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Tre svar 1. De store gevinstene måles ikke 
nasjonalregnskapet 

2. De store gevinstene er høstet allerede 

3. De store gevinstene ligger foran oss 



Svar 1

Forbruksrevolusjon

Siden dotcom-boblen har den store 
digitaliseringssuksessen handlet om smartelefoner, 

nettbrett og sosiale medier 

De har først og fremst forandret (og forbedret) fritiden 
for folk, og med det avleiret seg som økte 

konsumentoverskudd 

Det er verdifullt, men det måles ikke i BNP  



Tre svar 1. De store gevinstene måles ikke 
nasjonalregnskapet 

De tilfaller forbrukerne i form av større konsumentoverskudd 

2. De store gevinstene er høstet allerede 

3. De store gevinstene ligger foran oss 



Svar 2

Baumol-effekten

Tekniske fremskritt fra samlebånd til datastyring har 
ført til eventyrlig produktivitetsvekst i den 

vareproduserende del av økonomien 

Vi har naturlig nok ønsket å ta ut mye av den 
inntektsveksten dette har ført med seg i form av økt 

forbruk også av tjenester 

Siden det ikke har vært produktivitetsvekst der, kan 
det bare skje ved at vi flytter folk fra vareproduksjon til 

tjenesteproduksjon 

Resultatet er at de fleste idag jobber i den del av 
økonomien der det ikke er noen produktivitetsvekst 



Tre svar 1. De store gevinstene måles ikke 
nasjonalregnskapet 

De tilfaller forbrukerne i form av større konsumentoverskudd 

2. De store gevinstene er høstet allerede 
De ble høstet i industri, finans og IKT den gang de hadde 

mange ansatte 

3. De store gevinstene ligger foran oss 



Svar 3

Potensialet Baumol-effekten er en sovepute 

Tjenesteytende næringer som finans, varehandel og 
telecom har vist at produktivitetspotensialet ved bruk 
av ny teknologi ikke er begrenset til vareprooduksjon 

De har imidlertid også vist at det i gamle, tunge, 
byråkratiske organisasjoner må store sjokk til for å 

utløse innovasjon og endring 

Det store spørsmålet er hvilke spark i baken som må 
til for å få offentlig tjenesteytelse til å gå fra digital 

fasadepynting til digital revolusjon  



Tre svar 1. De store gevinstene måles ikke 
nasjonalregnskapet 

De tilfaller forbrukerne i form av større konsumentoverskudd 

2. De store gevinstene er høstet allerede 
De ble høstet i industri, finans og IKT den gang de hadde 

mange ansatte 

3. De store gevinstene ligger foran oss 
De kan og må høstes i de næringene der de fleste jobber nå


