
Kapitel 3. Amerikanernes økonomi – indkomst, løn og fattigdom

I dette kapitel skal vi undersøge udviklingen i amerikanernes økonomiske levevilkår igennem 
de seneste årtier.

Bruttonationalproduktet (BNP) er værdien af den årlige produktion; hvis BNP vokser pænt 
betyder det, at det går godt for USA’s økonomi. Og at USA’s BNP er betydeligt større end 
Kina’s siger noget væsentligt om det økonomiske magtforhold mellem de to lande.

Her skal vi imidlertid se på amerikanernes økonomi. BNP fordeles som indkomst til 
amerikanerne og er derfor lig med nationalindkomsten. BNP pr. indbygger angiver 
gennemsnitsindkomsten, men hvis den er skævt fordelt er dette tal et dårligt mål for den 
almindelige befolknings levestandard. FN-organisationen UNDP prøver at måle 
befolkningens levevilkår i sit Human Development Index (HDI), der udover BNP pr. 
indbygger også giver vægt til sundheds- og uddannelsesvilkår. Det viser sig at mens USA er 
det fjerde rigeste land i verden, målt efter BNP pr. indbygger, er det nr. 10 på HDI listen, og 
næstlavest blandt de rige lande i et fattigdomsindex. Velstanden er mere skævt fordelt end i 
andre rige lande.

Udviklingen i den generelle levestandard måles bedst af medianindkomsten, som er 
indkomsten for den typiske amerikaner, dvs. den person der ligger præcis i midten, hvis alle 
amerikanere stilles op på række fra den fattigste til den rigeste.

Disse to tabeller er værd at studere grundigt.

Reel årlig 
medianindko
mst

Ulighed
(Gini)

Reel årlig 
lønindkomst

Reel
timeløn

Fattigdom
i procent

1970 36.795  0,394 33.170 14,07 12,6
1980 38.453  0,403 34.727 14,86 13,0
1990 40.963  0,428 34.475 14,04 13,5
1995 41.946  0,450 34.309 13,95 13,8
2000 46.058  0,462 36.439 14,95 11,3
2004 44.389  0,466 36.842 15,27 12,7

Alle beløb er i 2004-dollars. Medianindkomst er for familier, lønindkomst for personer.
Gini-kvotient: Se Ordforklaring bag i bogen.

Årlig vækst i 
BNP

Årlig vækst i 
medianindkomst

Årlig vækst i 
Gini-ulighed

Årlig vækst i 
lønindkomst

Årlig vækst 
i timeløn

1970erne 3,3 0,5 0,2 0,5 0,6
1980erne 3,1 0,7 0,6 - 0,1 - 0,6
1990-94 2,3 0,5 1,0 0,0 - 0,1
1995-99 3,9 2,0 0,5 1,2 1,4
2000-04 2,6 - 0,9 0,2 0,2 0,4

Alle tal er procenter.

Indkomst og ulighed

Det ses at medianindkomsten er vokset meget beskedent, bortset fra i sidste halvdel af 90erne; 
over hele perioden 1970 til 2004 er BNP vokset godt 3 % pr. år, mens medianindkomsten er 
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vokset ½ %. Skønt USA er blevet langt rigere, gælder dette ikke for amerikanerne som de er 
flest.

Det skyldes først og fremmest den store stigning i ulighed. Gini-kvotienten er måske et 
noget uanskueligt mål, men den følgende tabel kan hjælpe på forståelsen; den angiver de 5 
kvintilers (femtedeles) procentvise andel af nationalindkomsten i hhv. 1980 og 2004 
(fuldstændig lighed ville indebære at de alle får præcis 20% af indkomsten).

1980 2004
Fattigste 20% 4,2 3,4
Næstfattigste 20% 10,2 8,7
Midterste 20% 16,8 14,7
Næstrigeste 20% 24,7 23,2
Rigeste 20% 44,1 50,1

Kilde: US Census Bureau, 2005, Table A-3.

Det ses at de rigeste 20% har vundet betydeligt på bekostning af alle andre grupper.
I perioden 1979-2000 fik de fattigste 20% blot 0,8% af indkomstfremgangen i USA, mens 

de rigeste 20% satte sig på 74,0%; heraf tegnede den rigeste ene procent sig alene for 38,4%. I 
1967 aflønnedes en CEO med 24 gange gennemsnitslønnen, i 2000 med 300 gange så meget. 
Ser vi på fordelingen af formuen ejede de ’fattigste’ 80% 6% af den, mens den rigeste ene 
procent ejede 45% af alle aktiver.

Fra 2. Verdenskrig og frem til 60erne mindskedes uligheden, og da den økonomiske vækst 
samtidig var langt større end senere, oplevede den almindelige amerikaner en betydelig 
velstandsfremgang. I 70erne var konjunkturerne dårlige, samtidig med at tendensen til mindre 
ulighed stagnerede. Det er efter 1980 at vi har fået den kraftige polarisering, der i dag har 
gjort USA til et af de mest ulige samfund i den rige verden.

Også på andre måder er USA meget opdelt. Hvide tjener 50% mere end sorte. Geografisk 
set er øst- og vestkysten de rigeste områder, med finansverdenen der holder til i New York og 
IT sektoren der har centrum i Californien; disse såkaldte ’blå stater’ stemmer demokratisk. 
Syden og midtvesten er fattigere, fordi de trækkes med landbrug og gammeldags industri; de 
stemmer ’rødt’, hvilket i USA betyder republikansk.

Årsløn og arbejdsbyrde

Indkomst falder i to kategorier, lønindkomster og kapitalindkomster (især profit, rente og 
dividende).1 Kapitalgevinster fra kursstigninger tæller ikke som indkomst, men som 
formueforøgelse, men om det hedder profit eller kapitalgevinst kan jo være ligegyldigt for den 
heldige. 

Selv om afstanden mellem lavt- og højtlønnede er øget, er den helt afgørende grund til den 
øgede ulighed at kapitalindkomsternes andel af nationalindkomsten (BNP) er vokset 
dramatisk. I forrige kapital så vi at afkastet til den finansielle kapital er øget fra omkring 5% i 
60erne og 70erne, til knap 20% i 80erne og 90erne, mens afkastet til den produktive kapital 
har ligget stabilt på omkring 9% i hele perioden. Derfor er lønandelen af nationalindkomsten 
faldet, hvilket forklarer den meget svage udvikling i den årlige realløn. Lønnen udgør den 
helt overvejende del af indkomsten for de fleste amerikanere, mens kapitalindkomsterne især 
tilfalder de rige. Derfor har flertallet af amerikanere fået så lidt ud af væksten i USA’s 
økonomi.
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Vi skal også have lønarbejdernes ’frynsegoder’ med i billedet. De består af 
overenskomstbaserede sygdoms- og pensionsordninger, og deres værdi anslås til 10% af den 
egentlige løn. Selskaberne har med held søgt at reducere eller eliminere disse ordninger. Fra 
1995 til 1998 faldt værdien af dem med 4,4% pr. år, og siden 2000 er andelen af selskaber, 
der giver sygdomsforsikring, faldet fra 69% til 60%.2 Generelt er selskaberne blevet stadig 
mere militante i deres bekæmpelse af fagforeninger, hvor Wal-Mart er gået i spidsen med 
hold af jurister og andre eksperter, der med kort varsel sendes til områder hvor der er optræk 
til organisering; denne holdning er forståelig, i betragtning af at organiserede i gennemsnit får 
18% mere i løn end uorganiserede.

Både medianindkomst og årlig lønindkomst er trods alt øget en smule. Men for at afgøre 
udviklingen i levevilkår må vi også kende ’prisen’ for den øgede købekraft, dvs. hvor meget 
arbejde der har måttet udføres og under hvilke vilkår.

De anførte tal for den årlige lønindkomst gælder ’personer’. Ser vi på lønnen specielt for 
mænd, viser det sig at den stort set ikke er steget siden 1980 (da var den $40.412, i 2004 
$40.798), mens kvinder har oplevet en stigning fra $24.312 til $31.223. Samtidig er 
kvindernes andel af lønarbejderne steget fra 35% til 41%. Kvinderne er altså i større omfang 
kommet ud på arbejdsmarkedet, til dels fordi mandens løn ikke længere slår til. To indtægter 
er nødvendige for at få familiens økonomi til at hænge sammen. Familiens samlede 
lønindtægter er ganske vidst øget, men det samme er dens arbejdsbyrde.3 Generelt er den 
årlige arbejdstid for en familie øget over 7% mellem 1980 og 2002.
 
Timeløn og arbejdsintensitet

For at vurdere hvor meget lønarbejderne får ud af en given arbejdsindsats må vi betragte 
realløn pr. time. Det ses fra tabellen at stigningen i denne timeløn stort set har fulgt mønsteret 
for udviklingen i årslønnen, altså næsten stagnation. For perioden 1979-2003 var den årlige 
stigning i timelønnen 0,14%, altså halvanden promille. Maximal arbejdsdag og minimumløn 
blev indført så sent som i 1938, under New Deal, men i de sidste 25 år er arbejdsmarkedet 
blevet mere fleksibelt: Efter 1982 er arbejdstiden for fuldtidsarbejdere øget, samtidig med at 
minimumslønnen på $5,15 pr. time – fastlagt i 1967 – er blevet udhulet med 25%, fordi den 
ikke er øget i takt med inflationen.

Én ting er imidlertid løn pr. time, noget andet hvor meget arbejde der ydes i denne time. 
Meget tyder her på at arbejdet overalt i den vestlige verden, herunder i USA, er blevet mere 
intensivt. Mikael Nyberg gør op med myten om at det fleksible arbejdsmarked har gjort det 
moderne servicedominerede lønarbejde mere frit, selvstændigt og afslappet. Det modsatte er 
tilfældet. Arbejdsprocessen rationaliseres efter just-in-time princippet, hvor der ikke er tid til 
snak eller kaffepauser, og med det moderne management-by-stress system, hvor der bevidst 
ansættes færre end det nødvendige antal arbejdere for dermed at gennemtvinge et højere 
arbejdstempo. Ikke mindst Wal-Mart er kendt som en stressende arbejdsplads.

Produktivitet, profitabilitet og realløn

Ovenfor satte vi den stagnerende årlige realløn i relation til kapitalindkomsternes stigende 
andel af nationalindkomsten. Det samme billede – en massiv overførsel af værdier fra arbejde 
til kapital – tegner sig, hvis vi anskuer sagen ud fra produktionsprocessen og ser på 
udviklingen i fordelingen af økonomiens nettoprodukt på løn og profit.

Produktivitet kan defineres som den mængde produkter en arbejder kan fremstille på én 
time, fx 100 disketter pr. time. Antag at disketterne kan sælges til $0,5 pr. styk, i alt $50; efter 
fradrag af alle omkostninger, bortset fra lønnen, får vi værdien af nettoproduktet (’value 
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added’), måske $40. Denne værdi fordeles på løn og profit, fx i forholdet 3:1, således at 
arbejderen får $30 og selskabet $10. Arbejderens timeløn er disse $30, men for kapitalejeren 
er det interessante profitraten, dvs. det procentvise afkast på den investerede kapital; hvis der 
er investeret $100 i denne del af produktionsprocessen, bliver profitraten 10%.

Antag nu en produktivitetsvækst på 4%; det betyder at arbejderen nu kan fremstille 104 
disketter pr. time. Hvis nettoværdien af ekstraproduktet fordeles i samme forhold som 
tidligere, øges timelønnen til $30 plus 4% = $31,2 og profitten til $10 plus 4% = $10,4 
(hvorved profitraten øges til 10,4%). Hvis styrkeforholdet imidlertid er ændret, således at den 
nye fordelingsnøgle er 2:2, kan det beregnes at timelønnen blot er steget 2,7%, mens profitten 
er steget 8% (og profitraten ligeledes 8%, til 10,8).4

Udviklingen i timeløn bestemmes altså umiddelbart af to forhold, udviklingen i 
produktiviteten og fordelingen af produktivitetsvæksten mellem løn og profit.

Hvordan er det så gået i USA? Nedenstående figur fortæller den dramatiske historie.

 Ændringer i produkt og realløn pr. time i industrien 

Produkt pr. time i 
industrien 

Realløn pr. time i 
industrien 

Kilde: Editors: New Face of capitalism, Monthly Review, april 2002, Chart 3 (www.monthlyreview.org). 
Produkt (output) pr. time og realløn pr. time er begge sat lig 100 i 1950.

Det ses at produktivitet og realløn voksede i takt, dvs. med stort set samme procentvise årlige 
stigning, indtil 1980; det betyder som nævnt at fordelingen mellem løn og profit ikke ændrede 
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sig. Derefter har reallønnen stået i stampe. Fra 1980 til 2000 voksede timelønnen – se 
tidligere tabel – fra $14,86 til $14,95, dvs. med i alt 0,6%, mens det ses at produktiviteten er 
vokset med 100%, fra index 200 til index 400. Det betyder at selskaberne har tilegnet sig 
næsten hele velstandsstigningen, således at fordelingen mellem løn og profit stedse er blevet 
ændret i kapitalens favør.

Lad os se lidt mere detailleret på historien. 
Som det anes fra figuren stagnerede produktivitetsstigningen i løbet af 70erne, i sidste 

halvdel var den kun på 1%. Da timelønnen samtidig steg rimeligt, fra $14,07 til $14,86, kan 
det ikke undre at profitraten faldt, nemlig fra 6-7% i begyndelsen af årtiet til et historisk 
lavpunkt omkring 4% i begyndelsen af 80erne.5 Den ringe produktivitet betød at selskaberne 
ikke kunne konkurrere med Europa og Japan, og hjemme blev man presset af lønarbejderne. 
Reagan-revolutionen må forstås som reaktionen på denne dybe krise for den amerikanske 
kapital.

I løbet af 80erne kom der stadig ikke gang i produktivitetsudviklingen, men til gengæld 
faldt timelønnen. Nettoresultatet blev en stort set uforandret (lav) profitrate, efter nogle 
målinger dog med svagt stigende tendens mod slutningen af årtiet. Fordelingsnøglen mellem 
arbejde og kapital ændredes kraftigt til fordel for selskaberne.

I 90erne forbedredes produktiviteten omsider, især efter 1995 hvor den årlige vækst var på 
mellem 2,5% og 4%.6 I første halvdel af årtiet faldt timelønnen fortsat, hvilket betød at 
profitraten begyndte at stige efter 1991, men i anden halvdel voksede reallønnen omsider, 
med det resultat at profitraten faldt efter 1996.7

I 2001 dykkede produktiviteten grundet krisen, men er derefter skudt i vejret. Det samme 
er profitraten, fordi timelønnen nu atter stagnerede, som vi så i Kapitel 1.

Fattigdom og arbejdsløshed

Endelig har vi fattigdomsraten og arbejdsløshedsprocenten som indikatorer for udviklingen i 
amerikanernes økonomiske situation.

Fattigdommen faldt gennem hele efterkrigstiden og frem til 1975, alene fra 1960 til 1973 
halveredes den (fra 22% til 11%).8 Derefter steg den frem til 1995, faldt i anden halvdel af 
90erne og er atter steget under Bush. Fattigdommen er langt mest udbredt blandt sorte, hvor 
raten ligger på 23%. De fattiges vilkår blev især forringet under Reagan og Bush Junior, hvor 
en række velfærdsydelser blev beskåret eller elimineret.

Normalt opfatter vi ’de fattige’ som synonymt med arbejdsløse og udstødte, men den svage 
udvikling i reallønnen har i USA skabt en stor gruppe af ’working poor’; 24% af de 
beskæftigede ligger på eller under fattigdomsgrænsen, blandt spansktalende (’hispanics’) hele 
40%.

Arbejdsløsheden har naturligvis udviklet sig med konjunkturerne, i gennemsnit 6,5% i det 
meste af 70erne, 7,1% i 80erne,9 5,6% i 90erne, og efter en stigning under krisen i 2001-02 er 
procenten nu faldet til under 5. For sorte er arbejdsløsheden 13%.

Den reelle arbejdsløshed er formentlig betydeligt højere, fordi mange langtidsarbejdsløse 
ikke længere kan få dagpenge og opgiver at finde arbejde. Arbejdsstyrken består af 
beskæftigede plus ledige, men arbejdssøgende, og den officielle arbejdsløshedsprocent måles 
som andel ledige ud af denne arbejdsstyrke. Fra begyndelsen af 2001 (lige før recessionen) til 
slutningen af 2004 faldt andelen af befolkningen, som var i arbejdsstyrken, fra 67% til 66%. 
Det lyder ikke af meget, men det svarer til 3 millioner, og hvis de er skjult ledige øges 
arbejdsløshedsprocenten med hele 50%. Overhovedet er det blevet næsten umuligt at 
bestemme den reelle arbejdsløshed, efter at det fleksible arbejdsmarked langt hen ad vejen har 
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erstattet det gammeldags, årelange fuldtidsarbejde på en bestemt arbejdsplads med løsere 
ansættelse, ofte på deltid.

Hvem er kapitalist?

Det kan være nyttigt at afmystificere selve begrebet ’kapital’.
Kapital er ikke en pengesæk, kapital er ikke rigdom, kapital er end ikke en maskine. Hvis 

jeg bruger 5.000 kr på at købe en græsslåmaskine, er hverken pengene eller maskinen kapital, 
for formålet er mit private forbrug, altså at øge min nytte. Men hvis jeg foretager den selv 
samme transaktion – eller investering – som led i min virksomheds aktiviteter, er såvel de 
5.000 kr som græsslåmaskinen kapital, for formålet er nu at tjene penge, at skaffe profit. 
Kapitalen defineres altså gennem sit specifikke afkast: profit, rente, dividende eller 
kapitalgevinst.

Man skal vare sig at dæmonisere den amerikanske kapitalisme.
Hverken i USA eller Europa lever vi i et scenarium á la det Marx beskrev i 1867, da Das 

Kapital udkom, med en lille klasse af éntydige kapitalejere på den ene side og en stor klasse 
af éntydige lønarbejdere på den anden. Mange af økonomiens meget rige kaptajner – Chief 
Executive Officers (CEO) og fondsbestyrere – henter en pæn del af deres indkomst i form af 
honorarer og lønninger, der ikke er kapitalindkomster, om end aktieoptioner spiller en stadig 
større rolle som ’aflønning’. Og først og fremmest er kapitalen i dag kollektiv, dvs. ejet af 
kapital er spredt til en stor del af befolkningen; for 100 år siden var produktiv kapital 
synonymt med Ford og nogle få andre storkapitalister, mens den finansielle kapital for en stor 
dels vedkommende var ejet af Morgan, men dette er en saga blot. Halvdelen af de 
amerikanske husstande ejer aktier og mange har en lille renteindkomst fra penge i banken; 
generelt ejer den typiske (’median’) hvide amerikaner $42.100 finansielle aktiver (især aktier 
og obligationer), men den typiske sorte har $1.100. Desuden har de fleste – ud over den 
offentlige Social Security – en individuel eller overenskomstbaseret pensionsopsparing, 
hvilket betyder at de er medejere af de store pensionsfonde og derfor nyder godt af 
kapitalindtægterne fra disse. En pæn del af amerikanerne er altså ’deltidskapitalister’.

Det marx’ske scenarium sløres videre af den store gruppe af udstødte, der hutler sig 
igennem i den grå, uformelle økonomi eller ved hjælp af offentlig understøttelse. Videre er 
der de offentligt ansatte, som ganske vidst ikke er så mange i USA, hvor den offentlige sektor 
er lille; de står ikke i et modsætningsforhold til en privatkapitalist.

Den typiske amerikaners indkomst er sammensat af en stor del, der har form af løn, plus 
mindre dele der er kapitalindtægter eller overførsler fra det offentlige. Det sætter ikke scenen 
for en gammeldags klassekamp mellem arbejde og kapital.

Når disse ting er sagt, må det også understreges at den megen snak om ’folkekapitalisme’ er 
stærkt overdreven.

Nok ejer halvdelen af amerikanere aktier, men langt de fleste ejer kun nogle få af slagsen. 
Det kan være tilstrækkelig til at de oplever sig som medspillere på Wall Street – og denne 
ideologiske funktion er vigtig – men det forrykker ikke det overordnede billede, nemlig at den 
amerikanske kapital helt overvejende ejes af de rige. 95% af aktieværdierne ejes af de rigeste 
20% (og 37% ejes af de rigeste 0,5%); generelt ejede de 10% rigeste amerikanere 83% af de 
finansielle aktiver i slutningen af 90erne. Der er ingen tvivl om at kapitalindtægterne udgør en 
langt større andel af indkomsten for de rige end for de fattige. Derfor er Bush’s reduktion eller 
afskaffelse af skat på kapitalindkomster klart til fordel de rige, og når kapitalindtægterne 
udgør en stadigt stigende andel af nationalindkomsten er det udtryk for at de riges indkomst er 
vokset langt mere end de fattiges, altså at uligheden er øget.
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Videre er det vigtigt at skelne mellem eje og kontrol (dermed økonomisk magt). En mindre 
overvægt i eje af kapital kan give en dominans, der så på sin side kan være kilde til store 
kapitalindtægter. Dette mønster gælder den produktive kapital, hvor eje af 10% af aktierne 
normalt anses for tilstrækkeligt til at opnå 100% kontrol af et selskab; på den baggrund er det 
interessant at notere at amerikanske CEOer nu ejer 13% af aktiemassen, fordi en stor del af 
deres ’løn’ udbetales som aktieoptioner. Det gælder også den finansielle kapital. Hvis en fond 
ejer $50 mio kan den måske låne 5 gange så meget, men ejer den $250 mio kan den låne 
forholdsmæssigt langt mere, måske 20 gange dette beløb.

En mindre forskel i eje multipliceres altså til en stor forskel i økonomisk magt 
(multiplikatorens størrelse kaldes ’leverage’), og det er klart at hvis man kan råde over langt 
større beløb end man ejer, øges profitmulighederne tilsvarende. Forskellen mellem eje og 
kontrol betyder altså ikke – som nogle økonomer har ment – at eje og kontrol er adskilt, i den 
betydning af ejerne af et selskab (aktionærerne) har abdiceret magten til bestyrelse og 
direktion; det var der måske tidligere tendenser til, men i dag er aktieejet så koncentreret – 
især hos institutionelle investorer såsom pensionskasser – at ejet giver magt, og altså 
multipliceret magt. Og den CEO, der glemmer at fokusere på aktionærernes interesse i 
maximal kurs, bliver hurtigt fyret; tidligere havde de større spillerum til også at varetage 
hensynet til andre interessenter eller ’stakeholders’, fra de ansatte til lokalsamfundet.

Konklusion

Så hvad er konklusionen? Den må være at spørgsmålet om klassemodsætninger eller ej er et 
empirisk spørgsmål, dvs. det kan ikke afgøres af en abstrakt analyse af kapitalismens væsen.

I den keynesianske velfærdsstat, som vi kendte den frem til omkring 1980 i Vesteuropa, 
gik tendensen i retning af at opløse de traditionelle klassemodsætninger. Den offentlige sektor 
og dermed antallet af offentligt ansatte lønarbejdere øgedes, og flere og flere fik mere og mere 
del i kapitalindkomsterne.

Meget tyder på at udviklingen går i den modsatte retning i USA. Den offentlige sektor og 
dens ansatte vejer stedse mindre, og kapitalindkomsterne synes at koncentreres på færre 
hænder. Hvordan ellers forklare den betydelige stigning i ulighed og det forhold at det næsten 
kun er kapitalindkomsterne der er steget? Hvis disse indtægter spredtes mere ligeligt, måtte 
det give en tendens til større lighed.

Derfor vil jeg mene at USA er på vej tilbage til den gamle klassemodsætning. Men med en 
forskel. For mens arbejdsprocessen i den kapitalistiske produktionsmåde for 100 år siden 
tenderede mod at tvinge en relativt homogen klasse af fuldtidslønarbejdere sammen i en 
effektiv modmagt til kapitalen, er servicesamfundets lønarbejdere langt mere heterogene, 
hvortil kommer at det fleksible arbejdsmarked i stigende grad erstatter det faste 
fuldtidsarbejde med deltidsarbejde eller anden løs tilknytning til arbejdspladsen. Lønarbejdet 
er blevet individualiseret og i takt hermed er fagbevægelsen – solidariteten mellem arbejderne 
– svækket, som vi skal se i næste kapitel.

Resultatet for almindelige amerikanere har vi set i dette kapitel.
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1 I statistikken optræder også ’proprietors income’, hvilket er en blanding af løn- og kapitalindkomster (typisk små 
selvstændige firmaer uden ansatte).

2 Binder/Yellen, 2001, s. 39f, og R. Fantasia i Le Monde Diplomatique, marts 2006. – General Motors har for nylig 
indgået aftale med fagforeningen om milliardreduktioner i arbejdernes sundhedsgoder; alternativet var omfattende 
fyringer (men et par uger efter bebudede selskabet alligevel nedlæggelse af 30.000 jobs).

3 Bemærk at medianindkomsten er højere end lønindkomsten; det skyldes dels at kapitalindkomster er med, dels at 
medianindkomsten er for hele husstanden. Når den er vokset lidt mere end lønindkomsten (bortset fra tiden efter 2000), 
skyldes det at kapitalindkomsterne er skudt i vejret, men det kan også spille ind at det er blevet mere almindeligt at 
begge ægtefæller arbejder.

4 De 4 ekstra disketter sælges til 0,5 x 4 = $2. Herfra trækkes 1/5 til diverse omkostninger, hvilket giver en ekstraværdi 
på $1,6. Hvis parterne deler lige over, stiger lønnen til $30,8, altså med 2,7%, mens profitten vokser til $10,8, altså med 
8%.
I øvrigt findes der mange, mere specielle, produktivitetsbegreber, men dette er kernen. Det samme gælder målingen af 
profitraten, hvor profitten til tider relateres til samlede fast kapital, til tider til ’net worth’, dvs. selskabets aktiver minus 
passiver.

5 Jf. figur 4.1 i Crotty, 2005; det drejer sig om ikke-finansielle selskaber og profitten relateres til Net Worth. 
Duménil/Lévy, 2005, bekræfter tendensen, men de definerer profitraten anderledes.

6 Brenner, 2004, s. 58, nævner de 2,5%, som han imidlertid mistænker for at være overdrevent; tallet 4% gælder 
perioden 1996-99, og gives i Monthly Review, 2002. Der har været en uendelig diskussion om 
produktivitetsudviklingen 1995-2000, hvor nogle hævdede at den skød i vejret takket være IT og den angiveligt 
krisefrie New Economy, mens andre har anlagt en mere moderat vurdering. I dag synes der dog at være enighed om at 
produktiviteten faktisk øgedes betydeligt.

7 Det skal understreges at figuren handler om produktivitet og realløn indenfor industrien. Der er ingen speciel grund til 
at tro at situationen er væsentligt anderledes indenfor service, men her har jeg ikke tal. Et andet forbehold: Figuren 
afspejler nok stigningen i produktivitet i 90erne, især årtiets sidste halvdel, men den ringe fremgang i produktivitet i 
80erne er svær at få øje på i figuren.

8 Fattigdomsprocenten angiver andelen af befolkningen under fattigdomsgrænsen. Beregningen af denne er meget 
kompliceret, afhængig af alder, civilstand og antal børn; for enlige under 65 år er den knap $10.000, dvs. omkring 
63.000 kroner.

9 Reagan gjorde det lettere at blive arbejdsløs og hårdere at være det. Han nedlagde offentlige 
beskæftigelsesprogrammer, forpligtede enkeltstaterne til at indføre tvangsaktivering (’workfare’) og sænkede 
dagpengenes løndækning fra 76% til 32%.
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