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Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet 
Hvordan manglende erkjennelse av strukturelle problemer leder 
til en sterk undervurdering av behovet for nye liberale reformer
Av Lars Peder Nordbakken, fagrådsleder i Civita

Et raskt tilbakeblikk på den økonomiske utviklingen i Vesten syv år etter utbruddet av finanskrisen avtegner 
et bilde preget av vedvarende vekstproblemer, med andre ord stagnasjon. Den gjennomsnittlige årlige 
veksten i BNP per innbygger for hele OECD-området var på 1,9 % i perioden 2001-2007, det vil si i årene 
mellom dotcom-krisen og finanskrisen, og tilsvarende tall for årene 2007-2012 var begredelige –0,3 %. 
Ser man på USA alene, var den gjennomsnittlige årlige BNP-veksten per innbygger på respektive 1,7 % og 
0,0 % for samme perioder.1 

Et interessant spørsmål er hvor lenge den mye omtalte «sekulære stagnasjonen» egentlig har vart? 
Nøkkelordet i spørsmålet er «egentlig», som jeg straks vil komme tilbake til. For USA og Storbritannias 
del er spørsmålet av særlig interesse, når vi nå vet i hvilket omfang veksten før finanskrisen var basert 
på en historisk kraftig privat gjeldsoppbygging, en ekstrem vekst i finansnæringens størrelse – det 
hele fyrt opp og muliggjort av en feilaktig regulert finanssektor, kombinert med en håpløst løssluppen 
pengepolitikk med vedvarende ekstremt lave renter. At denne finansielle-monetære feilutviklingen bidro 
til økt bolig- og forbruksetterspørsel før krisen slo inn er hevet over tvil. Med slike sterkt ekspansive 
vekstimpulser kan man også lure på hvorfor ikke veksten faktisk viste seg å være sterkere i perioden før 
finanskrisen. Skarpe analytiske økonomer, blant andre Andrew Smithers og Adair Turner, har fremlagt 
overbevisende argumenter og dokumentasjon som konkluderer med at den underliggende økonomiske 
stagnasjonen allerede var godt i gang lenge før finanskrisen, og at den økte etterspørselen i kjølvannet 
av gjeldsinflasjonen kun fungerte som en midlertidig motkraft, slik at man til tross for en underliggende 
tendens til stagnasjon likevel kunne registrere en moderat vekst.2 

Hvis Turner og Smithers har rett, betyr det at den aktuelle stagnasjonen i hovedsak må forstås som 
strukturell, og ikke i første rekke som et syklisk fenomen som gradvis løser seg selv. I så fall hviler det 
også store spørsmålstegn rundt de langsiktige effektene av den rådende medisineringen fra både Federal 
Reserve, Bank of England og Den europeiske sentralbanken (ECB): «kvantiativ lettelse». Det er utvilsomt 
et poeng for sentralbankene at en ekspansiv pengepolitikk med fortsatt rekordlave renter er til stor hjelp 
for å bygge opp kapitalen i mange skjøre banker, slik at man når opp til de nye nivåkravene. Gjennom 
å låne penger til 0,15 % i sentralbanken og låne ut de samme pengene tilnærmet risikofritt til staten 
til 3,0 %, sier det seg selv at banker med lav kapitaldekning får god hjelp på veien. Men, på ett eller 
annet tidspunkt vil kapitalkravene bli oppfylt, og da vil en fortsatt ekspansiv pengepolitikk stå i fare for 
å resultere i vesentlig økt inflasjon, en ny runde med inflaterte verdipapirpriser og en fornyet fare for 
overstimulering av aggressive investorer på jakt etter økt avkastning basert på høyere risiko og høyere 
gjeldsgrad. 
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Selv en ekspansjonist som Lawrence Summers erkjenner den nevnte risikoen, men ender opp som en 
pessimist som spår «sekulær stagnasjon» med mindre verdens ledende nasjoner kommer sammen og 
setter i gang en koordinert global vekststrategi for å få maksimal uttelling av ekspansiv finanspolitikk 
gjennom balanserte tiltak i både overskudds- og underskuddland samtidig. Denne klassiske keynesiansk-
sykliske løsningen synes ikke mer realistisk gjennomførbar nå sammenlignet med situasjonen i april i år, 
da Summers fremla sin bønn til verdens ledere.3 Imidlertid pekte også Summers på et akutt behov som 
er spesielt tydelig i USA og Storbritannia, og det er behovet for økte investeringer i innovativ verdiskaping 
og i forsømt infrastruktur. Det er grunn til å minne om at dette investeringsunderskuddet ikke er av 
nyere dato. Det oppstod lenge før finanskrisen, og beskriver utvilsomt en viktig kilde til den langvarige 
underliggende stagnasjonen som ingen lenger kan se bort fra hvis man vil ut av den onde sirkelen. 

Den onde sirkelen har nemlig dype sosiale konsekvenser, så dype at den nå er i ferd med å true realiteten 
i den «amerikanske drømmen» - selve nøkkelen til å verdsette USA som mulighetenes land som et reelt 
fundert felleseie for det brede lag av befolkningen. Noen fakta taler sitt eget språk:

•	 Selv om arbeidsledigheten etter hvert er blitt redusert til rundt 6 %, er det grunn til å dempe 
jubelen, når man samtidig registrerer at yrkesdeltakelsen blant de mellom 18 og 64 år har vært 
nedadgående helt siden slutten av 1990-tallet, og har fra toppnivået i 1999 på rundt 67 % gått ned 
til rundt 63 %.4 

•	 Den sosiale mobiliteten i USA er gått merkbart ned: Sannsynligheten for at en person født i den 
nederste 25 % av inntektsfordelingen skal ende opp i den øverste 25 % gruppen er mer enn halvert 
i løpet av de siste 30 årene. Den sosiale mobiliteten er nå høyere i Skandinavia enn i USA. 

•	 Medianinntekten har i løpet av de siste 30 årene gått marginalt ned for amerikanske husholdninger.
•	 Den rikeste 1 % av amerikanerne tilrev seg hele 60 % av økningen i nasjonalinntekten mellom 1977 

og 2007.5 Etter finanskrisen (2008-2013) har den samme 1 % av befolkningen stått for utrolige 93 
% av den samlede inntektsøkningen. 

Denne utviklingen truer med å rive den sosiale tillitskapitalen i det amerikanske samfunnet i stykker, 
og dette sivile forfallet gir seg gradvis til kjenne på stadig flere arenaer i samfunnet; fra det polariserte 
politiske landskapet til en oppsiktsvekkende sterk nedgang i alminnelig deltagelse i sivilsamfunnet.6 

En av Thomas Pikettys fremtidsspådommer i Capital in the Twenty-First Century var som kjent at vi frem-
over kan vente oss en kombinasjon av lav økonomisk vekst og økende ulikhet, fordi kapitalavkastningen 
ventelig vil være betydelig høyere enn den økonomiske veksten. Selv om dette av flere grunner er en 
høyst diskutabel spådom, er det ingen tvil om at nettopp denne tendensen rent faktisk allerede har 
vært tydelig i mange land i det siste tiåret. Et speilbilde av denne tendensen ser man i utviklingen i 
private formuesverdier i forhold til samlet nasjonalinntekt over tid. Som det fremgår av figuren under, 
som bygger på Pikettys tall, har tendensen til høyere formuesverdi i forhold til nasjonalinntekt vært 
spesielt markant i land med lav vekst, lav sosial mobilitet, svakt utviklet entreprenørskap og regulatorisk 
overbelastning – som Italia, Frankrike og Japan. Utviklingen i Japan under siste halvdel av 80-tallet er 
også verd å merke seg, fordi dette er en periode med usedvanlig sterk kredittvekst og oppblåsing av 
priser på boliger og eiendommer – før den lange stagnasjonen satt inn på 90-tallet. Dette er vel å merke 
mønstre som Piketty selv ikke betoner i sin bok. 
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Utvikling i privat formue i prosent av nasjonalinntekten i utvalgte land    

Piketty fremstiller sin spådom nærmest som en refleksjon av en historisk lov (r>g) som han mener å ha 
bevist gjennom analysene av sitt historiske datamateriale, og bruker dette perspektivet til å mane til 
politisk handling for å motvirke denne påståtte drivkraften for økende økonomisk ulikhet i samfunnet.

Imidlertid oppstår det her flere viktige spørsmål, som Piketty ikke går grundig inn i, men som kan være 
helt avgjørende å forfølge hvis man vil forstå hvorfor store og uheldige former for ulikhet oppstår. I så 
måte er det spesielt interessant å forsøke å forstå om det finnes viktige krefter eller mekanismer som 
samtidig virker i retning høy kapitalavkastning, lav vekst og sterk økning i ulikhetene i samfunnet. Går 
man inn i dette spørsmålet, er det klart at det finnes flere slike faktorer, som hver for seg virker i denne 
retningen, men enda viktigere er det at samspillet mellom to eller flere av disse sammen kan utgjøre en 
så sterk kraft at de har transformerende innvirkning på både økonomien og samfunnet. Som det vil vise 
seg er det dessuten sannsynlig at de samme faktorene har en tendens til å stimulere hverandre, slik at vi 
til sammen står overfor en selvforsterkende kraft, som det er naturlig å forstå som en kraft som ikke bare 
virker innenfor et land, men også på tvers av landegrensene. Dette vil si at hvis kraften har utgangspunkt 
i USA og Storbritannia, så vil den samme kraften også lett kunne smitte over på andre land ,som, la oss 
si Sverige, Norge og Tyskland.

De kreftene som Piketty ikke sier særlig mye om, har også betydning for å forstå hvilken politikk som 
er best egnet til å snu utviklingen til det motsatte av Pikettys egen spådom, det vil si i retning varig og 
inkluderende vekst som fjerner urimelige kilder til ulikhet og fremmer muligheter for alle. At ikke Piketty 
behandler disse kreftene er også bemerkelsesverdig i forhold til hvilken stor betydning de har hatt og har 
i den økonomisk-politiske diskusjonen både faglig og offentlig i viktige land som USA, Storbritannia og 
Tyskland. 

Hvis disse destruktive kreftene skulle sammenfattes under en samlende overskrift, så er det nærliggende 
å kalle dem tegn på institusjonelt forfall. Et forfall som har ført til en systematisk degenerering av økonomi 
og samfunn i toneangivende vestlige land. 
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•	 Et strukturelt skift i belønning av toppledere, i og utenfor finanssektoren
•	 En uforholdsmessig sterk finansiell og monetær ekspansjon
•	 Omfanget av rent seeking øker i forhold til verdiskapende profit seeking
•	 Økt innslag av verdiomfordelende aktiviteter i forhold til verdiskapende aktiviteter
•	 Svekket konkurranse og tiltagende økonomisk maktkonsentrasjon

Felles for disse drivkreftene er at de både enkeltvis, men spesielt i samvirke med hverandre, skaper en 
særdeles uheldig kombinasjon som tenderer i retning av vesentlig økte inntektsforskjeller og økonomisk 
stagnasjon – i parallell. 

Kortsiktig berikelse – langsiktig stagnasjon
Et spesielt trekk ved det siste tiåret er at bedriftene i både USA og i Storbritannia, i motsetning til tidligere, 
har operert med store positive kontantstrømmer. Fra tidligere å bli nettofinansiert gjennom aksjer og 
låneopptak, er bildet snudd opp ned – til å bli netto selvfinansierende. Helt umiddelbart er det lett å 
ledes til å mene at det er et sunnhetstegn. Imidlertid blir bildet et helt annet når man samtidig betrakter 
utviklingen i fortjenestemarginer og investeringer. Fortjenestemarginene det siste tiåret har som Andrew 
Smithers har bevist økt betydelig, samtidig som investeringene er nedadgående. Legg så til at bedriftenes 
sparing gjennom kontantstrømoverskudd for USAs del var hele 3,34 % av BNP i perioden 2002 -2011, og 
for UK oppsiktsvekkende 4,54 % - og dessuten at begge størrelser speiler utviklingen i et tilsvarende sterkt 
offentlig budsjettunderskudd.7 Samlet danner dette et bilde av lav vekst og vekstdempende finansielle 
ubalanser som en ekstrabyrde.  

Hva ligger så bak denne utviklingen? Det er temmelig opplagt at de markante endringene må forstås i 
lys av hvordan selskapenes atferd har endret seg. Atferdsendringer bygger videre på at beslutningene 
endres, og endret beslutningsmønster skyldes i stor grad at ledelsen i selskapene har fått incentiver som 
fremmer en annen atferd, sammenlignet med tidligere. Og, som kjent kan sterke incentiver også endre 
kulturer.  

Som Andrew Smithers og andre har vist er det skjedd store endringer i løpet av de siste 20 årene i 
måten toppledere blir belønnet. Selv om grunnlønnen er økt betydelig, er det bonusene på toppen som 
kan sies å ha eksplodert, slik at bonusene nå typisk utgjør den klart største andelen av den samlede 
topplederavlønningen. Bonusene er igjen typisk basert på kortsiktige resultater og aksjeverdier. Legg 
gjerne til et par andre forhold som også er med på å forklare hvordan toppledernes incentivstruktur er 
endret, som kortere gjennomsnittlig tid i hver jobb, vesentlig lavere marginalskatt på høye inntekter og 
større maktkonsentrasjon rundt toppleder i styrerommene. 

Hva har så skjedd? Det helt avgjørende er at tidspreferansen til topplederne har økt dramatisk. Det vil 
si at verdien av maksimal ledergodtgjørelse på kort sikt er blitt vesentlig mer verd enn maksimalisering 
av langsiktig verdiskaping. Det vil igjen si at topplederne, og kanskje også noen kortsiktige aksjonærer, 
har foretrukket å bruke mer av selskapenes kontantoverskudd på å kjøpe tilbake aksjer enn å bruke 
mer midler på langsiktige investeringer. Men de nye incentivene innebærer også fort at topplederne 
i større grad foretrekker å følge en prisstrategi som øker fortjenestemarginene på kort sikt på 
bekostning av produsert volum. Bonusene øker når fortjenestene får et kortsiktig kick oppover, og økte 
fortjenestemarginer og høyere fortjeneste per aksje gjennom tilbakekjøp av aksjer er sikre virkemidler 
til å skape slike kick. Andrew Smithers har sammenlignet det siste med hva som ellers skjer hvis det blir 
mindre konkurranse i et marked – effekten er tilsvarende. For USA og Storbritannia, som også fremstår 
som de toneangivende landene hva gjelder endringer i lederavlønning, er dessuten fakta helt utvetydige 
i forhold til alle nevnte konsekvenser av de nye formene for lederavlønning. Det synes hevet over tvil 
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at de nevnte endringene har utgjort en svært viktig kilde til både økt ulikhet og lav vekst, til tross for at 
Piketty ikke berører disse sammenhengene på annen måte enn å registrere fremveksten av «the super 
manager» og vise til en uheldig ledelseskultur i USA.    

Det bør for helhetens skyld tillegges at den kraftige oppblåsingen av finanssektorens størrelse i både 
USA og UK parallelt med utviklingen av de nye og mer finansielt orienterte lederincentivene naturlig 
nok har bidratt til å forsterke den nevnte utviklingen merkbart. Finansnæringen er i tillegg preget av 
store muligheter til å skape ny kjøpekraft, påvirke finansielle verdier på kort sikt, og operere med lav 
egenkapital og lave investeringer. I tillegg er det naturlig å regne med at den spesielle ekspansjonen i 
finansnæringen i både USA og UK i seg selv har bidratt til å skape en ny kultur for lederavlønning som 
gradvis har smittet over på en rekke andre bransjer og land over tid. 

Finansnæringens vekst og regressive omfordelingseffekt  
Uansett hvilken målestokk man velger, har finansnæringen i løpet av de siste par tiårene opplevd en 
formidabel vekst, og spesielt i løpet av det siste tiåret. At næringens samlede bruttoprodukt i USA økte fra 
2,5 % i 1950 til 8,0 % i 2010 er nok en endring som de færreste vil stusse over, selv om det er diskutabelt om 
finansnæringens reelle verdiskaping gis en riktig fremstilling i BNP-tallene. Andre tall er nok mer pålitelige, 
som for eksempel andelen av fortjenesten i finansnæringen sammenlignet med hele næringslivet. 
Tilbake i 1982, da bankene i stor grad drev med innlån, utlån og betalingsformidling overfor kunder i 
«realøkonomien», og før den fatale avskaffelsen av Glass-Steagall-reguleringen, lå andelen av samlet 
fortjeneste på 7 % i USA. Denne andelen tilsvarte temmelig nøyaktig finansnæringens andel av samlet 
bruttoprodukt i det amerikanske næringslivet på den tiden. I 1989 var finansnæringens fortjenesteandel 
kommet opp i hele 20 %, det dobbelte av bruttoprodukt-andelen. I 2002 var fortjenesteandelen på nær 
40 %, i perioden 2005-2007 rundt 30 %, i 2008 – 10 %, og oppsiktsvekkende nok tilbake på rundt 30 % i 
årene 2009-2010. Til sammenligning er det interessant å merke seg at andelen sysselsatte i finanssektoren 
ligger på rundt 5 %.8 

Det er kanskje unødvendig å minne om at denne fenomenale økningen i rapportert fortjeneste fulgte 
i kjølvannet av en lang periode med en ekstremt ekspansiv pengepolitikk med svært lave renter, sterk 
kredittvekst og gjeldsoppbygging, en oppsiktsvekkende sterk vekst i interbank-pengemarkedet, samt en 
hyperrisikabel vekst i handelen med nye kompliserte finansielle instrumenter. Etter at finanskrisen var et 
faktum har vi registrert store offentlige redningspakker som har bidratt til at finansnæringens balanser er 
opprettholdt og på nytt er i vekst, at handelen med derivater er like stor og lite gjennomsiktig som før – 
men at antallet aktører i mellomtiden er vesentlig redusert. Vi har endt opp med en finanssektor som er 
like risikoutsatt som tidligere, like subsidiert gjennom direkte og implisitte offentlige garantier, men som 
også er mer konsentrert og mektigere enn noen gang.

Det som er helt klart er at den ekstreme superfortjenesten i finansnæringen ikke kan tolkes som 
verdiskapende profitt, men heller som en form for rent seeking som i beste fall innebærer en tilslørt 
omfordeling av inntekter (nedenifra-og-oppover), men som i sum sannsynligvis representerer et negativt 
bidrag til økonomisk verdiskaping for samfunnet som helhet, dels som følge av finansiell feilallokering til 
kontraproduktive formål, og dels fordi sektorens kunstige attraktivitet har medført at et uforholdsmessig 
stort antall høyt utdannede personer er blitt tiltrukket av sektorens høye lønninger, og samtidig redusert 
tilbudet av høyt utdannet personell for andre og potensielt langt mer produktive næringer.9  

Det er ellers viktig å forstå, hvilket mange rent intuitivt har vanskelig for å fatte, at gjeldsvekst for noen 
er vekst i formue for andre. Gjeld og pengeformue er således to sider av samme sak. Når gjeld og 
pengeformue vokser raskt er det åpenbart, nærmest som en logisk konsekvens, at resultatet blir økte 
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forskjeller i samfunnet, all den tid formue er fordelt mer ulikt enn gjeld. Det er naturligvis også slik at den 
ekstraordinære og kunstige inntekstveksten blant toppledere og spesialister innen finansnæringen også 
forklarer en stor del av inntektsveksten blant den øverste 1 % av inntektsfordelingen.10           
                  
Rent seeking og the new corporatism
Den italienskfødte amerikanske økonomen Luigi Zingales har stilt spørsmålet: How did the land of 
opportunity become the land of rent seekers?11 Zingales er ekstra frustrert over den utviklingen han 
har sett i USA over tid, fordi han valgte å flytte fra et land som han ikke holdt ut å leve i på grunn av 
beskyttede privilegier, klientellisme, korrupsjon og lukkede arenaer. Men Zingales er ikke alene om å 
stille dette spørsmålet – det er blitt et hovedtema i amerikansk samfunnskritikk, spesielt blant økonomer 
med sans for rettferdige spilleregler og produktive incitamenter. Joseph Stiglitz gjør i sin siste bok The 
Price of Inequality den stadig mer gjennomtrengende søking etter private fordeler og privilegier gjennom 
rent seeking til en hovedårsak til hvorfor det amerikanske samfunnet utvikler stadig mer alvorlige former 
for befestet ulikhet og mangel på muligheter for det brede lag av folket.12 

Kontrasten til en velfungerende liberal markedsøkonomi er stor. En slik frihets- og mulighetsskapende 
økonomi forutsetter politiske rammebetingelser som etablerer rettferdige og like spilleregler, sikrer 
produktive incitamenter som forener privat verdiskaping med det felles beste, og som konsekvent 
fremmer og sikrer fri konkurranse, demmer opp for forsøk på rent seeking og som slår hardt ned på alle 
former for maktkonsentrasjon. Hemmeligheten bak denne ordoliberale suksessoppskriften er at desto 
bedre staten sikrer åpne og inkluderende spilleregler og regulerer økonomien på en markedskonform 
måte, desto bedre vilkår får den personlige friheten og den frie skapertrangen til å utfolde seg på en 
måte som de fleste vil oppleve som rettferdig, mulighetsskapende og velferdsfremmende – en liberal 
markedsøkonomi til vårt felles beste.

Rent seeking er den sykdommen som søker å skape et rigget spill, tilrive seg selv privilegier på bekostning 
av andre og som i best tenkelige fall kun resulterer i en omfordeling av inntekt og formue fra en gruppe til 
en annen. Men dette er sjeldent tilfellet. Mektige selskaper eller koordinerte næringsinteresser og godt 
organiserte særinteresser kan i verste fall kapre staten og politikken, uthule både demokratiet og rettstaten, 
og selv lage rammebetingelser for egen næring – eller seg selv – som sikrer fordeler gjennom alt fra 
åpne og skjulte subsidier, regulatorisk forskjellsbehandling, fordelaktige reguleringer og dereguleringer, 
slepphendt håndhevelse av reguleringer, privilegert tildeling av lukrative offentlige kontrakter, samt 
gjennom å fremme ulike former for konkurransebeskyttelse eller konkurranseundergravende politikk.  

Et begrep som stadig oftere benyttes for å beskrive hvor alvorlig og ødeleggende det amerikanske samrøret 
mellom politiske partier, statens utøvende reguleringsmyndigheter og mektige selskaper har utviklet seg 
under ulike politiske ledelser er begrepet crony capitalism. Begrepet har for lengst mistet sin sjokkerende 
kraft, og selv en sindig Nobelprisvinner som Edmund Phelps snakker om «the new corporatism…where 
the state is less a guide than a pilot paid by the passengers to take them where they ask.»13 Tenk bare på 
Enron, Halliburton og hele Wall Street-lobbyen for å ta toppen av det amerikanske isfjellet.

I økonomisk forstand er det ingen tvil om hva «vellykket» rent seeking fører til. Det fører til ytterligere 
maktkonsentrasjon, større politisk innflytelse for mektige særinteresser, mindre konkurranse, 
monopollignende fortjenester, mindre innovasjon og produktforbedring, mindre åpenhet internt 
i selskapene og tilsvarende mer hemmelighold og en mer autoritær lederstil – men samtidig økt 
etterspørsel etter en hel del smarte rådgivere med høy rent seeking-kompetanse innen jus, regnskap, 
revisjon, finans, PR og lobbying – typisk høyt utdannet arbeidskraft som finner det mer privat lukrativt å 
bedrive verdiødeleggende og verdiomfordelende virksomhet enn reell verdiskapende virksomhet under 
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konkurranse og rettferdige spilleregler som forener egen vinning med samfunnsnytte. Summa sumarum: 
Feilallokering av kompetanse og talenter i stor skala, bidrag til stagnasjon i samfunnsøkonomien som 
helhet, og med større økonomisk ulikhet som nissen på lasset.

Men kanskje vel så viktig er det å erkjenne at desto større omfang rent seeking-aktiviteter får et i et 
samfunn, spesielt i den formen som Phelps kaller nykorporatisme, desto mindre markedsplass blir 
det til overs for innovativt entreprenørskap – den viktigste kilden til ny verdiskaping, ny vekst og nye 
arbeidsplasser. Rent seeking svekker derfor innovasjonskraften og dermed grunnlaget for fremtidig 
velferd.       

Økende omfang av verdiomfordelende aktiviteter
Reell økonomisk vekst drives frem av produktivitetsvekst, det vil si at vi i sum lykkes stadig bedre med å 
skape mer verdsatte produkter og tjenester på stadig mer effektive måter. I en liberal markedsøkonomi 
er det særlig konkurransen fra et mangfold av produktive innovasjoner som hele tiden driver denne 
verdiskapende prosessen frem, gjennom kreativ ødeleggelse av gamle rutiner og mindre produktive 
prosesser, og fremveksten av ny og mer verdiskapende virksomhet – innenfor rammene av åpne markeds-
prosesser. 

I virkeligheten er det mange grunner til at dette forenklede og stilisert bildet av hva som essensielt foregår i 
en dynamisk vekstprosess må nyanseres. Det er for eksempel ikke sikkert at virkelighetens institusjonelle 
rammebetingelser lever opp til den standarden som en liberal markedsøkonomi forutsetter. Men, selv 
om denne standarden godt på vei etterleves, må en realistisk tolkning av den samfunnsøkonomiske 
vekstprosessen ikke bare romme den viktigste verdiskapende drivkraften – innovativt entreprenørskap, 
men også en rekke andre former for økonomisk aktivitet som gir liten eller ingen netto verdiskaping 
for samfunnsøkonomien som helhet.14 Derfor er det rimelig å forstå en periode med god vekst som en 
periode hvor de sterke verdiskapende prosessene veier opp for de mindre verdiskapende prosessene, 
samt for de prosessene som i samfunnsperspektiv viser seg å være direkte verdiødeleggende (som rent 
seeking).  

I virkeligheten kan det også være slik at mange aktiviteter med lavt verdiskapende innhold, til tross for at 
aktivitetene i samfunnsperspektiv i hovedsak bare representerer en form for omfordeling av inntekt fra 
en gruppe til annen – et null-sum-spill – godt kan tenkes å være sterkt verdiskapende i privat forstand, 
og belønnes med høye inntekter. I så fall kan også slike aktiviteter være en kilde til både økt ulikhet og 
økonomisk stagnasjon, spesielt hvis aktivitetene bygger på en form for rent seeking. Dessverre kan det 
se ut til at både den alminnelige velstandsutvikling og kompliserte lover og reguleringer bidrar til å øke 
omfanget av ulike former for verdiomfordelende aktiviteter. 

Noen eksempler bør kunne gi et konkret bilde av fenomenet:

•	 Tenk for eksempel på aktivitet knyttet til veddemål og gambling. Her er det relativt opplagt at vi 
snakker om et null-sum-spill totalt, som det er ytterst vanskelig å se for seg bidrar til vesentlig 
verdiskaping i et samfunnsperspektiv. Likevel kan det være svært lønnsomt å drive ulike former for 
pengespill og veddemål.

•	 Tenk for eksempel på et komplisert skattesystem kombinert som stimulerer til såkalt aktiv 
skatteplanlegging ved hjelp av internasjonale overføringer og disposisjoner hvor overskudd skyves 
over til skatteparadiser. Dette skaper et marked for høyt kvalifisert og høyt gasjert ekspertise innen 
både jus og regnskapsføring mv. for å utnytte mulighetene. Slik skatteplanlegging er på ingen måte 
verdiskapende i et samfunnsperspektiv, snarere tvert i mot – og jo mer det er av det, desto større 
er byrden for økonomiens vekstevne. Samtidig er naturligvis også sannsynligheten stor for at den 
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inntektsomfordelingen som skjer på denne måten i sum skaper økte inntektsforskjeller, samt ulike 
konkurransebetingelser for små og store bedrifter. 

•	 I USA har det over lang tid foregått en patentinflasjon, med den følge at det finnes en hel mengde 
gråsoner som skaper stor risiko for å bli saksøkt for patentoverskridelser. Dette har gitt opphavet 
til en ny juridisk forretningsidé, såkalt patent hunting. Denne virksomheten består i oppkjøp av 
patenter i den hensikt å finne frem til mulige marginale overtredere som gjennom vellykkede 
patentsøksmål kan gjøre erstatningsbetalinger til en lønnsom virksomhet. Det er også her lett å 
se at det egentlig ikke handler om reell verdiskaping, men snarere om en form for lukrativ rent 
seeking basert på muligheter skapt av et kontraproduktivt patentsystem. I USA er problemet på 
dette området så stort at det erkjennes som et av landets største innovasjonshindringer – eller 
som en uforutsigbar «privat skatt på innovasjon».15 

•	 En sektor som åpner for mange skjulte former for verdiomfordeling er naturligvis finanssektoren, 
nærmere bestemt den sterkt voksende delen av sektoren som er knyttet til handel i verdipapirer, 
valuta, råvarer mv. Grunnen til at det innen denne sektoren er så mange skjulte måter å omfordele 
verdier på er at mange aktiviteter er lite transparente og vanskelig for allmennheten å forstå. 
Som for eksempel at den som har tilgang til det raskeste og beste høyfrekvens-handelssystemet 
gjennom tidsforsprang i bruk av nye data og ny informasjon vil kunne utnytte dette til egen vinning 
på bekostning av investorer uten denne ressursen. Det er vanskelig å påvise at vi her har å gjøre 
med reell verdiskaping, men det er ingen tvil om at det handler om store private gevinster for 
noen.16 

Hvis jeg skal forsøke meg på en kort oppsummering av dette punktet, må det være at sannsynligheten er 
stor for at vi – ikke bare i USA – står overfor et stadig større innslag av verdiomfordelende aktiviteter, som 
har det til felles at de tenderer mot feilallokering av ressurser fra verdiskapende til ikke verdiskapende 
virksomhet, og samtidig har en tendens til å bidra til økte inntektsforskjeller. Et viktig tillegg til denne 
konklusjonen er at problemets omfang øker i takt med kompleksiteten og omfanget av lover og 
reguleringer i samfunnet.     

Svekket konkurranse og økt maktkonsentrasjon
Det ville vært mer enn oppsiktsvekkende hvis ikke de allerede nevnte kildene til institusjonelt forfall, 
økonomisk stagnasjon og kunstige store inntektsforskjeller hadde resultert i svekket konkurranse og økt 
maktkonsentrasjon. Kanskje noe av det mest grunnleggende vi kan erkjenne er at vi nå står overfor en 
rekke nye og til dels skjulte former for konkurranseundergraving og maktkonsentrasjon som maner til 
langt større engasjement for å ta tilbake markedsøkonomiens aller viktigste forutsetning; fri og virksom 
konkurranse.

Det som i tillegg gjør dette engasjementet så viktig i tiden fremover er at den teknologiske utviklingen, av 
helt naturlige grunner, bidrar til å skape en rekke nye markeder med en fremtredende nettverkskarakter. I 
nettverksmarkeder er det slik at jo flere kunder en aktør har, desto større nytteverdi har tjenestene for både 
eksisterende og nye kunder. Gode eksempler på slike nettverksmarkeder er bankenes betalingssystemer 
nasjonalt og internasjonalt, nettverk og tjenester knyttet til mobiltelefoni, programmer for elektronisk 
utveksling av for eksempel e-post og en rekke forskjellige dokumenter, facebook og andre sosiale medier. 
I slike markeder er det en sterk tendens til én enkelt aktør får en helt dominerende posisjon – hvis man 
ikke regulerer nettverksmarkedene på en måte som sikrer konkurranse og mangfold. 

Et av de sterkeste makrobevisene på at vi står overfor et grovt forsømt politisk og samfunnsmessig 
engasjement knyttet til en snikende og nesten umerkelig, og derfor desto farligere, form for konkurranse-
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undergraving finner vi i kombinasjonen av økte fortjenestemarginer og økonomisk stagnasjon i USA og 
Storbritannia, slik blant andre Andrew Smithers har dokumentert på en overbevisende måte (men også 
Zingales, Phelps og Stiglitz bør nevnes).

Det er heller ikke så vanskelig å finne mikrobevisene som underbygger makroindikasjonene, og vi trenger 
heller ikke reise til USA for å se problemet i øynene, selv om den nye korporatismen som har fått lov til 
å utvikle seg i USA er særlig bekymringsfull. Det holder å ta en titt på utviklingen i Norge, for eksempel 
innen operatørdelen av norsk olje- og gassvirksomhet, dagligvarehandel og mobilnett. 

Likevel er den kanskje viktigste nye formen for farlig økonomisk maktkonsentrasjon av en litt annen 
karakter sammenlignet med våre hjemlige utfordringer. I denne sammenheng er det særlig verd å 
merke seg det oppsiktsvekkende pionerarbeidet som en gruppe forskere ved høyskolen ETH Zürich 
publiserte i 2011, og som for første gang har gitt oss en grundig kartlegging av sammenhenger og 
maktforhold knyttet til transnasjonale selskaper i et globalt perspektiv. Gjennom en nitidig analyse 
av eierposisjoner og knytninger mellom selskaper basert på ledelse- og styresammensetning blant i 
alt 43 060 transnasjonale selskaper med data fra 2007, kom forskergruppen frem til noen resultater 
som er temmelig oppsiktsvekkende. Ikke minst er det slående at 147 selskaper viste seg å kontrollere 
hele 40 % av verdien av alle transnasjonale selskaper på global basis. Det vil si at 0,3 % av selskapene 
kontrollerte 40 % av samlet økonomisk kraft definert i selskapsverdi. Videre gikk det frem at hele ¾ av 
disse superselskapene var globale finanskonsern.17  

Andre kilder til bekymring for internasjonal økonomisk maktkonsentrasjon finner vi blant annet innen 
handel med råvarer. Råvarehandelen står for om lag 2/3 av all verdenshandel. Nest etter råolje finner 
vi jernmalm som viktigste handelsvare målt i verdi. Her dominerer tre aktører; Vale, Rio Tinto og BHP 
Billington står for rundt 60 % av verdenshandelen. Innen handel i kobber og bly står ett eneste selskap, 
Glencore, for rundt 50 % av all internasjonal handel. Agrarkonsernet Monsanto kontrollerer hele 27 % av 
all internasjonal handel i såkorn.18 Mer uoversiktlig er det å overskue den makten aktører som Google, 
Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo, eBay og Amazon enkeltvis og sammen besitter over våre etterlatte 
dataspor, men det skal ikke så mye fantasi til for å innse at kombinasjoner av kundedata fra flere av disse 
selskapene kan utgjøre en formidabel utfordring for mer enn vårt personvern.  

For alle de eksemplene som er nevnt her skulle det være umiddelbart klart at vi står overfor en serie nye 
utfordringer som det er få tegn til blir ivaretatt på en betryggende måte. Det er også mye ugjort i arbeidet 
med å utvikle politiske løsninger som sannsynliggjør gode praktiske løsninger på mange av problemene. 

Det undervurderte behovet for liberale reformer
I forhold til det problemet som jeg innledet med, lav vekst og økende inntektsforskjeller, er det grunn til å 
spørre om ikke den vesentligste delen av Pikettys problem med uønsket stor ulikhet bedre kan løses med 
en fornyet liberal reformpolitikk som adresserer de nevnte negative drivkreftene som jeg har skissert 
her. Jeg vil tro at den mest urimelige og mest urettferdige forskjellen som mange mennesker kan oppleve 
i første rekke er knyttet til at våre grunnleggende liberale institusjoner har fått lov til å forfalle slik at 
spillereglene ikke lenger er like for alle, og derfor ikke underbygger løftet om å skape et samfunn som gir 
alle frihet og muligheter til å leve selvvalgte liv. De beste mulighetene vi har er derfor fortsatt å fremme 
vekst gjennom å gjenreise de institusjonene som en liberal markedsøkonomi forutsetter, og dernest 
sørge for at alle får del i den økonomiske utviklingen og dermed større muligheter til ta del i samfunnets 
ulike arenaer for livsberikende aktivitet og utfoldelse. 

Det er hevet over tvil at vi trenger en viss omfordeling av inntekt, et robust sosialt sikkerhetsnett og 
at vi trenger å holde økonomiske forskjeller innenfor rimelige og akseptable rammer slik at vi klarer å 
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videreutvikle den sosiale tilliten i samfunnet. Denne sosiale tilliten reduserer transaksjonskostnadene på 
tvers av hele vårt økonomiske system og utgjør en viktig del av fundamentet for en velfungerende liberal 
markedsøkonomi som inkluderer alle – og som motvirker forskjellsbehandling og diskriminering. Men, om 
det er en ting vi bør ha lært etter finanskrisen, så er det nettopp at de institusjonelle rammebetingelsene 
som en velfungerende markedsøkonomi forutsetter, ikke er skapt en gang for alle eller kommer av seg 
selv – de må gjenskapes og pleies kontinuerlig.19 

Institusjoner, det vil si de spillereglene vi lager, skaper incentiver – som igjen former handlingsmønstre. 
Institusjoner lever dessuten i et samspill med en virkelighet som hele tiden er i endring, blant annet 
i forhold til teknologi, globalisering og næringsstruktur. Gjennom dette samspillet modifiseres derfor 
incentiver og handlingsmønstre gjennom en evolusjonsprosess. Problemet er at det ikke finnes noen 
garanti for at denne evolusjonen av seg selv og automatisk vil sikre at spillereglene faktisk er produktive, 
rettferdige og inkluderer alle. Det er nettopp dette poenget som understreker hvorfor det er så viktig å 
arbeide systematisk og kontinuerlig med å forbedre og tilpasse spillereglene i takt med virkelighetens 
endrede krav – hvis ikke er det stor sannsynlighet for at institusjonene forfaller over tid, i mangel av helt 
nødvendig vedlikehold og videreforedling.20 Det holder ikke å forfølge en leveregel som sier «if it ain’t 
broke, don’t fix it». Derfor trenger en liberal markedsøkonomi en aktiv og årvåken liberal reformpolitikk 
som er kompetent til å fremme de endringene og forbedringene som er så avgjørende for å skape 
produktive incitamenter, sikre fri konkurranse og ikke minst utvide det virksomme frihetsrommet som er 
så viktig for vår livskvalitet og våre muligheter til å skape noe nytt og bedre. 

I dette perspektivet er det et stort paradoks at Thomas Piketty argumenterer så ensidig for mer progressiv 
beskatning av inntekt og formue for å motvirke en tilsynelatende historisk lov om stadig større ulikheter. 
Det Piketty overser er at den viktigste årsaken til at det i utgangspunktet skapes urimelige forskjeller, 
herunder mekanismer som både skaper store inntektsforskjeller, som forsterker insider-outsider-
problemene i samfunnet og som dessuten undergraver økonomiens vekstkraft, er av strukturell art – og 
kun kan løses ved hjelp av liberal strukturpolitikk.. 

Why nations fail
Hvis jeg avslutningsvis skulle trekke noen paralleller til de store linjer i vår historiske utvikling, så er det 
nærliggende å peke på Acemoglu og Robinsons analyse av hvorfor nasjoner feiler og lykkes i boken Why 
Nations Fail.21 Det avgjørende skillet, i følge forfatterne, er knyttet til institusjoner. Kort fortalt er vellykket 
vekst og utvikling tydelig forbundet med åpne og inkluderende politiske og økonomiske institusjoner, 
mens mislykket utvikling er like tydelig forbundet med lukkede og utbyttende institusjoner preget av 
maktkonsentrasjon og rent seeking. Denne analysen faller også godt sammen Mancur Olsons konklusjon 
om at fremveksten av sterke lobbyer for mektige særinteresser er en viktig årsak til at nasjoner stagnerer.
Det er også grunn til å håpe at nettopp fordi vi nå utfordres til å gå grundigere inn i spørsmålet om hvorfor 
økonomien i mange vestlige land nå viser alvorlige tegn på institusjonelt forfall med en degenerende form 
for kapitalisme som sitt fremste kjennetegn, så har vi også muligheter til å lære noe av stor betydning 
for å klare å snu utviklingen mot en ny renessanse for den virkelige liberale markedsøkonomien, og det 
liberale samfunnssystemet som en frihetsfremmende og rettferdig konkurranseøkonomi er betinget av. 
Vesten har også tidligere opplevd tendenser i retning av en degenerert kapitalisme kjennetegnet av 
rent seeking, stagnasjon og alvorlige sosiale forskjeller og spenninger, og deretter klart å snu utviklingen 
gjennom å gjenskape en mer inkluderende og dynamisk markedsøkonomi. Vi bør ha derfor ha gode 
muligheter til å klare noe tilsvarende på nytt.
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Dette er ikke stedet for en grundig utlegning av konkrete politiske tiltak som trengs, som naturligvis også 
vil varierer en hel del fra land til land, men det er et poeng i seg selv å peke på viktigheten av å forstå og 
erkjenne problemets natur og omfang før vi kan mestre utfordringen. Vi må derfor starte med å erkjenne 
problemet. Heldigvis er ikke de problemene vi står overfor i Norge så alvorlige som de man opplever i et 
land som Italia, men kanskje vi også kan hente litt inspirasjon fra å lese noen klare ord som ble uttalt av 
lederen for det italienske konkurransetilsynet, Giovanni Pitruzzella, i forbindelse med fremleggelsen av 
tilsynets årsrapport 30. juni i år, slik ordene ble gjengitt i Financial Times:

Italy’s economy has been undermined by “crony capitalism” and parts of the country’s public spending is 
directed to satisfying lobby groups and rent seekers. Crony capitalism is based on privileges, rather than 
merit, and aggravates inequality. It makes society static and not open to competition and innovation. 

Forfatter: Lars Peder Nordbakken er fagrådsleder i Civita, siviløkonom fra NHH og driver egen konsulent-
virksomhet. 
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