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Milliardinvesteringer i
digitalisering. Hva gir det oss?

Magne Jørgensen
Simula Research Laboratory

PRODUKTIVITETSVEKST
gjennom digitalisering (og annen
teknologi) er trolig det som – om noe – vil
kunne redde velstanden til en aldrende
befolkning (nedgang i andel i lønnet
arbeid), som jobber færre timer, med
høyere lønn, og som investerer mindre i
forskning og utvikling enn de fleste
andre industriland.

1

17.02.2018

Velstandsland = Lykkeland?
«World happiness report»

MEN, da må digitaliseringen faktisk
føre til økt produktivitet.
Gjør den det?
Hvor mye investeres?
Hvor mye får vi igjen?
Har dette forholdet endret seg over tid?
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VI INVESTERER TROLIG STADIG MER I
DIGITALISERING
(VANSKELIG Å FINNE GODE TALL ...)

Antall ansatte i IKT-sektoren øker med
ca. 2% i året (mer enn snittet i EU)
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NORGE BLIR STADIG MER DIGITALISERT,
OG VI GJØR DETTE RASKERE OG MER
EFFEKTIVT ENN DE FLESTE ANDRE LAND

God produktivitet per arbeidstime
(ikke så god per ansatt)
Norge
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Vi gjør det godt på
alle (?) rangeringer
av digitalisering
(her EUs DESI rangering)

Norge

Og vi har blitt
stadig bedre
(i hvertfall på
noen indekser)
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DERSOM ØKT DIGITALISERING GIR ØKT
PRODUKTIVITET, SÅ SKULLE VI FORVENTE
EN ØKT PRODUKTIVITETSVEKST DE
SENERE ÅRENE

MEN, VI SER DET MOTSATTE.
PRODUKTIVITETSVEKSTEN HAR GÅTT NED
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«Produktivitetsveksten i Norge har etter 1970 vært
sterkere enn i de fleste andre land. Produktivitetsvekst
har vært den viktigste forklaringen på den sterke
velstandsveksten Norge har hatt i denne perioden.
Produktivitetsveksten har falt etter 2005. Dette er
bekymringsfullt dersom det er et uttrykk for et
langsiktig fenomen, og ikke bare et utslag av
midlertidige forstyrrelser.»

Fra årstalen til sentralbanksjef Olsen
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Det undersøkelser typisk viser
• Digitaliseringsandelen av
produktivitetsveksten var først høy (1990tallet), ble så lavere (2000-tallet), for i det
senere å ha vært høyere (typisk 30-50%!).
• Enkel sagt: Digitalisering forårsaker en stor
andel av produktivitetsveksten, men veksten
blir bare lavere og lavere – selv om vi
investerer mer og mer.

DETTE KALLES OFTE
«PRODUKTIVITETSPARADOKSET»
FØRST FRAMSATT AV SOLOW I 1987OG DISKUTERES FORTSATT HEFTIG
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Litt om metodikken (Solow-modellen):

Y er produksjonen, B er ”total faktorproduktivitet”, K
er kapitalinnsats (som kan deles opp i investeringer i
digitalisering og annet), L er arbeid.
Bruk av modellen (regresjonsanalyse) gir typisk at en
10% økning i digitaliseringskapital gir ca. 0.6%
produktivitetsvekst (Y/L = arbeidsproduktivitet).

Problemer
• Kun direkte effekter og ingen interaksjonseffekter.
• Antar at modellen er riktig spesifisert og at
regresjonsantagelser ikke brytes.
• Tar ikke med økt kvalitet (verdi = pris)
• Får ikke med produktivitetsvekst der verdiskapning
ikke kan «prises», som digitalisering av offentlig
sektor, gratis søketjenester, selvbetjening,
delingsøkonomi og spill-over effekter.
• Tar ikke med forsinkede effekter
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... og så har vi forskerproblemer (publikasjonsskjevhet)

Trolig vesentlige spill-over effekter

“We find that (a) the marginal impact of ICT capital is
higher when it is complemented with intangible capital.”
“Intangible capital” er f eks søketjenester, gratis
programvare, kompetanseøkning og merkevarebygging.
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Hvor stor del av investeringene kan i det hele
tatt gi oss produktivitetsvekst?

• Totalt sett brukes ca en tredjedel (34%) til utvikling av ny
funksjonalitet (nye systemer eller ny funksjonalitet i
eksisterende)
– Og da er det ikke inkludert det meste av investeringer i
kompetanse, omstilling, utredninger, m.m.
– Offentlig sektor med lavere andel enn privat sektor (30% vs.
40%).

• 17% brukes til utvikling av nye systemer, 41% til forvaltning,
og 42% til brukerstøtte og drift. Stabilt siden minst 1993.
• Hvor stor del er ”disruptiv” digitalisering? Vanskelig å si, men
trolig en forsvinnende liten andel.

Noe investering gir reelt sett produktivitetsnedgang …
Ca. 10% av alle IKTprosjekter blir enten
stoppet eller leverer svært
lite kundenytte.
Ca. 50% får vesentlige
problemer enten med
nytte, kvalitet,
kostnadskontroll,
tidskontroll eller
produktivitet
www.hitledelse.com
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Gjør digitalisering oss mer lykkelige?
(annet enn gjennom velstandsøkning)

Det meste av empiri tyder på at digitalisering
(stort sett) har positive effekt på fornøydhet
• Unngår kjedelig arbeid som å fylle ut
selvangivelse, mer spennende bruk av fritid,
større sosiale nettverk, lettere tilgang på
informasjon, ...
• Bekymringer: Jobb-trygghet, personvern,
overforbruk/avhengighet, isolasjon, ...
• Effekt avhenger av: Kompetanse, utdannelse,
helse, kultur, politikk, ...
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Lykke-modellen
(regresjonsanalyse, nok en
gang) tyder på at økt
internettbruk gir et lite
direkte bidrag til økt lykke.
1%-poeng økning i antall
internettbrukere gir et
utslag på 0.006
på landets lykkesnitt

Digitalisering lønner seg - noen mysterier består
• Vi trenger digitalisering som gir produktivitetsvekst for
å beholde vår velstand.
• Velstående land = lykkelige land. Digitalisering ser ut til
å gjøre oss litt lykkeligere.
• Godt dokumentert at en stor (kanskje økende) andel av
en stadig lavere produktivitetsvekst skyldes økte
investeringer i digitalisering.
• Problematisk, men mulig, å forsvare mer digitalisering i
en tid der produktivitetsveksten har gått ned, mens
digitaliserings-investeringene har gått opp.
• Alt kan snus fra litt dystre til svært lovende utsikter
med én stor innovasjon. Kunstig intelligens?
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SPØRSMÅL?
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