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Piketty: 
økonom, 

historiker og 
aktivist

Han er opprinnelig økonom, men like mye historiker 
– og aktivist, jf følgende programerklæring (s. 967):

«The study of history has convinced me that 
it is possible to transcend today’s capitalist 
system and to outline the contours of a new 
participatory socialism for the twenty-first 
century – a new universalist egalitarian 
perspective based on social ownership, 
education, and shared knowledge and 
power.» 



Kildematerialet: 
WID.world og 

mye mer

Sammen med flere andre har han utviklet 
World Inequality Database

Imponerende samarbeid mellom nå mer enn 
hundre forskere i åtti land

WID.world var det empiriske grunnlaget for 
storverket fra 2013: Kapitalen i det 21. 
århundre

Nå er han opptatt av hvordan ulikhet har vært 
begrunnet



Kvalitative 
kilder: 
dokumenter, 
tekster m.m.

Politiske teorier og programmer
Skjønnlitteratur som illustrasjon

Religiøse overleveringer, 
«hellige» skrifter

Med et samlebegrep: ideologier



To 
hovedkategorier 

ideologi

Særlig opptatt av proprietær og ny-proprietær
ideologi: eiendomsbesitternes ideologi i det 
klassiske, borgerlige samfunn og i 
tilbakevendingen til mer ulikhet etter ca 1980 

sosialdemokratisk ideologi, båret fram av 
arbeiderbevegelsen i det 20. århundre som 
utfordring mot 1800-tallets 
proprietærideologi

Men sosialdemokratiet ble i sin tur utfordret 
av høyrebølgen etter ca 1980, med sin vekt på 
den ny-proprietære ideologien (som ble 
ytterligere styrket etter Sovjetunionens fall)



...og fire til

I slavesamfunnet: ideologien er esclavagiste 

I føydalsamfunnet: ideologien er trifunksjonell

Kolonialisme – utnyttelse basert på militær 
overlegenhet og voldelig dominans

Kommunisme – fullstendig eliminering av 
privateiendom og framvekst av en allmektig 
stat



To velkjente –ismer som mangler?

Piketty vil 
iallfall ikke 
bruke disse

Forslag??



Pikettys 
tilnærming

Jf Kapitalen i det 21. århundre: en inndeling etter 
bestemte statistiske kategorier:

Desiler – de 10 prosent rikeste, «overklassen»

Persentiler – den rikeste ene prosenten, «den 
dominerende klasse» innenfor overklassen

De midtre 40 prosent – «middelklassen»

De nederste 50 prosent – «de lavere klasser», 
«classes populaires»/the bottom 50 percent/least 
favored classes/disadvantaged classes (Piketty bruker i 
liten grad «working class»)



Økende 
ulikhet i 
verden etter 
1980



Oversikt: 
ulikhet i
verden 2018



Ulikhetsregimer
2018: 
Europa, Kina,
USA, Midtøsten



Ulikhet i 
Europa, 
USA og 

Midtøsten 
2018



Topp 1% og 
nederste 50 
% i  Europa, 
1980-2016



Topp 1 % og 
nederste 50 
%, USA 
1960-2015



Historiens 
befestende og 

befriende funksjon

Francis Sejersted
(1936-2015)



Historiens 
befestende 
funksjon

Ulikheten er fordi den har vært (!)

Umulig å forstå ulikheten i dag uten å kjenne til «the 
heavy inegalitarian legacy of slavery and colonialism»

De tredelte samfunn under føydalismen 
(oratores/bellatores/laboratores) – et mønster vi finner i 
nesten alle førmoderne samfunn og i de fleste religioner

Tenkemåter, mentale strukturer som ble etablert for 
hundrevis av år siden preger på mange måter vår verden 
av i dag



India som
eksempel

Bhim Rao Ambedkar

Manusmriti

Manusmriti Burning Day



Hvorfor 
kompensasjon 
til slaveeierne?

David Cameron...



Historiens 
befriende

funksjon –

altså ikke bare 
studere 

kontinuitet, 
men også brudd

• Sosialdemokratiets historiske misjon: reduksjon 
av ulikhet
• Perioden ca 1950-1980: «the golden age of social 

democracy»
• Kapitalismen og privateiendommen fikk en sosial 

innramming som gjorde disse samfunnene mer 
rettferdige og samtidig mer velstående enn 
noen gang tidligere i historien
• Midlene: nasjonaliseringer, maktdeling i 

bedrifter, reformer i utdanningssystemer, 
helsevesen og pensjoner
• Et velferdssamfunn finansiert av økonomisk 

vekst og et progressivt skattesystem med 
omfordeling



Sosialdemokratene ville ha en annen historie

• Piketty sympatiserer med en bred sosialdemokratisk tradisjon
• Heltestatus til Sverige – «the quintessential social democracy»
• Hjalmar Branting - den eneste skandinaviske sosialisten som nevnes 

ved navn i boka
• Sverige var fram mot 1. verdenskrig «a profoundly inegalitarian 

country»
• Oppgaven: å ta et oppgjør med dette klassesamfunnet og dets 

proprietære ideologi
• Sverige: en pioner i utviklingen av «a very sophisticated welfare and 

tax system»



Høyrebølge og reaganomics

• Fra ca 1980 – Reagan, Thatcher og en rekke mindre kopier i flere land
• The quintessential Reagan-era reform: Den føderale toppskatten ble 

redusert til 28 % i 1986, fra et gjennomsnittlig nivå på 81 % i 
tidsrommet 1932-1980
• Return to greatness (etter Vietnam og islamistenes seier i Iran)
• Slå tilbake den sosialistiske arven fra New Deal
• Kontinuitet framover til Clinton og Obama, og fra Thatcher til New 

Labour under Blair og Brown



Hvorfor fortsatte
høyrebølgen –

nå anført av 
sosial-
demokrater?  

To elementer i Pikettys forklaring

1) Mange hadde kanskje en mistanke 
om at Reagan egentlig hadde rett

2) Det demokratiske partiet i USA var 
– i likhet med sosialdemokratiske 
partier i Europa – blitt brahminisert



Jf kastesystemet i India

• Mye eldre enn tredelingen under føydalismen
• Vedisk mytologi fra 2. årtusen fvt
• Hinduismens sentrale skrift – Manusmriti – beskriver de ulike klassenes 

rettigheter og plikter:
• Brahminene er de skriftlærde (jf oratores i Europa)
• Kshatriane – krigerne (bellatores)
• Vaishiene – bønder, håndverkere, handelsmenn
• Shudraene – underklassen (laboratores) hvis eneste oppgave er å tjene 

de tre andre klassene
• I tillegg: the untouchables, de aller laveste (dalitene)



Amartya 
Sen 

An Uncertain Glory: India and Its Contradictions (2013)

Her hevder han at overklassene i India ikke har vært 
villige til å betale de skattene som måtte til for å 
forbedre forholdene 

Dette er delvis en konsekvens av «a particularly elitist 
and inegalitarian Hindu political culture»

Piketty om bakgrunnen for naxalitt-opprøret på 1960-
tallet: “property relations largely unchanged since the 
days of Hindu feudalism as consolidated under the 
British…”



«Brahmin 
Left» og 

«Merchant 
Right»

• Brahminisering – de forhenværende 
arbeiderpartiene blir partier for vinnerne i 
utdanningssystemet
• Dermed blir den klassiske motsetningen 

arbeiderpartier/borgerlige partier stadig mer 
irrelevant
• Brahmin Left får delvis felles interesser med 

Merchant Right
• Dermed gjenoppstår den trifunksjonelle 

maktdelingen:
• De skriftlærde i Brahmin Left (oratores) overtar 

rollen som det nye presteskap
• Krigerne (bellatores) er erstattet av kjøpmenn, 

fordi den sentraliserte staten tar seg av sikkerhet 



Å temme 
kapitalismen: 

Hva er Pikettys 
program?

• Radikalt syn på privat eiendomsrett: bør 
betraktes som midlertidig
• Men små og mellomstore privateide bedrifter 

skal bestå
• Han tenker globalt (jf «a global strategy of 

emancipation»)
• Han vil demokratisere rikdommen - jf 

Thomas Paine 1795 (!)
• Derfor er beskatning et favoritt-tema (på 

inntekt, arv, formue)
• Overnasjonalitet nødvendig, derfor (kritisk) 

tilhenger av EU
• Her møter han (naturligvis) mange typer 

kritikk



Konklusjon

• Piketty har lagt fram et imponerende empirisk 
materiale om ulikheten faktiske utbredelse i verden, og 
om økende avstand mellom topp og bunn
• Kan det gis gode begrunnelser for dette, eller...?
• Hvis dette fortsetter, hva da?
• Fortjener Piketty en Nobelpris?



Hva med 
Norge?

SSB: Økonomisk 
ulikhet i Norge i det 

21. århundre 
(25.11.2021)

• Inntektsulikheten har økt siden 2001, mye 
mer enn det som framkommer av offisiell 
statistikk (s. 7)
• De aller rikeste drar ifra: topp 1-prosenten 

har hatt en betydelig høyere inntektsvekst 
enn alle andre 2001-2018
• Formuesulikheten har også økt, særlig etter 

2012
• Norge og USA: Topp 1-prosenten i USA 

mottar 17 prosent av samlet bruttoinntekt og 
betaler 26 prosent av samlede skatter og 
avgifter – i Norge er tilsvarende tall 13 og 8 
(!) (s. 82)
• På toppen av inntektsfordelingen er systemet 

regressivt i Norge, mens det er progressivt i 
USA (s. 83)


