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Thomas Pikettys bok 
«Capital in the Twenty-
First Century» kan provo-

sere. Den er da også blitt møtt
av heiarop fra venstresiden og
skepsis fra høyresiden. Den
omfattende fremstillingen på 
685 sider viser at vi, ifølge forfat-
teren, kan være på vei tilbake til
1800-tallets inntektsfordeling.
Da fikk en liten overklasse
nesten hele inntekten i
samfunnet, og arv av formue var
helt avgjørende for folks mulig-
heter.  

Boken viser også hvordan
ulikheten i forrige århundre
først gikk ned før den begynte å 
stige igjen. I siste del av århun-
dret økte ulikhetene mellom
arbeid og kapital samtidig som
forskjellene mellom kapitaleiere
og mellom arbeidstagere også 
ble større. Hvor robuste er disse
empiriske sammenhengene, og
hvor gode forklaringer har
Piketty? 

Det er grunn til å spørre.
Piketty får ikke bare ros, men
også motbør fra folk som ikke
synes at ulikhet er et viktig
økonomisk og politisk problem.
Vi som synes at den store ulik-
hetskrisen i verden er alvorlig,
og som samtidig mener at
Pikettys bok er viktig og god, har
også en plikt til å melde
motforestillinger.  

Tallene: Ingen har bedre tall
en Piketty, men boken burde
likevel ha drøftet mulige innven-
dinger mot beregningene. De er
basert på inntektsdata og skat-
tetall. Spørsmålet er om noen
kapitalinntekter, som utbytte,
lettere registreres enn andre
kapitalinntekter, som verdistig-
ning på aksjer. Kan noe av den
økende ulikheten Piketty finner
mellom arbeid og kapital, 
skyldes mer synlige kapital-
inntekter nå enn tidligere?

Skattereformer: Når skatten 
på utbytte var høy, lot mange
kapitaleiere overskuddene være
i bedriftene. Når skatten nå er
lavere i de fleste land, tar kapita-
leierne ut mer av overskuddet
gjennom kanaler som leder til
bedre registrering. Jeg tror ikke
dette forklarer alt, men noe. Jeg
tror også mer generelt at økt
markedsorientering kan lede
selskapene til å gjøre kapitalei-
erinntektene mer synlige i et
forsøk på å tiltrekke seg inves-
torer.

Hovedforklaringen: Pikettys 
forklaring er at kapitalen styrker 
seg på bekostning av vanlige 
lønnstagere. Særlig i perioder 
med lav vekst har avkastningen 
på kapital vært høyere enn 
vekstraten i økonomien, noe 
Piketty kaller «r større enn g». 
Det innebærer at kapitaleierne 
får en økende andel av nasjonal-
inntekten så lenge avkastningen 
på kapital ikke går for mye ned. 
De fleste arbeidsinntektene 
vokser derimot i samme takt 
som veksten i økonomien slik at 
«r større enn g» innebærer økt 
ulikhet mellom arbeid og 

kapital. Denne forklaringen 
bygger på tradisjonell teori 
supplert med en observasjon av 
at de selvkorrigerende kreftene, 
som teorien bygger på, er svake, 
eller ikke tilstede.  

Forskjellene innad i klas-
sene: «R større enn g»-meka-
nismen, som går igjen i hele
boken, kan imidlertid ikke
forklare de økende forskjellene
mellom kapitaleiere og de
økende lønnsforskjellene
mellom arbeidstagere. Når
Piketty tar opp denne siden av 
ulikhetseksplosjonen, blir 
forklaringene hans vagere. Selv 
er jeg enig i mange av utfallene
hans mot høye lederlønninger,
men her er hverken Piketty eller
jeg særlig originale. Det er også 
en spesiell utfordring å forklare
at veksten i inntekter og formue 
i de fleste land er størst hos de
aller rikeste kapitaleierne. At
mesteparten av gevinstene av 
økonomisk vekst og globalise-
ring i mange land har gått til en
meget liten overklasse, kan ikke
bare skyldes stordriftsfordeler i
administrasjonen av store
formuer, slik Piketty antyder.

Et av standardargumentene
mot formueskonsentrasjon er at
konsentrerte formuer vanskelig-
gjør demokratisk politisk 
kontroll. Det er imidlertid godt
mulig at det forholder seg
omvendt: Mindre konsentrerte
formuer kan gjøre politisk regu-
lering av kapitaleiere vanskeli-
gere i et demokrati.

Jeg kan illustrere dette med
kampen for å bevare Nordmarka 
som fritidsareal for folk flest.

Den strenge kontrollen med
utviklingen av svært lønnsomme
boligprosjekter er blitt hjulpet
av at det i hovedsak er én eier av 
Marka, godseier Løvenskiold.
Hans økonomiske interesser i å 
bygge ut har det vært lett å se
bort fra for å bevare Marka som
et kollektivt gode. Dersom vi i
stedet hadde hatt tusenvis av 
småeiere, ville en politikk som
begrenset muligheten for å 
høste de fulle kommersielle
fordelene av eierskapet, møtt
mye sterkere motstand.

Kontrollen med store kapi-
talkonsentrasjoner avhenger
også av den sosiale organise-
ringen i samfunnet. En omfat
tende fagbevegelse foretrekke
ofte konsentrert eierskap. De
gjør det mye lettere å inngå 
langsiktige avtaler. At Piketty
ikke noe sted i den omfattende
boken tar opp betydningen av 
fagbevegelsen og de store
endringene som har skjedd når
det gjelder fagorganisering i
mange land i siste delen av 
forrige århundre, må regnes
som en alvorlig svakhet. 

Ingen av mine innvendinger 
skygger for at Thomas Pikettys 
bok representer banebrytende 
forskning av den langsiktige 
utviklingen i inntektsforde-
lingen i mange land. Boken
kommer til å få stor betydning
for alle samfunnsfagene så vel 
som for historie og politikk.
Derfor bør den diskuteres.

Kalle Moene er professor ved 
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo.
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Kapitalen i det 21. århundre
Thomas Pikettys bok er blitt en snakkis med salgstall på over 40.000 på få uker. Men den

viktige bestselgeren har sine svakheter.  

LETTERE MED ÉN STOR 
ENN MANGE SMÅ. Den strenge 
kontrollen med markagrensen
er blitt hjulpet av at det i hoved-
sak er én eier av Marka, gods-
eier Carl Otto Løvenskiold, her
på elgjakt i Nordmarka.
Foto: Thomas T. Kleiven
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Den franske økonomen Thomas Piketty 
viser at de økonomiske forskjellene øker 
raskt innad i mange land.

Hans bok  «Kapital i det 21. århundre» har 
skapt intens debatt verden over.


