
ØKONOMIKLASSEKAMPENKLASSEKAMPEN 11Torsdag 19. januar 2017

Lurer du på noe om samfunnsøkonomi, så skal våre økonomer gjøre sitt 
beste for å svare. Send inn ditt spørsmål til okonomi@klassekampen.no 

Roman 
Eliassen

Jørgen Juel 
Andersen

Askill Halse Katinka 
Holtsmark

Sara Cools

FRAMTID: Roboter, som denne med navn «Pepper», kan 
gjøre arbeidskraft mindre verdt.  FOTO: AFP/NTB SCANPIX

n SPØR ØKONOMEN

Hva er «jobless 
growth»?

Gjennom de fleste av 
1900-tallets økonomiske 
kriser var økt syssel-
setting et typisk kjenne-
tegn på at nedgangstidene 
var over. Mot slutten av 
århundret endret dette 
seg. «Jobless recovery», 
også kalt «jobless growth» 
eller «jobbløs vekst», 
betegner en periode etter 
en resesjon hvor samlet 
produksjon igjen øker 
uten at sysselsettinga gjør 
det.

For resesjoner som først og 
fremst skyldes midler-
tidige fall i etterspørselen, 
vil opptur og økt syssel-
setting nærmest være to 
sider av samme sak. Folk 
kan få tilbake de samme 
jobbene som de hadde før 
nedturen. Dette kjenne-
tegnet mange av de store 
krisene forrige århundre, 
som den store depresjo-
nen på 1930-tallet: Da 
behovet for arbeidskraft 
økte igjen etter krisa, 
fantes det nok av kvalifi-
serte arbeidere.

Dersom den økonomis-
ke krisa følges av store 
endringer i nærings-
strukturen, vil det derimot 
ta lengre tid å finne arbeid 
for dem som mistet 
jobben. De har alt blitt 
utkonkurrert av andre 
næringer eller av billigere 
arbeidskraft. 

Etter hvert som nye 
næringer dukker opp, kan 
det ta tid å flytte arbeidere 
geografisk eller å skaffe 

dem riktige kvalifika-
sjoner. Underveis i slike 
endringer kan produktivi-
teten i økonomien øke 
mens arbeids ledigheten 
forblir høy.

Det kan også være at 
behovet for arbeidskraft 
ikke tar seg opp. «Jobbløs 
vekst» brukes i noen 
sammenhenger om en 
langsiktig utvikling som 
er mer løsrevet fra kort-
siktige økonomiske 
opp- og nedturer og tettere 
knyttet til begreper som 
automatisering og roboti-
sering. 

Fagmiljøet er delt i om 
de frykter en slik utvik-
ling. Noen ser for seg en 
varig trend der arbeids-
kraft blir mindre og 
mindre verdt, siden 
roboter kan utføre det 
meste av arbeidet. Det er 
riktignok en potensielt 
frigjørende utvikling, men 
uten en jevnere fordeling 
av det økonomiske 
overskuddet fra teknolo-
gien, vil den gi stor 
ulikhet. Andre mener at 
det vil være nok av behov 
for arbeidskraft også i 
framtida, men at man vil 
trenge andre kvalifikasjo-
ner enn det store deler av 
arbeidsstyrker rundt om i 
verden har i dag. Også her 
er det stort potensial for 
økt ulikhet – om enn på 
kortere sikt. Begge 
scenarioer understreker 
viktigheten av institusjo-
ner som er sentrale i den 
norske velferdsstaten: et 
lønns- og skattesystem 
som sikrer jevnere 
fordeling av inntekt, et 
skolesystem som sikrer en 
høyt utdannet og dermed 
mer omstillingsdyktig 
arbeidsstyrke, og et 
sikkerhetsnett som fanger 
opp dem som står uten 
arbeid på kort eller lang 
sikt.
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rste trugsmål n Kostar millionar å delta

Holsether på telefon frå Da-
vos til Klassekampen. 

Holsether er ikkje i Davos 
berre for å dela ut visittkort: I 
går arrangerte Yara temamid-
dag i samarbeid med Verdas 
Matvareprogram. I dag arran-
gerer selskapet frukostmøte 
der statsminister Erna Sol-
berg og Colombias president 
Juan Manuel Santos deltek.

– Konferansen i Davos er 
ikkje ein eliteklubb, men ein 
arena der viktige tema blir 
diskutert, seier Holsether.  

I likskap med DNB, Statoil 
og Telenor er Yara partnar 
med Verdas økonomiske fo-
rum og får slik tilgang til foru-
met sitt nettverk. Partnarska-

pen har ein prislapp på 2 til 2,5 
millionar kroner i året. Part-
nerskapavgifter er den største 
inntektskjelda til WEF, skriv 
IBTimes.  

– Å vere partnar gjev oss ei 
plattform for dialog. Det gjev 
oss ikkje berre tilgang til kon-
feransen i Davos: Me deltek 
også i regionale møte som 
WEF arrangerer gjennom 
året, seier Holsether.  

Kina viktig 
For DNB er Kinas president 
eit viktig trekkplaster i Davos. 

«Det er alltid sterkt pro-
gram i Davos, men for DNB er 
det de teknologiske og geopo-
litiske sesjonene som er vik-

tigst. For oss, og andre norske 
selskaper som har virksomhet 
i Kina, er sesjonen med presi-
dent Xi Jinping for eksempel 
viktig», skriv Thomas Midtei-
de, kommunikasjonsdirektør 
i DNB i ein e-post. 

– Fryktar DNB at slike dyre 
samlingar av den politiske og 
økonomiske eliten er med på å 
oppretthalda den eliteforakta 
som vart tydeleg i fjoråret?

«Det er vanskelig å komme 
bort fra at toppmøtet i Davos 
er elitistisk med den delta-
kerlisten de har. Likevel er 
disse møteplassene viktige 
for dem som setter de poli-
tiske og økonomiske ramme-
ne globalt, og for oss som må 
innrette oss etter dem», 
skriv Midteide. 

Verken representantar frå 
den norske regjeringa eller 
kronprinsparet betaler 
deltakar avgift under konfe-
ransen i Davos opplyser Stats-
ministerens kontor og Slottet 
til Klassekampen.

marial@klassekampen.no

 kostar flesk

«Om eg skulle hatt alle  
desse møta kvar for seg, 
hadde eg ikkje klart å gjera 
det på ein rimelegare måte»

SVEIN TORE HOLSETHER, KONSERNSJEF I YARA

FESTKLAR: Hotella i Davos 
har flydd inn arbeidarar til å 
oppvarta eliten som deltek 
under Verdas økonomiske 
forum sitt møte denne veka. 
Ifølgje britiske The Guardian 
må mange av arbeidarane 
dela femsengsrom.  
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