktursvingninger, betyr at det har foregått en 
økonomisk omfordeling, fra lønnsarbeiderne til økt profitt for kapital-
eierne.12 Denne tendensen bekreftes også av en ny OECD-rapport.13 For 
Norges del anslår rapporten at lønn som andel av BNP har sunket fra 72 
prosent i 1977 til 53 prosent i 2010. Ser man bort fra den store norske 
oljesektoren, representerer fallet en mer moderat, men like fullt signifi-
kant reduksjon fra 75 prosent i 1977 til 67 prosent i 2010.14  
 
Denne omfordelingen oppover i samfunnshierarkiet henger blant an-
net sammen med et skifte i politiske styrkeforhold i perioden rundt 
1980. Fagbevegelsen er blitt presset på defensiven av framgangsrike 
høyrekrefter, som den gang hadde Margaret Thatcher og Ronald Rea-
gan som ledestjerner. Det er denne offensiven fra høyresiden som pre-
ger tiårene fram mot kriseutbruddet i verdensøkonomien, ikke stadig 
mektigere og grådigere fagforeninger.15 
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FIGUR 1: LØNNSANDEL I UTVALGTE LAND 1960-2010 
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ANSATTE HENGER ETTER 
I perioden etter 1980 har ansattes inntekter i mange land blitt hengen-
de etter veksten i økonomien generelt og kapitaleiernes inntekter spesi-
elt. Her skal vi se nærmere på hvordan de 30 årene etter 1980 skiller seg 
fra den mer sosialistiske og sosialdemokratiske fasen i de tre tiårene 
etter 1945. 
 
Krisa som ble utløst i 2007 er den mest omfattende i den kapitalistiske 
verdensøkonomien siden krakket i 1929 og depresjonen på 1930-tallet. I 
tiårene etter 1945, ofte kalt en «gullalder» for vestlig industrikapitalisme 
og for sosialdemokratiet, var det derimot nesten ingen store og ødeleg-
gende bank- eller finanskriser.16 I denne mer stabile perioden var det 
høy økonomisk vekst, samtidig som inntektene til folk flest holdt tritt 
med produktivitetsveksten i samfunnet.  
 
Rundt 1980 tok denne balanserte utviklingen slutt. I vestlige land gikk 
en mindre andel av veksten nå til lønnsarbeiderne. Deres inntektsvekst 
fulgte ikke lenger produktivitetsveksten (veksten i verdiskaping) i sam-
funnet.17  
 
Følgende figur viser forholdet mellom inntektsveksten til en vanlig 
amerikansk arbeider og produktivitetsveksten i USA. Vi ser hvordan 
lønnsveksten holdt tritt med samfunnsutviklingen fram til ca. 1980, for 
deretter å tape terreng. Mellom 1979 og 2007 økte produktiviteten, i 
figuren målt som verdiskapingen per utførte timeverk i privat sektor, 
med 72 prosent. Den gjennomsnittlige timelønna (inkl. verdien av ytel-
ser som helseforsikring) økte derimot bare med 3 prosent for en vanlig 
lønnsarbeider18: 
 

 
FORKLARING: Figuren viser utviklingen til gjennomsnittlig lønn + ytelser relativt til produktivi-
tetsveksten for gruppen «production and non-supervisory workers», som utgjør drøyt to tredjedeler 
av amerikanske sysselsatte. Prosenttallene i figuren refererer til vekst etter 1979. Kilde: Economic 
Policy Institute.19 
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FIGUR 2: FRIKOPLING AV LØNN OG PRODUKTIVITET. 
USA, 1947-2007 
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Et enkelt regnestykke viser at dersom trenden fram til slutten av 1970-
tallet hadde fortsatt, ville den amerikanske medianfamiliens (midt i 
inntektsfordelingen) årlige inntekt i dag vært om lag 200.000 kroner 
høyere, eller halvannen gang større enn hva den faktisk er.20 
 
Den svake lønnsutviklingen har vært særlig markert i USA, men den 
gjør seg også gjeldende i de fleste vestlige land. I perioden 1991–2007 
ble reallønnsveksten hengende etter produktivitetsveksten i for eksem-
pel Irland, Storbritannia, Hellas, Tyskland, Frankrike og Spania.21  
 
I tiåret som ledet fram mot kriseutbruddet, ble ubalansen ganske ekst-
rem. I flere land mottok lønnsarbeiderne kun en brøkdel av inntekts-
veksten de ville fått hvis lønningene hadde holdt tritt med produktivite-
ten i samfunnet.22  
 
OMFORDELING OPPOVER 
Dette betyr at store deler av den økonomiske veksten som tidligere til-
falt brede lag av befolkningen har blitt omfordelt oppover i systemet. 
Resultatet er økende ulikhet og økonomisk maktkonsentrasjon, særlig 
hos de aller rikeste.  
 
Følgende figur viser utviklingen til den rikeste prosentens inntektsan-
del. Vi ser at «The 1 Percent Community» økte sin andel, til dels betrak-
telig, i en rekke land mellom 1990 og 2007.23  
 

 
FORKLARING: Figuren viser utviklingen til inntektsandelen til den rikeste prosenten av befolkning-
en, «The 1 Percent Community», i perioden 1990-2007. Kilde: OECD.24	  	  
 
En utvikling der lønnsutviklingen til arbeiderne stagnerer er i første 
omgang lukrativ for kapitalistene, som sparer utgifter, men i neste om-
gang blir den et problem for kapitalismen. Det som i går var sparte 
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lønnskostnader er i morgen sviktende etterspørsel – folk flest har ikke 
kjøpekraft nok til at forretningshjulene kan gå fort nok rundt.  
 
Dette er en potensiell krise. Som vi skal se i det følgende, ble problemet 
i første omgang skjøvet inn i framtiden, uten at det ble mindre av den 
grunn.  
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3. GJELDSFINANSIERT VEKST 
I mange land har husholdningene kompensert den sviktende lønnsut-
viklingen med økte lån. Dette har bidratt til «å holde hjulene i gang»25, 
men samtidig har økt gjeldsbelastning økt faren for sammenbrudd og 
krise. Vi skal se nærmere på USA som eksempel på denne utviklingen.  
 
Bruddet i kjøpekraftsutviklingen til gjennomsnittlige husholdninger på 
1970- og 1980-tallet var samtidig et brudd med forventninger om vel-
standsvekst som etablerte seg gjennom tiårene etter 1945. I vestlige, 
kapitalistiske samfunn, ble gradvis velstandsøkning for arbeidsfolk etter 
hvert oppfattet som en selvfølge.26  
 
Bruddet i kjøpekraftsveksten var derfor et potensielt stort problem, ikke 
bare for den enkelte husstand, men også for den politiske stabiliteten. 
Løsningen ble i mange tilfeller økende gjeld: Husholdningene kom-
penserte sviktende lønnsutvikling med økende låneopptak, noe som 
kamuflerte stagnasjonen i levestandard – for en tid. Disse lånte pengene 
holdt samtidig mange av forretningslivets hjul i gang, mens lånerentene 
skapte overskudd hos bankene – inntil videre.  
 
Særlig blant folk flest i USA («The 99 Percent») har stadig mer blitt 
finansiert med økende gjeld, som vi ser av følgende figur:  
 

 
FORKLARING:	  Figuren viser veksten i gjennomsnittlig gjeld for amerikanske husholdninger i ulike 
inntektsgrupper. Den gule linjen viser gjennomsnittet for de 99 prosent nederste i inntektsstatistik-
ken som følger etter USAs rikeste 1 prosent. Kilde: Economic Policy Institute.27 
 
I USA har anstrengelsene for å presse lønnsandelen ned og avkastning-
en opp vært så vellykkede at reallønna per time for den nedre halvpar-
ten av mannlige arbeidere har stått stille eller sunket de siste 40 årene –
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siden 1973.28 Det samme har ikke skjedd med forbruk og boligkjøp, og 
figuren over viser hvordan mye av dette er «betalt» med gjeld.29  
 
Gjeldsnivået for folk flest i USA (de nederste 60 prosent på inntektssta-
tistikken) var nesten tre ganger høyere i 2007 enn i 1983. Den nederste 
halvdelen av befolkningen gikk fra å ha gjeld tilsvarende 61 prosent av 
disponibel inntekt i 1989 til 137 prosent i 2007.30   
 
FRA LÅNEFEST TIL FINANSKRISE 
Det stadig økende gjeldsopptaket har gjort det mulig for husholdning-
ene å beholde sitt hjem, betale for utdanning, bil og så videre, til tross 
for stagnerende lønnsutvikling. For mange har et liv på krita vært eneste 
måte å klare seg på. Disse lånene har samtidig sikret inntekter til selska-
pene som selger varer til amerikanske husholdninger og bankene som 
mottar rentene fra befolkningens stadig større lån.31  
 
Problemet med å holde forretningshjulene i gang på denne måten, er 
at misforholdet mellom gjelden og lønnsinntektene den skal betales 
med blir større og større. Det som da kunne reddet banken, er at 
lønnsutviklingen snur og omfordelingen oppover i systemet tar slutt, 
slik at vanlige husholdninger etter hvert får økonomi til å betale sin 
gjeld. Dette skjedde ikke i USA.  
 
Høyere lån og renter enn inntekten kan bære ender før eller siden i 
mislighold, og banken taper kapital.32 De amerikanske bankene satt 
etter hvert med enorme potensielle tap. I stedet for å redusere denne 
økonomiske risikoen, gjorde de det motsatte. De mangedoblet den og 
forsøkte å føre den over på andre.  
 
Bankene førte risikoen over på andre ved å definerte sine uforsvarlige 
utlån som «verdipapirer» som andre kunne investere i (for eksempel 
norske «Terra-kommuner»33). Bankene mangedoblet risikoen ved å 
bruke disse papirenes antatte verdi som kapitaldekning for å låne 
enorme summer (opptil 30 ganger verdien av «kapitalen», som kunne 
bestå av råtne boliglån) de deretter brukte til global spekulasjon.34  
 
De potensielle tapene som gjennom denne lånefesten ble bygd opp i 
bankene var så omfattende at USAs største banker i realiteten var kon-
kurs. Konkurs var også landets største forsikringsselskap, AIG, som had-
de forsikret mange av de uholdbare risikoene til bankene. Det var er-
kjennelsen av denne gjeldskrisen som utløste en finanskrise i 2007. Da 
var verdens finanser plutselig som fastfrosset. Ingen fikk lån.  
 
Finansfrysens årsak er forståelig: Når en bank risikerer å gå konkurs når 
som helst, tør ingen andre banker å låne den penger. I 2007 var flere av 
verdens største banker på randen av konkurs, så ingen våget å låne ut. 
Når tilgangen på kreditt fryser fast, rammer det alle forretninger, fab-
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rikker, banker og andre som hele tiden bruker kreditt i sitt daglige vir-
ke.  
 
Uten tilgang til kreditt stoppet store deler av økonomien helt opp. 
Dermed så statene seg nødt til å gripe inn umiddelbart da det kapitalis-
tiske finanssystemet gikk helt i stå under finanskrisa som utviklet seg 
gjennom 2008. Det er forpliktelsene flere stater påtok seg under disse 
redningsaksjonene som nå tynger dem i form av en uhåndterlig stats-
gjeld, slik at gjeldskrisen som ble til finanskrise nå er en velferdskrise 
med økende sosial nød i flere europeiske land.  
 
FOR LITE LØNN, FOR MYE GJELD 
Gjeldsutviklingen i USA er særlig sentral, fordi det var der finanskrisa 
først ble utløst. Men husholdningenes gjeldsbelastning (som andel av 
disponibel inntekt) har økt i mange vestlige land (med Tyskland som et 
viktig unntak når det gjelder det siste tiåret35). Følgende figur viser hus-
holdningenes gjeldsvekst fra 1980 til 2010 i noen utvalgte land:  
 

 
KILDE:	  Cecchetti m.fl. (2011).36	  

 
Gjeldsutviklingen viser at det kan være mange som de siste tiårene har 
«levd over evne». Men ikke i den forstand at ansatte ved hjelp av uan-
svarlige fagforeninger har tatt ut mer lønnsvekst enn det var økonomisk 
grunnlag for, snarere tvert imot: Det er i mange tilfeller den sviktende 
inntektsutviklingen for folk flest (i en periode der de rikeste øker sin 
andel kraftig) som ligger til grunn for et låneopptak som i lengden ikke 
er bærekraftig – og dette øker faren for økonomisk krise.  
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4. ÅRSAKER TIL ØKENDE ULIKHET  
Hvorfor sviktet kjøpekraftutviklingen i mange land rundt 1980, slik at 
økt gjeld ble den midlertidige løsningen?  
 
Det vil alltid finnes mange årsaker til en så tung trend over lang tid. 
Blant disse kan være økt konkurranse fra fattige lavkostland og nye spil-
leregler for internasjonal handel. 
 
Her skal vi begrense oss til å peke på to faktorer som kan være av særlig 
interesse for den politiske diskusjonen i Norge: Stagnerende vekst i kapita-
listiske økonomier og fallende organisasjonsgrad i arbeidslivet.  
 
DEN LANGE STAGNASJONEN 
Det er en seiglivet myte at avregulering av økonomien har gitt økt øko-
nomisk vekst. Historien til vestlig kapitalisme etter 1945 viser det mot-
satte. 
 
Den økonomiske utviklingen i tiårene etter andre verdenskrig kjenne-
tegnes av vedvarende høy økonomisk vekst. Den solide veksten gjennom 
1950- og 1960-tallet ga gode vilkår for et vellykket «klassekompromiss» i 
Vesten: Når kaka vokste såpass mye år for år, var det rom for både solid 
profitt til kapitaleierne, økt kjøpekraft for arbeiderne og en solid skatte-
innsats for styrkede velferdsordninger.  
 
Denne såkalte gullalderen tok slutt omtrent da veksten begynte å stag-
nere, på 1970-tallet. Kaka vokste mye saktere år for år. Mens BNP per 
innbygger globalt årlig vokste med 2,9 prosent i gjennomsnitt i perio-
den 1950–1973, ifølge OECDs beregninger, var årsveksten for 1973–
1998 nede i 1,3, et fall på 55 prosent.37   
 
Sett over hele denne 25-års perioden ville BNP per innbygger vært 50 
prosent høyere, dersom veksten hadde holdt seg på samme nivå som på 
50- og 60-tallet. I en stagnerende økonomi, kunne ikke systemet «leve-
re» både profitt, økt kjøpekraft og felles velferd på samme måte som 
før.  
 
Kapitalistisk stagnasjon har preget hele perioden fra 1980 fram til krise-
utbruddet. Følgende figur viser hvordan de tre siste tiårene har artet seg 
som «Den lange stagnasjonen» i de rike landene (OECD): 
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KILDE:	  Verdensbanken.38	  	  

 
Denne langvarige stagnasjonen er et underliggende problem som får 
for lite oppmerksomhet i mange analyser av dagens økonomiske krise. 
Den ligger til grunn for flere av årsakene som ofte trekkes fram:  
 
• Økende gjeld har motvirket stagnasjonen på kort sikt, men økt risikoen 
for mislighold, konkurser og krise på lang sikt.  
 
• Økende spekulasjon i finanskonstruksjoner har motvirket mangelen på 
lønnsomme investeringsmuligheter i realøkonomien på kort sikt, men 
har økt risikoen for krakk og krise på lang sikt.  
 
• Økende utbytting av ansatte har motvirket stagnasjonen for kapitaleier-
ne på kort sikt – de har holdt profitten oppe ved å trykke lønnsandelen 
ned – men dette bare forverrer problemene med stagnasjon, sviktende 
kjøpekraft og økende gjeld på lang sikt.  
 
Her skal vi se nærmere på det sistnevnte punktet: Sammenhengen mel-
lom Den lange stagnasjonen og økende ulikhet.  
 
OFFENSIV FRA HØYRE 
Den økonomiske stagnasjonen ble et problem for kapitaleiere som satt 
med milliardsummer de trengte å få solid avkastning på. En investor 
som i den nye situasjonen ikke klarte å holde avkastningen oppe, ville 
bli akterutseilt og tape i konkurransen med andre investorer. Men i den 
stagnerende økonomien, måtte solide kapitalinntekter i økende grad 
vinnes på bekostning av andre interesser.  
 
Da Den lange stagnasjonen satte inn, måtte enten kapitaleierne eller ar-
beiderne eller velferdsordsordningene gi avkall på den typen vekst de 
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hadde opplevd de foregående tiårene. Hvilke interesser som ville tape, 
måtte avgjøres gjennom politisk kamp.  
 
Responsen fra Vestens ledende kapitaleiere og den politiske høyresiden 
ble å gå på offensiven mot faglige rettigheter, mot godt betalte industri-
arbeidsplasser og velferdsstatlige utgifter.  
 
Denne politiske revansjen fikk vind i seilene rundt 1980 med starten på 
den store høyrebølgen anført av Ronald Reagan og Margaret That-
cher.39 De brukte staten aktivt til å knekke sterke fagforbund, som flyge-
lederne i USA og gruvearbeiderne i Storbritannia. De gikk i spissen for 
økt konkurranse mellom arbeidere i alle land (frihandel) og internt i 
hvert land (privatisering og konkurranseutsetting).  
 
Denne responsen på Den lange stagnasjonens trussel mot investorenes 
fortjeneste ble vellykket. Som vi så av Figur 1, har lønnsandelen i rike 
land blitt presset ned. En økende andel har gått til kapitaleierne.  
Men hva skjedde med veksten?  
 
Høyresiden lovet at denne kapitalvennlige politikken skulle bidra til økt 
økonomisk vekst og velstand. Den sentrale påstanden i «trickle down»-
teori, som mange på høyresiden bekjenner seg til, er at økende inntek-
ter til investorene vil gi økte investeringer og en styrket vekstevne som 
kommer hele samfunnet til gode. Men dette har ikke skjedd.40  
 
Som vi så av Figur 6, var veksten i forrige tiår under en tredel av veksten 
på 1980-tallet. Den kapitalvennlige politikken har lyktes med å øke 
ulikhetene, mens den økonomiske stagnasjonen har gått fra vondt til 
verre.  
 
FAGBEVEGELSENS RETRETT 
Den andre årsaken vi vil peke på – svekkede fagforeninger – henger 
sammen med den første. Stikk i strid med forestillingen om grådige 
fagforeninger som misbruker sin makt og svekker økonomiens bære-
kraft, har den virkelige utviklingen vært stadig synkende andel fagorga-
niserte i de aller fleste land. 
 
Utviklingen har vært dramatisk. I Storbritannia falt andelen fagorgani-
serte fra nesten 50 prosent rundt 1980 til 26 prosent i 2010. Innen 
OECD-området er nå mindre enn hver femte ansatt medlem av fagbe-
vegelsen.41  
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KILDE: OECD42 
 
I noen vestlige land er det nå nesten bare i offentlig sektor at fagbeve-
gelsen holder stand. Mens andelen organiserte i privat sektor i USA er 
nede på 7 prosent, er 36 prosent av de offentlig ansatte fagorganisert.43 
Mellom 1973 og 2011 har organisasjonsgraden blitt halvert.44 Den redu-
serte innflytelsen til fagorganiserte har hatt særlig store konsekvenser, 
siden mange velferdsgoder i USA, slik som helseforsikring, må forhand-
les fram med den enkelte arbeidsgiver.45  
 
Følgende figur viser sammenfallet mellom organisasjonsgraden i USA 
og inntektsandelen til de rikeste 10 prosent i landet:  
 

 
FORKLARING:	  Jo svakere fagbevegelsen står i privat sektor, jo større andel av verdiskapingen tilfal-
ler samfunnets rikeste. Figuren viser et sammenfall i tid, ikke et årsaksforhold, men det er grunn til 
å tro at de to forholdene som illustreres ikke er helt uten sammenheng. Kilde: The World Top Inco-
mes Database og Hirsch (2007).46 
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Fagorganisering og økonomisk utjevning synes å henge sammen.47 En 
ILO-rapport fra 2008 dokumenterer et nært sammenfall mellom den 
relative forhandlingsstyrken til arbeidere på den ene siden og redusert 
ulikhet og robustheten til ulike lands velferdsordninger på den andre.48 
 
Fagorganisering er vanlige ansattes viktigste maktmiddel for å sikre seg 
en mer rimelig andel av verdiskapingen og dermed en bremse på øko-
nomisk ulikhet. Fagorganisering fungerer dermed som en motvekt mot 
det som synes å være den spontane utviklingen i en kapitalistisk øko-
nomi: Sterk inntektskonsentrasjon på toppen.  
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5. KONKLUSJONER 
Hvis teorier om arbeidernes grådighet og fagorganisering som hinder 
for sunn økonomi hadde vært riktige, burde den store nedturen for 
fagbevegelsen de siste tiårene ført til krisefri kapitalisme og økt økono-
misk vekst. Det stikk motsatte har skjedd.  
 
Den lange stagnasjonen har blitt dypere og dypere, parallelt med at 
fagbevegelsen har tapt terreng. Den store finanskrisa i 2007 brøt ut etter 
tiår med fallende lønnsandel og synkende organisasjonsgrad.  
 
For høyresiden er likevel ikke konklusjonen at ulikheten har blitt for 
stor, eller at kapitaleierne har for mye makt, men at den resterende fagbe-
vegelsen i offentlig sektor er problemet. Som nevnt, reagerte det konserva-
tive magasinet The Economist på finanskrisa som begynte i den private 
banksektoren med å be politikerne erklære «Krig mot offentlig sektors 
fagforeninger». 
 
Denne krigen føres nå på bred front av den politiske eliten i mange 
europeiske land, ofte hardt presset av private banker som krever drama-
tiske kutt før de vil innrømme statene nødvendige lån. I desember 2011 
sa for eksempel sjefen for den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, 
at han ikke ville gripe inn i markedet for statsobligasjoner (med sikte på 
å oppnå redusert lånerente for land som Italia og Spania) før politiker-
ne tok «radikale steg for å håndheve budsjettdisiplinen».49  
 
Først etter at de fleste EU-landene hadde gått med på den såkalte Fi-
nanspakten, som økonomen Joseph Stiglitz har omtalt som en «selv-
mordspakt»50, satte sentralbanken i verk omfattende tiltak (riktignok på 
banksektorens premisser) for å prøve presse ned lånerentene til de kri-
serammede landene i Sør-Europa.51  
 
Nedskjæringene som nå rammer millioner av ansattes lønn og pensjon 
vil påvirke diskusjonen i Norge også. Thorbjørn Jagland påpekte i Af-
tenposten 19.7.2012:  
 

I Latvia har offentlig ansatte gått med på 30 og 40 prosent kutt i lønn, 

mens Romania godtar 15 prosent kutt. Her hjemme streiker vi for tillegg 

på 4 prosent. Det er klart kontrasten blir veldig stor. […] Kostnadene i 

Europa tvinges ned på grunn av økonomisk krise og arbeidsledighet, 

mens vi fortsetter å øke lønnskostnadene våre. Det skaper en enorm 

skjevhet, og Norge risikerer å tape konkurranseevne.52 

 
Blir det slutt på de gode tidene i norsk økonomi, kan det komme krav 
om lønnskutt også her. Ønsket om redusert makt for fagbevegelsen 
uttrykkes fra høyresiden jevnlig allerede. Spørsmålet er om dette vil 
være god krisemedisin.  
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MER AV DET SAMME? 
Faktaene som er samlet i denne rapporten tyder på at å kutte i ansattes 
lønninger og svekke fagbevegelsens posisjon over hodet ikke vil fungere 
som krisemedisin.  
 
For det første er det nettopp en utvikling med fallende lønnsandel og 
svekket fagbevegelse som har preget perioden fram mot det store krise-
utbruddet. Høyresidens krisemedisin blir dermed ikke å legge om kur-
sen, men et krav om «mer av det samme».  
 
For det andre, bør vi i Norge merke oss hvordan det har gått med lan-
dene som har satset på store lønnskutt («intern devaluering») som kri-
semedisin. De opplever dramatiske fall i sysselsetting og levestandard, 
de går fra vondt til verre.  
 
Ett eksempel er de baltiske landene, som mange på høyresiden har pekt 
på som et eksempel til etterfølgelse.53 Alle tre landene har under krisa 
opplevd ekstreme fall i BNP. For eksempel falt BNP gjennom 2009 med 
14,3% i Estland, 17,7% i Latvia og 14,8% i Litauen. Alle tre landene har 
møtt krisetidene med en reduksjon i reallønningene omtrent 15 pro-
sent.54 Her kan vi se hvordan arbeidsløsheten utviklet seg i perioden 
2007 til 2010.  
 
   ARBEIDSLØSHET 2007              ARBEIDSLØSHET 2010 
 
ESTLAND:   4,1 %    19,8 % 
LATVIA:   5,3 %    20,5 % 
LITAUEN  4,5 %    18,3 %  
    
Disse tallene forteller om samfunn i dyp krise. I tillegg rømmer befolk-
ningen ut av landet. Mer enn hver femte innbygger har forlatt Latvia 
siden 2000.55 Bare i perioden 2009–2011 forlot  rundt 120.000 mennes-
ker, av en befolkning å rundt to millioner.56 Mer enn 12 prosent av lat-
vierne jobber nå i utlandet.57 Det er vanskelig å se dette som et godt 
forbilde for økonomisk politikk.58  
 
Et annet eksempel er de såkalte PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italia, 
Hellas, Spania), som alle satser på høyresidens krisemedisin. Kuttpoli-
tikken har ikke hjulpet dem ut av krisa, som har blitt bare verre og ver-
re. Følgende figur viser hva som skjedde med ungdomsarbeidsløsheten 
fra 2008 til 2012.  
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KILDE: OECD	  og	  Eurostat.59	  
 
Lite tyder på at fallende lønnsandel og svekkede fagforeninger i tiårene 
fram mot 2007 bidro til å forhindre verdensøkonomisk krise. Lite tyder 
på at angrep på inntekter og ansattes opparbeide rettigheter har fått 
kriserammede økonomier på fote i perioden etter 2007.  
 
For det tredje kan inntektskutt og svekkede fagforeninger være ikke 
bare dårlig medisin, men faktisk en del av sykdommen som må kureres. 
Stadig flere økonomer og politiske aktører peker nå på den økende 
ulikheten i perioden etter 1980 som en viktig kriseårsak.  
 
Nå skriver også økonomer med bakgrunn fra en høyreorientert institu-
sjon som Det internasjonale pengefondet (IMF) at vi må bekjempe 
denne ulikheten for å hindre de økonomiske krisene:  
 

Det er foreslått årsaker til det økonomiske sammenbruddet og den mid-

delmådige opphentingen, men en som nesten aldri blir nevnt er inn-

tektsulikheten. Dette er en feil. Den økende inntektsulikheten i USA og 

politikken den har gitt opphav til har gjort formidabel skade på økono-

mien vår. Og fordi vi fortsatt overser dette underliggende problemet, for-

svinner ikke farene for at politikken vår vil føre til en ny katastrofe, uan-

sett hva vi gjør for å reformere finansbransjen.60 

  
Hvis analysene som peker i denne retningen er riktige, er det ikke ar-
beidernes grådige fagforeninger som har drevet økonomiene inn i en 
kritisk tilstand, men tvert imot kapitaleiernes vellykkede innsats for om-
fordeling fra ansatte til eiere, fra folk flest til de rike. Det kan med and-
re ord være kapitalistenes opptur som har ført fram til kapitalismens 
nedtur. Da er det arbeiderne som betaler prisen for bedriftseiernes 
grådighet, og ikke omvendt.  
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MOMENTER TIL EN FELLES FORSTÅELSE 
Manifest senter for samfunnsanalyse mener det trengs en felles krisepo-
litisk forståelse i norsk politikk, som grunnlag for enighet om hva som 
bør – og ikke bør – gjøres på noen grunnleggende områder.  
 
Vi mener poengene i denne rapporten peker i retning følgende konk-
lusjoner:  
 
• Norge må ikke møte krisetendenser i økonomien med lønnskutt eller 
andre tiltak for å redusere andelen av norsk verdiskaping som tilfaller 
folk flest (selv om fagbevegelsen i konkurranseutsatt industri selvfølge-
lig kommer til å ta hensyn til den internasjonale konkurransesituasjo-
nen i sin lønnspolitikk).   
 
• Norge skal ikke bidra til å fremme slike tiltak overfor andre land, hel-
ler ikke indirekte ved å la Pengefondet stille slike krav på vegne av Nor-
ge som kreditor.   
 
• Fagorganisering er en positiv faktor for økonomien. Fagorganisering 
bør oppmuntres i møtet med den økonomiske krisa. 
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FIGUR B: MEDIANLØNNSVEKST OG VEKST I BNP 
PER INNBYGGER 2000–2007 

 
KILDE: The Resolution Foundation Commission on Living Standards (2011), «Painful separation. An inter-
national study of the weakening relationship between economic growth and the pay of ordinary workers»: 
http://www.resolutionfoundation.org/publications/painful-separation/ 
 
Figurene viser at lønnsinntektene har blitt hengende etter utviklingen i alle disse landene – stikk i 
strid med en forestilling om at den økonomiske krisa kan skyldes at ansatte har karet til seg for stor 
del av samfunnskaka. 
 
Forfatterne av rapporten som tallene bak Figur B er hentet fra, peker på tre separate prosesser som 
alle har trukket i samme retning; den fallende andelen av samlet verdiskapning som går til arbei-
dere (lønnsandelen fra figur 1), den fallende andelen av «lønnspotten» som blir utbetalt som lønn 
(i motsetning til andre ytelser), og den økende inntektspolariseringen som har kanalisert økende 
deler av den økonomiske veksten til toppen av inntektsstigen.  
 
Særlig for land som Storbritannia og USA kan mye av den sviktende inntektsutviklingen for vanlige 
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