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Mer enn 46 millioner
amerikanere lever under 
fattigdomsgrensen, det 

vil si en inntekt på knappe
65.000 kroner i året per person,
viser nye tall fra USAs inntekts-
statistikk. Dette er den største 
andelen amerikanere i nød som 
har vært registrert siden 1993. 

Tallet er høyt, men burde ikke 
være overraskende gitt den
dårlige tilstanden i USAs 
økonomi. Mer enn 14 millioner 
amerikanere er registrert som
arbeidsledige. I tillegg til disse 
kommer flere millioner som har 
gitt opp å søke jobb, og som
lever fra dag til dag på knappe
offentlige stønader. 

Inntektsstatistikken viser
også en annen dyster side av 
USA. Medianinntekten til
middelklassen har falt med mer 
enn syv prosent i faste priser 
siden 1999. Med andre ord,
justert for inflasjon har en 
typisk husholdning syv prosent
mindre å rutte med i dag enn
for 12 år siden.

Sannsynligheten for at den
jevne amerikaner skal kunne
øke etterspørselen, er derfor
ikke stor. Så har veksten i 
økonomien bare vokst med 
knappe 1,5 prosent det siste 
året, hvilket er langt under 
nivåene som trengs for å skape
nye jobber. Spørsmålet blir da 
hvor en eventuell vekst skal 
komme fra.

Etter tidligere kriser har
veksten i økonomien typisk 
startet i industrisektoren og i
boligbyggebransjen. Denne 
gangen venter få økonomer at 
industrien kan drive USA ut av 
nedgangsperioden, og så lenge
boligbyggebransjen fortsatt
ligger nede, hindrer dette USAs 
økonomi i å komme seg på 
bena. For fortsatt er det for
mange boliger til salgs og for få 
kjøpere. Boblen i boligprisene
som sprakk og førte til tap av 
hundretusener av hjem, har 
etterlatt et stort tilbud av 
brukte boliger, som hindrer
etterspørselen etter nye boliger.
Konsekvensen har blitt at
antall solgte nye boliger har 
falt sammenhengende i hvert

år siden toppen i 2005.
Samtidig er det noen gode 

nyheter. Flere og flere bedrifter
rapporterer om økt overskudd.
Problemet er imidlertid at
bedriftene ikke vil ansette fordi
de er bekymret for at den
gryende etterspørselen ikke vil

vedvare. De frykter at USAs
økonomi vil få et nytt tilbake-
slag. Bedriftene ser derfor an
utviklingen, og utsetter investe-
ringer og nyansettelser. Men
økonomien vil ikke bedre seg
dersom ikke bedriftene igjen
ansetter.

Slik skapes en ond sirkel.
Mot dette bakteppet har 

president Barack Obama lansert
en ambisiøs jobbskapingspakke

til 447 milliarder dollar. Pakken 
inneholder målrettede tiltak 
som skal bidra til at bedriftene 
begynner å ansette: Skattelette 
til bedrifter som ansetter lang-
tidsledige eller veteraner, skat-
telette til husholdningene, 
forlenget tid man kan motta 
arbeidsledighetstrygd, samt
økte investeringer til vedlike-
hold av skole og infrastruktur, 
for å nevne noe. Pakken skal
finansieres ved å dekke smutt-
hull i skattesystemet, samt øke 
skatten til rike og bedrifter. 

Dersom pakken blir vedtatt,
kan den bidra til å skape mer 
enn to millioner nye jobber de
neste par årene, ifølge flere 
analytikere. Tallet kan disku-
teres, men at planen vil bidra til 
jobbvekst som reduserer ledig-
heten, synes helt klart. Derfor 
burde pakken vedtas i sin 
helhet.

Pakken løser imidlertid ikke
USAs mer strukturelle 
problemer på sikt. Sånn sett er 
det kun smertestillende medisin 
som blir foreskrevet nå. Håpet 
er selvfølgelig at når de smerte-
stillende tiltakene ebber ut, så 
har økonomien bedret seg nok 
til å klare seg på egen hånd. 

Trøsten må være at USA er i 
en bedre situasjon enn krise-
rammende Europa. Til tross for
at flere av de gjeldstunge euro-
landene befinner seg i en dyp
nedgangskonjunktur, må de
kutte kraftig i offentlige utgifter
for å tilfredsstille det internasjo-
nale pengefondets og den euro-
peiske sentralbanks strenge
låneprogrammer. Sammen-
lignet med Europa er USAs
befolkning også relativ ung og
lite beskattet. Slik sett er det
rom for å dekke inn igjen noe
av den økte utgiftsveksten om
noen år, gjennom å øke skat-
tene.

Det er imidlertid stor usik-
kerhet om president Obama 
får pakken vedtatt i
kongressen. Frontene i ameri-
kansk politikk er hardere enn
på lenge. Forventningene til at
hele pakken blir knust i det
politiske spillet både mellom
republikanske presidentkandi-
dater som overgår hverandre i
markeringsiver, og demokra-
tene, er høy.

Boikotter republikanerne 
pakken og USAs økonomi
forverrer seg, har imidlertid
president Obama allerede

svaret klart. Da er det republi-
kanerne som hindret oppgangs-
konjunkturen i å få feste, og
ikke den sittende presidenten
som ikke bidro til å skape ny 
vekst.

 Hilde C. Bjørnland, professor, 
Institutt for samfunnsøkonomi 
ved Handelshøyskolen BI og 
University of California River-
side
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Pakken løser
imidlertid ikke

USAs mer struktur-
elle problemer på
sikt. Sånn sett er det
kun smertestillende
medisin som blir fore-
skrevet nå

Ond sirkel i USA
Mange amerikanske bedrifter gjør det bra, men de venter med nyansettelser fordi de er

bekymret for økonomien. Og uten nyansettelser blir det ingen bedring i amerikansk økonomi.

BAKTEPPE. 46 millioner 
personer i USA lever under 
fattigdomsgrensen, slik 
denne uteliggeren i Fresno 
California. Foto: Rich Pedron-
celli, Ap/Scanpix
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stagerorganisasjonene har», og, 

sier hun, det handler også om 

maktforholdene i arbeidslivet, 

og om «hvordan lønn 

forhandles og arbeidstid 

avtales». Gjerne det. Men et 

viktig spørsmål blir da om indi-

viduelle løsninger er målet, eller 

om det er middelet for å endre 

maktforhold i arbeidslivet på 

bredere basis.

Det får vi ikke svar på. 

Det er en grunnleggende 

innsikt fra Adam Smith til i dag 

at i topartsrelasjonen med 

arbeidsgiver er arbeidstageren 

den svakere part. All arbeider-

vernlovgivning bygger på dette; 

derfor trekker den grenser for 

hvilken frihet den svakere part 

skal ha til å binde seg. Det 

asymmetriske styrkeforholdet 

bærer i seg faren for utnyttelse. 

Fasting sier at det «handler 

om å finne en balanse mellom å 

verne den enkelte» og frihet til 

å «bestemme over eget arbeids-

forhold». Det er vel og bra, men 

hvor og hvordan vil hun finne 

balansepunktene?

Hvis formålet er å endre 

maktforhold, betyr det å flytte 

makt fra det kollektive til det 

individuelle nivå. Det inne-

bærer i realiteten å gi mer makt 

til den sterkere part i arbeids-

forholdet.

Det går an å føre en debatt på 

dette nivået. Men så lenge det 

ikke skisseres løsninger for 

balanseringen på individuelt 

nivå, blir en diskusjon om utfor-

ming av arbeidstidsreguleringer 

en lite meningsfylt skyggebok-

sing.
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C
ivitas Mathilde Fasting tar 

til orde for større fleksibi-

litet i reguleringen av aa

arbeidstid i DN 7. september. 

Hun vil ha større spillerom for 

individuelle løsninger.

Arbeidsmiljøloven setter visse 

rammer for tillatt arbeidstid, 

både lengden og hvordan den 

kan ordnes i døgn og uke. Tariff-ffff

avtaleregulering dekker en stor 

del av det norske arbeidsmar-

kedet, i praksis hele offentlig 

sektor, mindre i privat sektor.

Loven gir en begrenset 

adgang til individuelle avtaler. 

Gjennom tariffavtaler kan det 

fastsettes regler som er gunsti-

gere (for arbeidstagerne) enn 

lovens. Når det er fastsatt 

arbeidstidsregler i en tariffav-

tale, er det tariffpartene som 

bestemmer hvilke tilpasninger 

eller særløsninger som kan 

avtales. Disse særordningene 

kan måtte avtales sentralt, eller 

tariffpartene kan overlate til 

partene i den enkelte virk-

somhet å inngå avtaler, even-

tuelt med forbehold om sentral 

godkjennelse.

Hva betyr det da, å skulle over-

late reguleringen til individuelle 

avtaler? Vil Fasting at slike 

avtaler skal inngås lokalt, uten 

hensyn til tariffavtalen som de 

lokale partene er bundet av?

Det vil være et oppsiktsvek-

kende brudd med internasjonal 

rett og folkerettslige konven-

sjoner som Norge er forpliktet 

av.
Et helt grunnleggende krav er 

at det kan inngås tariffavtaler 

som gir bedre løsninger for 

arbeidstagere enn minimums-

vilkårene i lovgivningen. Det er 

like grunnleggende at staten 

ikke kan forby partene i en 

tariffavtale å velge de løsninger 

de selv ønsker. Begge deler er en 

del av både organisasjonsfri-

heten og avtalefriheten, som 

har folkerettslig vern.

Fasting antar at individuelle 

løsninger «kan være med på å 

undergrave den makten arbeid-

Fleksible arbeidstider kan gi 

mer makt til den sterkere part i 

arbeidsforholdet, skriver Stein Evju, 

professor i arbeidsrett.

Det er en grunn-

leggende innsikt 

fra Adam Smith til i 

dag at i topartsrela-

sjonen med arbeidsgi-

ver er arbeidstageren 

vakden svakere part
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DN 7. august
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Ifølge Arbeidsmiljøloven må 

ledelsen ha de tillitsvalgtes 

underskrift på arbeidsplaner 

som gjelder helt ordinær drift 

på flyplasser, sykehus, barne-

vernsinstitusjoner og i politiet. 

Det stilles ingen krav til at de 

begrunner sine avslag i for 

eksempel HMS-hensyn slik 

lovens hensikt tilsier, og de kan 

bruke denne vetoretten til å 

drive lønnskamp eller kamp om 

andre goder. Arbeidsminister 

Bjurstrøm etterlyser dokumen-

tasjon på at det er behov for nye 

arbeidstidsbestemmelser i en 

kommentar i DN 9. september. 

Bjurstrøm og hennes departe-

ment burde være vel kjent med 

at slik dokumentasjon finnes. 

Spekter har sågar oversendt 

dokumentasjon og hatt møter 

med departementet om dette 

flere ganger 

En tredjedel av alle arbeidsta-

kere arbeider utenom den 

såkalte normalarbeidsdagen for 

at vi andre skal kunne gå på 

legevaken når vi har behov, 

kjøre fly på kveldstid og ta natt-

bussen hjem på lørdag.

Disse arbeidsplassene har 

systemer som er underlagt 

streng kontroll, og tilsyn gjen-

nomføres jevnlig for å se til at 

systemene og dermed sikker-

heten er god nok. Dette gjelder i 

høyeste grad innenfor arbeids-

tidsreguleringer. Dersom f.eks. 

arbeidsgiver og den enkelte 

arbeidstager er enige om å ha 

12- timers vakter i helgene, utar-

beides begrunnelser og risiko-

vurderinger som drøfter konse-

kvensene av dette, før det 

behandles av tillitsvalgte, verne-

ombud, arbeidsmiljøutvalg – og 

til syvende og sist Arbeidstil-

synet. 

Derimot er det ingen som 

kontrollerer hvordan arbeidsta-

gersiden ivaretar sin oppgave 

med å godkjenne arbeidsplaner. 

Her har tillitsv
algte all makt, og 

det stilles ingen krav til begrun-

nelse for avslag. Flere bør 

begynne å interessere seg for 

dette og det faktum at dagens 

arbeidstidsbestemmelser er 

direkte hindrende for at særlig 

kvinner kan få organisert livene 

sine slik at alle livets hensyn 

blir ivaretatt.  

 Anne-Kari Bratten, vise-

administrerende direktør i 

Arbeidsgiverforeningen Spekter

En underskrift unna kaos
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K
ommunikasjon er ofte 

KKvanskelig. I sitt in
nlegg i 

KKgårsdagens DN («UforståKK
elig av Dørum») synes Nordea

sjeføkonom Steinar Juel lite 

villig til å forstå mine syns-

punkter i samme avis dagen f

La meg derfor kort gjenta 

mine tre hovedpoenger.

For det første mente jeg a

sentralbanksjefens ordbruk

uken før ga tolkningsrom f

nivået på kronekursen had

selvstendig betydning, ut 

kronekursens virkning på

sjonen. Jeg mente ikke at

sentralbanksjefen ga nye

signaler, men altså at or

kunne misforstås, slik e

aktører tilsynelatende o

gjorde. At Juel og jeg h

vurderinger av dette, e

med. Men tror virkeli

jeg mener at en langv

krone ikke vil gi lave

og rente, slik han sk

tviler. 

Mitt annet poeng

sentralbanken ikke

utelukke noen virk

forsvare kronen, f

kerhet om mulig v

bruk ville vanske

lasjon mot krone

ikke at sentralba

varsle intervens

fordi slike signa

tert til testing a

våer sentralba

forsvare. 

Endelig me

Bank ikke bu

er 
uel 

ne-
De 
løp 

l panikk i markedet. På slike 

ager er kronen ingen nødhavn. 

Risikoen må reduseres, og 

derfor selger kortsiktige aktører 

seg ut av kroner.

Pussig nok er det akkurat 

dette poenget Nordeas egen 

valutastrateg Håkon Eek-

Nielsen bruker for å forklare 

kronesvekkelsen i gårsdagens 

DN. Her er strategen og jeg helt 

på linje.

Vi står igjen med et ugjendri-

velig faktum: Norges Bank har 

eksplisitt fra
skrevet seg bruk av 

et mulig virkemiddel mot valu-

taspekulantene. Jeg tror dette er 

lite heldig. Men jeg har full 

respekt for at Juel har en annen 

vurdering. 

 Øystein Dørum, sjeføkonom i 

DnB Nor Markets

Juel og puddingbevisetNorges Bank har fraskrevet seg bruk av et mulig virkemiddel mot 

valutaspekulantene. At kronen har svekket seg de siste dagene, rokker ikke 

ved dette synspunktet, skriver sjeføkonom Øystein Dørum.

RONARGUMENTET.

nar Juel (bildet) mener at 

en kronen ble svekket, så 

net ikke sentralbanksjefen 

r spekulasjon mot kronen.  

oto: Gunnar Bløndal
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 OMSORG OG FRIHET. 

Sentrale tariffavtaler regulerer

i dag arbeidstidene i eldre-

omsorgen. 

Foto: Christopher Olssøn

 Stein Evju, professor i 

arbeidsrett, Universitetet i Oslo
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