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ll tveit-Moe spår rekordhøy ledighet:

teller har godt av konkurran-
se.

– Norske taxier er dyre og 
står i ro 62 prosent av tida. 
Selskaper som Uber og 
Airbnb tilbyr billigere tjenes-
ter og fører til bedre ressurs-
utnyttelse.

Automatisering er ikke nytt
På årskonferansen blir også 
økt automatisering og bruk 
av roboter belyst. Teknologi-
eksperter tror at så mye som 
halvparten av dagens yrker 
kan bli overtatt av robotene.

Ifølge Ulltveit-Moe er dette 
ikke noe nytt.

– Dette er fortsettelsen på 
den utviklingen som gjør at 
vi ikke har mange sekretærer 
eller tekstilarbeidere i Norge 
lenger. Den eneste forskjellen 
er at de som nå mister job-

ben, er langt mer skriveføre 
og derfor lager mye mer bråk 
om det, sier han.

Ulltveit-Moe tror utviklin-
gen er udelt positiv.

– Menneskelige behov er 
uendelige. Om så all materiell 
produksjon blir gjennomført 
av en person, vil resten få 
jobb med underholdning, 
klippe hår, gi helse og omsorg 
og liknende.

Grønn kapitalist
Gjennom sitt konsern Umoe 
har Ulltveit-Moe de siste åre-
ne satset på fornybar energi. 
Han forteller at det skyldes 
både miljøengasjement og be-
driftsøkonomiske vurderin-
ger. 

Alle er enige om at fossil 
energi er døende, spørsmålet 
er bare når det tar slutt, for-

klarer han.
– For en langsiktig inves-

tor er det mye høyere risiko 
forbundet med å sette pen-
gene i oljenæringen enn å 
satse på fornybar energi.

Han sammenlikner oljenæ-
ringen med kullkraft og sier 
at de som satset pengene sine 
i kullselskaper for åtte år, si-
den har tapt brorparten av 
pengene.

– Vi kan kun utvinne en 
tredel av de oljeforekomstene 
vi vet om uten å ødelegge mil-
jøet. Mye av oljen vil dermed 
bli liggende igjen som verdi-
løs i bakken, sier han.

Investoren baserer seg på 
at prisene på CO2-utslipp vil 
stige kraftig i årene framover.

Ulltveit-Moe beskriver re-
sultatet fra klimamøtet i Paris 
som bedre enn ventet og en 
stor suksess.

– I dag er klimakvotene 
omtrent gratis, men om 15–20 
år kan vi få en kvotepris 140 
dollar per tonn. Da vil forny-
bar energi være billigere enn 
olje, påpeker han.
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TAPER: Lønnsforskjellene øker mellom kvinner og menn 
etter de får barn, svarer vår samfunnsøkonom. 
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Øker lønnsforskjel-
lene mellom menn 
og kvinner når de 
får barn?
Det er liten tvil om at 
barn øker inntektsfor-
skjellen mellom kvinner 
og menn, også i Norge. 
Dette skyldes at kvinner 
fortsatt i mye større grad 
enn menn trapper ned 
lønnsarbeidet mens barna 
er små, og at mange 
heller ikke kommer 
tilbake til full jobb på 
lengre sikt.

Det er større uklarhet 
knyttet til i hvilken grad 
det å ha barn har negativ 
effekt også på kvinners 
timelønn. For «familie-
økomiens far» Gary 
Becker var det flere 
teoretiske grunner til å 
mene at barnepass 
reduserer kvinners 
produktivitet.

Én grunn er et kjent 
argument i norsk debatt: 
Kvinner med hovedansva-
ret for å passe barn vil 
investere relativt sett 
mindre i karrieren enn 
sine menn. Dermed kan 
arbeidsfordelinga i 
hjemmet bli selvforster-
kende: Det vil seinere 
være relativt sett dyrere 
for husholdningen å la 
foreldrene bytte roller, i og 
med at den forelderen som 
har satset på karrieren nå 
har høyere lønn. 

Selv for kvinner som 
ikke reduserer arbeidstida, 
men allikevel har hoved-
ansvaret hjemme, vil en 

slik dynamikk gjøre seg 
gjeldende, ifølge Becker. 
Den ekstra arbeidsmeng-
den hjemme gjør kvinner i 
stand til å yte mindre i 
løpet av arbeidsdagen. 
Beckers argumenter er 
strengt økonomiske og har 
ingenting med biologi å 
gjøre. Et motsatt utgangs-
punkt, der menn har 
hovedansvaret hjemme, 
ville gi motsatt utvikling. 

På tross av at mange er 
enige i disse resonnemen-
tene er det ikke opplagt 
hvordan man beregner 
den faktiske effekten av 
barn på foreldres time-
lønn. Det holder ikke å 
vise til at mødre tjener 
mindre eller har lavere 
lønnsutvikling enn andre 
kvinner – mens man ikke 
finner noen slik negativ 
forskjell for fedre. Noe av 
forskjellen kan skyldes at 
kvinner som i utgangs-
punktet tjener dårligere 
eller legger mindre vekt 
på karriere, også har 
høyere sannsynlighet for å 
få barn. For menn er det 
gjerne motsatt.

De få eksisterende 
studiene som etter beste 
evne forsøker å ta høyde 
for dette «kausalitetspro-
blemet» finner like fullt 
betydelige negative 
effekter på kvinners 
timelønn og karrierebetin-
gelser av det å få barn. Det 
er mye som tyder på at 
disse ikke forsvinner over 
tid. 

Effektene er spesielt 
store for kvinner med 
høyere utdanning. Dette 
kan skyldes at de gjerne 
befinner seg i stillinger 
med sterkere orientering 
mot det å gjøre karriere, 
og hvor perioder med 
kortere arbeidsdager og 
reduserte ambisjoner 
formodentlig har en 
høyere kostnad.

Sara Cools,
Postdoktorstipendiat, institutt for 

samfunnsøkonomi, BI.

Barn og lønn

LIKESTILLING

Sara Cools

«8 prosent ledighet er fortsatt under 
snittet i Europa. Ledigheten må bli så 
høy for å tvinge folk til å flytte og  
skifte yrke» JENS ULLTVEIT-MOE, INVESTOR


