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Fondsavkastning kan ikke
dekke økende utgifter

Prosent av

Fastlands-

BNP
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Utgiftsgap kan dekkes på ulike
måter
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Fire måter å bedre offentlige
finanser på

Økte inntekter

 Sysselsetting

 Skatter og avgifter

Reduserte utgifter

 Pensjoner og overføringer

 Offentlige tjenester

Viktig med forbedringer og “budsjettdisiplin”, men

Forbedringer i kvalitet gir lite rom for kutt i budsjett

Forventninger om bedre standard
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Skatter og avgifter
Øke? Endre innretning?

 Effektivitet, fordeling, mobilitet, legitimitet, 
gjennomførbarhet

 Skatt på arbeid kan svekke arbeidstilbudet

 Vanskelig å skattlegge mobile skattebaser

 Fordelingshensyn på toppen og i bunnen

 Miljø og klima
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Fallende sysselsettingsrate, og 
ikke lenger i toppen
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Lav skatt på lav arbeidsinntekt

Hærnes, Markussen og Røed (2016)

• Lavtlønte har størst

risiko for å falle ut av

arbeidsmarkedet

• Automatisering som

erstatter arbeidskraft

kan redusere lønn og 

sysselsetting => 

lavlønte særlig utsatt

Kompensasjonsgrad etter skatt ved 

overgang fra stønad til arbeid
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Kapitalen er mobil -
selskapsskatt på vei ned
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Inntektsulikheten øker
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Høy inntektsvekst i toppen og i 
fremvoksende økonomier

Chancel (2019)
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Økende inntektsulikhet er
problematisk fordi det gir

 Lavere samlet velferd

 Maktkonsentrasjon, motsetninger, sosial
uro, populisme, styringsproblemer, osv

 Lavere samlet etterspørsel og lavere
sysselsetting

Rikfolk bruker en mindre del av sin inntekt => 
etterspørsel går ned

Gir liten økning i investeringene

 Etablert næringsliv har uansett god kapitaltilgang

Sentralbankene har lite rom for å kutte renten

Lavere etterspørsel gir lavere sysselsetting
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Alvorlige miljøutfordringer
(klima, biologisk mangfold, 
ressursknapphet, avfall, …..)
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Miljøutfordringer og offentlige
finanser

 Miljøavgifter

Styrker budsjett og bedrer
klimaet

 Klimatiltak og 
klimainvesteringer

Støttetiltak og off. drift

Kan gi betydelige utgifter

 Mer skatt på bruk av
naturressurser og eiendom

 Ulikhet og lobbyisme kan
begrenser politikken
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Økende press på offentlige
finanser

 Mål om høy sysselsetting taler for 

Lavere skatt på lav arbeidsinntekt

Mer omfordeling i skattesystemet

 Internasjonal mobilitet viktig begrensning

Skatt på kapital og formue kan ikke være høy

 Klimapolitikk kan svekke budsjettene

Subsidier, klimatiltak og investeringer

Miljøavgifter kan bedre klima & styrke budsjetter

 Bør øke skatt på naturressurser og eiendom
(grunnrente) 
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Langsiktig realrente har falt

Rachel og Summers (2019)
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Styringsrenter nær null i
perioder


