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argumenter for deregulering av 
arbeidslivet, mindre progressive 
skattesystemer og innovative 
subsidieordninger for nærings
livet formuleres som forbedrin
ger i effektivitet når det ikke 
lenger er grunnlag for å tro at det 
er særlig rom for slike forbedrin
ger.

Resultatet er kostbare 
reformer med liten effekt og en 
overoptimistisk innovasjons
politikk.

Like bekymringsfullt er 
implikasjonene dette har for 
finansmarkedene. For meg 
virker det som om troen på 
langsiktig, signifikant vekst i 
aksjemarkedene er bygd inn i 
markedsaktørenes dna. Med 
dagens produktivitetsvekst er en 
slik langvarig vekst rett og slett 
umulig. Dersom vekstforvent
ningene ikke korrigeres, vil 
finansmarkedene produsere en 
jevn strøm av spekulasjons
bobler som vil forsterke effekten 
av lav produktivitetsvekst på 
samfunnets inntektsutvikling i 
en tid der vi tåler det minst.

Mangelen på produktivitets
vekst, koblet med tvilsomme 
tiltak for å få veksten tilbake, 
truer den harmoniske organise
ringen av norsk næringsliv, siden 

økonomisk politikk først og 
fremst vil påvirke fordelingen 
av inntektene. Jo fortere dette 
blir erkjent, dess bedre er 
mulighetene for at utfordrin
gene som følger av lav produk
tivitetsvekst, kan løses på en 
samfunnsmessig god måte.

Eric Nævdal, seniorforsker ved 
Frischsenteret

kapital, renten, nærmer seg null.
Fallende renter har antagelig 

utspilt sin rolle som driver av 
vekst i aksjemarkeder og 
næringsliv. Det er ikke realistisk 
at rentene skal falle ytterligere. 
Skal Vestens aksjemarkeder 
fortsette å øke i verdi, kan dette 
skje på bare tre måter:

l Bedriftene betaler mindre 
skatt.

l Arbeidskraftkostnadene går 
ned. 

l Naturressursene utnyttes mer 
aggressivt.

Det burde være klart at disse 
tre virkemidlene uansett bare 
kan gi en midlertidig effekt. Og 
her ligger den store konflikt
linjen i fremtidens økonomiske 
politikk. Det er ikke lenger slik at 
når bedriftene tjener mer 
penger, så kan vi få bedre 
offentlige tjenester og bedre 
velferd for arbeidstagere. Det 
ene går på bekostning av det 
andre, og det betyr muligens et 
øket konfliktnivå i både politikk 
og arbeidsliv.

Politikk og økonomi slutter å 
dreie seg om hvordan man kan 
gjøre kaken større, men om 
hvordan man skal dele kaken. 
Den prosessen har allerede 
startet, og det er påfallende at 

kan vi forholde oss til den på en 
rasjonell måte.

Det meste av næringslivet 
tjener gode penger om dagen, 
og aksjemarkeder i Norge og i 
Vesten har hatt en strålende 
utvikling de siste årene. Man 
skulle kanskje tro at dette 
skyldtes at dyktige bedrifts
ledere har vært flinke til å 
innovere og rasjonalisere etter 
finanskrisen. Selvfølgelig  
finnes det eksempler på dette, 
men det er intet mysterium  
at kapital intensive bedrifter  
tjener mye penger når prisen på 

Langvarig stagnasjon står for døren

Produktivitetsveksten avtar, og vi må forberede oss på langvarig 
stagnasjon i den vestlige verden.

Ø
konomisk 
statistikk viser at 
vi i snart 40 år 
har sett en 
utvikling i den 
vestlige verden 

der produktivitetsveksten 
stagnerer. De siste ti årene har 
veksten nærmet seg null.

Det er påfallende at utviklin
gen har pågått på tross av både 
den nærmest universelle 
deregulering, privatisering og 
globalisering som har pågått i 
Vesten siden 1980tallet og den 
betydelige teknologiske 
utviklingen som verden har 
opplevd.

Produktivitetsvekst er den 
absolutt viktigste drivkraften 
bak vekst i produksjon per 
innbygger. Vi må dermed være 
forberedt på en langvarig 
stagnasjon.

Dessverre tyder lite på at 
myndigheter og næringsliv 
forstår konsekvensene av 
stagnasjonsøkonomien.

Produktivitet måles på 
mange måter, men hoved
poenget for dem alle er at man 
relaterer hvor mye «brutto
nasjonalprodukt» (bnp) man 
får for innsatsfaktorene man 
bruker. Det er riktignok korrekt 
at kvalitative forbedringer ikke 
nødvendigvis fanges opp av 
disse målene. En mobiltelefon 
som koster 3000 kroner, er noe 
annet i dag enn én til tilsva
rende pris for 20 år siden. Men 
disse kvalitative forskjellene er 
av begrenset relevans her.

Bruttonasjonalproduktet er 
nemlig ikke bare et unøyaktig 
mål på verdien av det vi 
produserer. Det er også et 
ganske godt mål på samfunnets 
samlede inntekt, og det er 
stagnasjonen i samfunnets 
samlede inntekter som 
kommer til å være den domine
rende faktoren i fremtidens 
økonomiske politikk.

Mangelen på produktivitets
vekst har mange implikasjoner. 
Det er vanskeligere å føre 
motkonjunkturpolitikk dersom 
det tar 70 år for bnp per hode å 
dobles enn om det tar 15 år. 

Det blir også viktigere å 
sørge for en rettferdig fordeling 
av pensjons forpliktelser over 
tid. 

I det hele tatt står vi overfor 
strengere begrensninger, men 
om vi erkjenner stagnasjonen, 

«Produktivitetsveksten stagnerer. De siste ti årene har veksten nærmet seg null. (...) Det er påfallende at utviklingen har pågått på tross av både den 
nærmest universelle deregulering, privatisering og globalisering som har pågått i Vesten siden 1980-tallet og den betydelige teknologiske utviklingen 
som verden har opplevd» skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra en keramikkfabrikk i Stoke-on-Trent i Storbritannia. Foto: Oli Scarff/AFP/NTB Scanpix
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