
tter en lang periode med 
ekspanderende velferds-
ordninger og avtagende 

lønnsforskjeller, stagnerer nå de
europeiske velferdsordningene,
og lønnsforskjellene øker igjen.
Faktisk snudde utviklingen i
land som Danmark, Finland, 
Tyskland, Nederland og Sverige
lenge før de finansielle tumul-
tene etter 2008.

Finanskrisen har forsterket 
problemene, men ikke forår-
saket dem. 

Erling Barth og jeg har nylig 
vist at vendepunktet i Europa 
kom like før 1990, og hvordan
endringene minner om reverse-
ringen av den amerikanske
velferdsstaten vel ti år tidligere.
Så langt er Norge unntatt fra de 
nye trendene.

Hvordan kan vi forstå det
som skjer i Europa? En generell
forklaring kan være at de selv-
korrigerende kreftene i den 
politiske konkurransen er
svake. Det betyr blant annet at
økte kløfter i privat sektor blir
forsterket, snarere enn 
motvirket, av justeringer i
offentlige velferdsordninger.

Virkningen er som om
tilbudet skaper sin egen poli-
tiske etterspørsel. Før 1990
skapte små forskjeller stor 
faktisk omfordeling. Etter 1990 
skaper større forskjeller
mindre faktisk omfordeling. I
begge tilfellene er det en 
negativ sammenheng mellom 
inntektsfordelingen før skatt
og graden av omfordeling og
sosialforsikring gjennom
velferdsstaten.

Hva er mekanismene?
På den ene siden påvirker

velferdsstatspolitikken i alle 
land inntektsfordelingen før
skatt. Helse-, sosial- og utdan-
ningspolitikken i velferdsstaten
innebærer at svake grupper blir
mindre sårbare også i arbeids-
markedet. De får økt produkti-

vitet, mer makt og bedre betalte
jobber. Lønnsforskjellene går
derfor ned etter hvert som de
laveste lønningene går opp. Når
derimot velferdsstatsordninger
svekkes, taper disse gruppene –
og forskjellene øker.

På den annen side påvirker
inntektsfordelingen den poli-
tiske oppslutningen om
velferdsstaten. Forskjellen på 
England og Sverige i 1997 illus-
trerer mekanismen. Begge
landene hadde da sosialdemo-
kratiske regjeringer. Mens
lønnsforskjellene var nesten tre
ganger så store i Tony Blairs
England som i Göran Perssons
Sverige, var velferdsstaten
nesten dobbelt så generøs i
Sverige som i England. Riktig
nok endret Blair velferdsstaten
noe, men økningene ble svært
moderate.

Eksemplet er typisk. Politiske
partier justerer politikken til
interessene, uttrykt ved den
rådende inntektsfordelingen.
� For å vinne valg i et land med
store forskjeller, må venstresiden
tilby en politikk som tjener inter-
essene til grupper med høyere
inntekter enn deres kjernevel-
gere.
� For å vinne valget i land med
små forskjeller er det derimot
høyresiden som må kompromit-
tere ideologien sin ved å tilby 
noe til grupper med lavere
inntekt enn deres kjernevel-
gere.

Resultatet er større forskjeller 
på politikken til partier med 
samme politiske farge i ulike 
land enn mellom partier med 
ulik farge i samme land.

Den politiske konkurransen 
harmoniserer politikken. Derfor 
blir høyresiden minst omforde-
lingsvillig i land med store 
økonomiske forskjeller, mens 
venstresiden blir mest omforde-
lingsvillig i land med små 
forskjeller. Derfor er Høyre og 
Moderaterna mer positive til 
velferdsstaten enn deres søster-
partier ellers i Europa; derfor er 
Arbeiderpartiet mer radikalt 

enn Labour; og derfor vinner 
Torbjørn Røe Isaksen frem i 
Høyre.

Når begge sider i politikken 
justerer sine programmer til de 
økonomiske forholdene, blir det 
ofte tilfeldig hvilken side som 
vinner et valg. Men konsekven-
sene av om den ene eller andre 
siden tilfeldigvis vinner, er 
systematiske. Dynamikken kan 
være komplisert.

To like land kan for eksempel 
bli svært forskjellige selv om de 
har vært styrt like mye av høyre-
siden som av venstresiden. 
Rekkefølgen avgjør. Sterkt 
forenklet:
� Dersom venstresiden vinner 
først, må høyresiden vinne 

velgere i en situasjon med små 
forskjeller.
� Dersom høyresiden vinner
først, må venstresiden vinne
velgere i en situasjon med større
forskjeller.

I det første landet blir
inntektsfordelingen etter to
valgperioder jevnere enn i det
andre landet, til tross for at
begge sider har hatt like mye 
regjeringstid i de to landene.

At konkurransen tvinger
politiske partier til å følge i 
hverandres spor, kan være et
utslag av en svak evne til poli-
tisk selvkorrigering. Denne
svakheten kan også forklare
hvorfor det etter 1990 blir
større lønnsforskjeller og 
mindre velferdsytelser i de
fleste landene i Europa. Flere
negative sjokk kan ha ledet til
bruddet i utviklingen. Men det
avgjørende er ikke sjokket,
men å forstå hvorfor reverse-
ringen fortsatte.

Når ønsket om vinne valg er
sterkere enn den politiske
orienteringen, får vi lett
manglende korrigering etter
negative sjokk. Resultatet i
Europa kan være en selvforster-
kende nedbygging av velferds-
ordningene og en selvforster-
kende økning av de økonomiske
ulikhetene mellom folk.

Det er ikke finanskrisen som
først og fremst rammer
velferdsstaten. Tvert om
medførte kanskje forutgående
reduksjoner i velferdsstatens
forsikringsordninger at noen
land ble spesielt hardt rammet
av finanskrisen.
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Når ønsket om
vinne valg er

sterkere enn den poli-
tiske orienteringen,
får vi lett manglende
korrigering etter ne-
gative sjokk
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Det er blitt så billig for Ola 
nordmann å reise utenlands at
han ikke kan la være.
Hotelleier Edmund Harris
Utne varsler folkeflukt i DN.

De unge vil ha kontroll over
livet sitt. De vil vise at de har
styring på ting, og da er det ikke
stilig å ligge og rulle i sitt eget
spy.
Ungdomsforsker Jens Chris-
tian Villesen orienterer om en
helt ny trend i Klassekampen.

At hun kan kombinere rollen
som småbarnsmor med glitter
og stas, beviste hun da hun ble
med på helikoptertur en knapp
time før hun skulle tre inn i
gallakjolen på jentenes aften på 
Norefjell.
God Kveld Norge-reporter
Line Barka blir helt propell i
møte med ekskjendis Rebecca 
Loos.

Jeg hadde fast jobb, bøkene
mine ble oversatt og jeg var
ettertraktet på konferanser.
Vanligvis forlater sånne som
meg familien og flykter til
Mexico med en ballerina. Det
ble for dyrt, så jeg skrev en
roman.
Også professorene har det litt 
annerledes i Italia, forteller
Umberto Eco i Klassekampen.

Jeg er kjempebra på jus. Jeg er
advokat over hele verden, og på 
alle områder.
Strippeklubbeier Michael
Badelt er kledelig beskjeden i
VG.

Mange beboere på 
og rundt Hestøya, fikk tidlig og
uønsket vekking tirsdag
morgen. Kvart på seks om
morgenen gikk alarmen i en bil
som sto parkert i båthavna på 
Hestøya. Den gjennomtren-
gende alarmen hørtes godt i
mange boliger i nærmiljøet, og
sørget nok for tidlig og uønsket
vekking av mange. Alarmen
repeterte seg med jevne og
ujevne mellomrom, og holdt på 
i hvert fall i halvannen time.

Flere ringte til politiet, men
de ville ikke foreta seg noe før
de fikk registreringsnummeret.
Og det var tydeligvis ikke noen
av innringerne som var fristet
til å gå ut for å sjekke det, i det
voldsomme regnværet tidlig
tirsdag morgen.
KV – Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no


