
ULIKHET OG FATTIGDOM

Astrid Marie Jorde Sandsør

Torsdag 25.04.13



Innledende spørsmål

I Hvor stor er inntektsulikheten?

I Hvordan kan vi måle det, og hva må vi ta hensyn til?

I Hvor mye fattigdom er det?

I Hvordan kan vi måle det, og hva må vi ta hensyn til?



Inntektsfordeling

I Inntektsfordeling sorterer personer etter størrelsen på
inntekten. Figuren viser for hvert intervall hvor mange personer
som har inntekt i det intervallet.



Inntektsfordeling

I Sammenligning mellom Norge og USA



Lorenz kurve

I Lorenz kurve viser sammenhengen mellom andel av
befolkningen og andel av samlet inntekt når befolkningen er
ordnet etter størrelsen på inntekten med de fattigste først

I Viser prosent av inntekten som alle under persentilen har



Lorenz kurve

I Sammenligning mellom kvinner i 1982 og kvinner i 1990



Lorenz kurve

I Sammenligning mellom Norge og USA



Gini koe�sient

I Flateinnholdet av A delt på �ateinnholdet under 45 graders
linjen. Jo større �ateinnhold, jo mere ulikhet

I Rett linje - ingen ulikhet, mer krumming, mer ulikhet

I 0-1, 0=helt likt, 1=helt ulikt (en person har hele inntekten)



Gini koe�sient

I Utviklingen av Gini koe�sienten i Norge fra 1980-2009
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Gini koe�sient

I Sammenligning av Gini koe�sient på tvers av land



Inntekts-rater

I Medianen i fordelingen, eller medianinntekten, deler enhetene i
to like deler, slik at halvparten av inntektene er mindre enn
medianen, halvparten større.

I Kvartilene (kvartilinntektene) deler enhetene i �re, slik at en
fjerdedel har lavere inntekt enn første kvartil, halvparten har
lavere inntekt enn annen kvartil (som er lik medianinntekten)
og så videre.

I Tilsvarende har vi persentiler som deler populasjonen inn i 100
like store grupper.

I Inntekts-rater måler f.eks. inntekten i en persentil av
befolkningen sammenlignet med en annen persentil av
befolkingen

I Typisk brukes 90/10 som et mål - inntekten til den 90.
persentilen delt på inntekten til den 10. persentilen



Inntekts-rater

I Typisk brukes 90/10 som et mål - inntekten til den 90.
persentilen delt på inntekten til den 10. persentilen
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Problemer med å måle inntektsulikhet

I Måler årlig inntekt, men folk bryr seg om levestandard.
Livstids-inntekt er bedre mål hvis man kan låne/spare.

I Fast og variabel inntekt - høy inntekt i en periode brukes til å
dekke behov i perioder med lav inntekt

I Økonomisk mobilitet - er man alltid fattig i forhold til andre,
eller bare i en periode (studenter?)

I Et mål kan si at ulikhet har økt mens et annet sier det har blitt
redusert (gini, varians)



Fattigdom

I Annet mål som sier noe om inntektsfordeling: fattigdomsmål

I Fattigdomsrate: andel av befolkning som har inntekt under en
fastsatt grense (fattigdomslinjen)

I Verdensbanken opererer med to fattigdomsgrenser: en og to
dollar per dag, regnet om til lokal valuta og justert for
kjøpekraft

I 1998: 1,2 milliarder mennesker levde av mindre enn en dollar
dagen, 2,8 milliarder levde av mindre enn to dollar dagen

I To mål på fattigdom: absolutt og relativ (begge måler andel
under gitt nivå)

I Absolutt: samme fattigdomsgrensen over lengre tid i samme
land, eller i �ere land som man ønsker å sammenlikne

I Relativ: inntekten er betydelig lavere enn det vanlige ellers i
det samfunnet hun bor i, man kan ikke delta i samfunnet på
vanlig måte



Relativ fattigdom

I Relativ fattigdom

I EU: felles fattigdomsgrense lik halve medianen av
husholdningsinntekt per forbruksenhet.
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Fattigdomsmål

I Ulike mål basert på fattigdomslinjen:

I Andel fattige (poverty rate)
I Antall fattige (head count)
I Fattigdomsgap (poverty gap) - vektlegger de fattigste ved å

bruke distanse mellom inntekt og fattigdomsgrense

I Tiltak mot fattigdom:

I Minstelønn
I Folketrygd
I Negativ inntektsskatt (omfordeling via skattesystemet)
I Naturaloverføring (in-kind transfer) - goder til fattige i steden

for penger



Politisk �loso�

I Utilitarisme: maksimere summen av nytte i samfunnet

I Fordeling hvis ekstra nytte av en krone mer til fattig er større
enn redusert nytte av en krone mindre til rik

I Hvis omfordeling fører til vridning (e�ektivitetstap) må det
veies mot nytteøkning av omfordeling

I Liberalisme: choose policies deemed to be just, as evaluated by
an impartial observer behind a �veil of ignorance�

I Bestemme reglene før vi blir født, helt tilfeldig hvem vi blir
I maksimerer minimumsnytten (verst tenkelig utfall)
I Troen på incentiver vil allikevel gi noe ulikhet

I Libertarianisme: ingen omfordeling, myndigheter skal ha
minimal oppgave


