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FORSKJELLER: Nye 
tall viser at det ble 
tatt mindre utbyt-
ter i 2016. Dette 
vil trolig føre til 
lavere målt, men 
ikke reell ulikhet, 
tror Norges leden-
de ulikhetsforsker.

FORDELING
Av Stian Nicolajsen

Norske husholdninger tok ut 
56 milliarder kroner i utbytter 
i 2016, en nedgang på 25 milli-
arder kroner fra 2015. Likevel 
er utbyttene de nest høyeste 
siden 2005, viser ferske tall fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene tyder på at de ek-
straordinære store utbytte-
ne i 2015 skyldtes skattetil-
pasninger i forkant av at ut-
bytteskatten ble økt i fjor, og 
fordi aksjeutbytter først og 
fremst går til de rikeste, kan 
utbyttefallet få betydning for 
den målte ulikheten i Norge. 

Fasiten kommer imidlertid 
ikke før ulikhetsstatistikken 
for 2016 kommer rundt års-
skiftet.

– Isolert sett vil dette med-
føre at inntektsulikheten, 
målt ved Gini-koeffisienten, 
vil synke for 2016. Skattetil-
pasning som følge av høyere 
skatt på aksjeutbytte, fører til 
økt utbytte og økt ulikhet før 
skatteøkningen er gjennom-
ført og redusert utbytte og 
ulikhet etter at skatteendrin-
gen er trådt i kraft. Men det er 
også andre krefter som spiller 
inn, og økt innvandring kan 
trekke i motsatt retning, sier 
forsker ved SSB Rolf Aaber-
ge.

Tendensen er økt ulikhet
Aaberge skiller mellom reell 
ulikhet og den målte ulikhe-
ten som framkommer av den 
årlige inntektsstatistikken. 
Personer som eier bedrifter 
blir reelt sett rikere når sel-
skapene leverer overskudd, 
men det er kun i de årene det 
tas personlig utbytte at dette 
kommer til syne i statistik-
ken. Dette kan føre til at den 
målte ulikheten endres fra år 
til år uten at det skyldes for-
andringer i de fundamentale 
forholdene.

– Ulikhet målt ut fra inn-
tektsstatistikken vil alltid 
være ufullstendig fordi den 
ikke tar hensyn til overskudd 
som er tilbakeholdt i bedrifte-

ne. For enkelte er dette snakk 
om svært mye penger, og da er 
selv én prosent endring i skat-
ten av stor betydning. Derfor 
bruker de bedriftene som spa-
rebøsse og «venter på bedre 
tider» før de tar utbytte, sier 
Aaberge.

Han arbeider med et fors-
kningsprosjekt der de prøver 
å måle en ulikhet som tar hen-
syn til dette, og Aaberge håper 

å ha dette klart til høsten.
– Tendensen er at ulikhe-

ten har økt over tid. Hvor 
mye den har endrer seg ikke 
mulig å si noe presist om nå, 
sier han.

Politikere i skatteskvis
I tråd med skatteforliket i 
Stortinget ble selskapsskat-
ten senket fra 27 prosent i 
2015 til 25 prosent i 2016. I 

2017 og 2018 skal skatten vi-
dere ned til 24 og deretter 23 
prosent.

For å ikke gjøre det mer 
lønnsomt å ta ut utbytter enn 
lønn, ble utbytteskatten økt, 
og nettovirkningen ble at det 
ble mer lønnsomt å ta ut ut-
bytter før endringene trådte i 
kraft. Dette er trolig forklarin-
gen på at husholdningenes ut-
bytter doblet seg fra 40 til 81 

milliarder kroner fra 2014 til 
2015.

Aaberge sier at lavere ka-
pitalbeskatning isolert sett 
fører til høyere ulikhet, men 
har forståelse for at politi-
kerne likevel gjør det.

– Norge møter en tøff skat-
tekonkurranse fra utlandet, 
og det setter politikerne i 
voldsom skvis. Handlings-
rommet for omfordeling via 
kapitalbeskatning blir der-
med mindre, selv om det er 
mulig å vektlegge annen poli-
tikk som reduserer ulikheten, 
sier han.

Fortsatt høye utbytter
Selv om utbyttene til hushold-
ningene sank med 31 prosent, 
er det fortsatt på et høyt histo-
risk nivå og høyere enn i årene 
før 2015. Utbyttene i alt sank 
bare med 8 prosent så det er li-
ten grunn til å tro at det går 
dårligere generelt i næringsli-
vet. Bankene ble fjorårets ut-
byttekonger med 26 milliarder 
kronene i utbytter var det en 
økning på 21 prosent.

Hver fjerde utbyttekroner 
gikk til personer bosatt i Oslo. 
Av dem som tok utbytte i 
kommunen, var det gjennom-
snittlige beløpet 278.000 kro-
ner.

Det er hovedsakelig menn 
som mottar utbyttene. Kun 18 
prosent av pengene havnet 
hos det annet kjønn.

stiann@klassekampen.no

Målt ulikhet synker, men ulikheten øker, sier Rolf Aaberge:

Utbyttet sank

TROR GINI FALLER: Ulikhetsforsker Rolf Aaberge tror lavere utbytter vil føre til at ulikheten målt i 
gini-koeffisienten vil synke i 2016. 

FAKTA

Utbytter i 2016:
n I fjor ble det utbetalt 334 
milliarder kroner i utbytte fra 
norske aksjeselskaper, viser tall 
fra Statistisk sentralbyrå. Det er 
en nedgang på 8 prosent fra 
2015.
n Av utbyttene gikk 56 
milliarder kroner til hushold-
ningene. Det er en nedgang fra 
31 prosent fra 2015, men 
likevel det nest høyeste nivået 
siden det store skattefluktåret 
2005 i forkant av at utbytte-
skatt ble innført i 2006.
n 81 prosent av utbyttene gikk 
til menn, og 14 av milliardene 
gikk til osloboere.

– Legger dere om valgkamp-
strategien nå som rikingene 
gjennomfører utbyttemodera-
sjon?

– Utbyttene i fjor var dob-
belt så høye som i 2009. I sam-
me periode har vanlige folk 
opplevd arbeidsledighet og 
lønnsstagnasjon. At det i 2016 
var en korreksjon fra et enda 
høyere nivå får ikke meg til å 
gråte for aksjonærene, sier 
nestleder i Rødt Marie Sneve 
Martinussen.

Hun mener ikke 
at de ferske utbytte-
tallene endrer på 
det langsiktige bil-
det om at forskjelle-
ne i Norge øker.

– Det er viktig å 
påpeke at de som 
eier mye kapital, 
har tilgang på for-
retningsadvokater 
og skatterådgivere 
som forteller dem 
når det er lurt å ta 

utbytte. Endringen 
fra et år til et annet 
betyr ikke så mye 
når det langsiktige 
bildet er at de som 
eier, har hatt en 
enorm vekst etter 
finanskrisa. Verdi-
en i selskapene har 
også økt, og da er 
det hipp som happ 
om man tar utbyt-
ter eller får økt ver-
di på aksjene sine. 

Forskjells-Norge består uan-
sett, sier Martinussen.

Rødt-nestleder viser også 
til at den lille gruppen menn 
mellom 50 og 59 år mottok 
hele 25 prosent av alle utbyt-
tekronene.

– Gruppa med høyest lønn 
får i tillegg høyst utbytter. De 
som mister jobben, er i stor 
grad unge, og blant dem som 
lever i fattigdom, er det en 
stor overvekt av småbarnsfa-
milier, sier hun.

Rødt raser mot Forskjells-Norge likevel

Marie Sneve 
Martinussen


