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BNP: Apolitisk?
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BNP har blitt kraftig kritisert!

● Mange aktiviteter utelates fra BNP! 
● All produksjon er ikke nødvendigvis bra

○ Hva med miljøødeleggelser?
○ Hva med våpenproduksjon?

● BNP måler ikke velferd (derfor: HDI) 
● BNP måler ikke ulikhet (derfor: IHDI, Gini)
● BNP måler ikke lykke! (derfor: GNH)

“Men BNP er i hvert fall basert på konsekvent 
økonomisk teori...” (Felice 2015)



BNP: Basert på “konsekvent økonomisk teori”? 

1. Skal måle produksjon innenfor landets grenser 

2. Men hva defineres som produksjon? 

… Det bestemmes gjennom en teknisk-politisk prosess som få i offentligheten 
følger med på og som har lite å gjøre med økonomisk teori.



● 1953: Internasjonal standard for nasjonalregskap (SNA) under FN

● 1993: Ansvaret for nasjonalregnskapssystemet skifter fra FN til 
Verdensbanken, IMF, OECD, EU og FN….

● Lobbyvirksomhet for hvordan BNP skal reformeres (feks sentralbanker)

● Reform av SNA i 1993 og 2008 utvidet produksjonsgrensa drastisk

Hvem bestemmer?



Hvordan har BNP endret seg siden 1990-tallet?

● SNA 1993: inntekt fra finansformidling for husholdninger skal inkluderes i BNP, 
mens den for bedrifter anses som “input”. 
○ Dermed ble finans produktivt (Christophers 2011)

● SNA 2008: Større deler av bankers inntekter inkluderes i BNP, inkludert 
inntekter fra boliglån (der det er inntekt, må det være produksjon?)
○ Så spekulasjon ble produktivt?

Eksempel #1: Finanssektoren



Hvordan har BNP endret seg siden 1990-tallet?

● Større deler av militær produksjon ble inkludert først i 1993 og så i 2008

● Forskning og utvikling ikke lenger “input,” men endelig produkt som bidrar til 
BNP (siden SNA 2008)



Hvordan har BNP endret seg siden 1990-tallet?

● BNP vekst har blitt mer og mer frakoblet fra 
sysselsettningsvekst, ført til forvirring rundt 
konsepter som “jobless growth”

● Om man bare inkluderer sektorer der man kan 
måle merverdi direkte (NMVA), er vekstraten 
mye nærmere knyttet til sysselsettningsraten



Men gjør det egentlig noe? 



Effekten av reviderte retningslinjer for nasjonalregnskap (SNA) på USA og Kinas BNP

Kilde: United Nations, Main Aggregates and Detailed Tables (MADT) database

BNP anses (fortsatt) som mål på økonomisk styrke



Stemmerett i internasjonale organisasjoner som IMF 
og Verdensbanken

Andel i global BNP, BNP vs. “kjerne” BNP



Gresk underskudd, BNP vs. “kjerne”-BNP Prosent endring i BNP i Hellas og Tyskland basert 
på endringer i nasjonalregnskap (SNA)

Endringer i BNP påvirker lands adgang til 
organisasjoner som EU



BNP endringer favoriserer økonomiske strukturer 
som man finner i industrialiserte land

Kicking away the ladder?

BNP per innbygger - “Resten” som prosent av Vesten



BNP endringer favoriserer økonomiske strukturer 
som man finner i industrialiserte land

Kicking away the ladder?

BNP per innbygger - BRICS som prosent av USA



BNP spiller en viktig rolle i Bærekraftsmålene 
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Vår forståelse og analyse av vekst

● F.eks. IMF rapport i fjor som skrev at 
produksjonsjobber og industrialisering ikke 
lenger er viktig for vekst. 

● Et misvisende mål kan legge grunnlaget for 
misvisende sammenhenger



Så, hva kan man gjøre?

● For å avgjøre hvordan BNP skal måles, må vi også spørre: Hva er det vi som 
samfunn anser som verdiskapning?

● Få debatten om hvordan BNP skal måles inn i offentligheten?

● Rapportere mer enn et mål på BNP side om side? Feks. direkte målt merverdi 
pluss moderne BNP?

● Men BNPs stilling er vanskelig å rokke ved...



For den som vil vite mer….



Takk!

E-post: ingrid.kvangraven@york.ac.uk
Twitter: @ingridharvold 


