
VERDISKAPNING

Verdiskapning er et ord som mange har en intuitiv forståelse innebærer mye mer enn økonomisk
verdiskaping. En skulle tro at mest mulig verdiskapning er bra. Men det finnes ikke presise
definisjoner som forklarer ordet generelt og presist nok. Begrepet er viktig, men er i praksis bare et
tulleord som brukes som psykotisk svada som kan bety alt og ingenting. F.eks. av offentlige organer
som SSB som i august offentliggjode en statistikk om verdiskaping fordelt på fylker. Masse
inkompetente journalister kaster seg på og det raser en psykotisk inkompetent debatt i noen dager før
neste psykose tar over. Ingen tenker på at de virkelig inkomptente her er fag-økonomene som ikke
sørger for å ha et solid filosofisk fundament å arbeide ut fra. Og som enten har en eller annen politisk
agenda eller kanskje de ikke har noen annen hensikt enn å sysselsette seg selv med statistikker.

OFFENTLIG VERDISKAPNING

F.eks. er verdiskapning i offentlige virksomheter definert til å tilsvare lønnen til de ansatte.

Hvis det var riktig så kunne en bare ansette alle i offentlig sektor så ville verdiskapingen øke. Noe
som åpenbart bare er vås.

Det er også en kostnadsside her som ikke er regnet med.

ØKONOMISK VERDISKAPNING I BEDRIFTER

I bedrifter er definisjonen litt bedre ved at verdiskapning er definert som omsetning minus innsats.

Legg merke til at her fører lave lønninger til mer verdiskapning. (Altså det motsatte som i det
offentlige hvor høye lønninger fører til mer verdiskapning).

En mangel ved definisjonen er at den ikke tar med tankearbeidet som skal til for å lage produkter.
Tanker er idéer, knowhow, produktnavn, varemerke, patent, design, innovasjon, teknologi, metoder,
osv. 
Også den merverdi som ideene som følger med varen eller tjenesten er utelatt.

F.eks. utvikling av dypvannsteknologi og horisontal oljeboring krever et visst kunnskapsnivå, ideer,
kapital og produktutvikling. 
Utdanning, forskning og innovasjon er viktigst.

Arbeid er de som fysisk bearbeider råvarer til ferdig produkt. Men også papirflyttere, revisjon, osv.

Kapital (finansiering) kan regnes sammen med råvarer.

10.11.2010. Nils Martin Aslaksen.   

file:///Users/nilsmartin/-NMA-/InternettNMA/www_docs/Artikler/Verdiskapning101110.html#Verdiskapning-kap
file:///Users/nilsmartin/-NMA-/InternettNMA/www_docs/Artikler/Verdiskapning101110.html#Offentlig_verdiskapning-kap
file:///Users/nilsmartin/-NMA-/InternettNMA/www_docs/Artikler/Verdiskapning101110.html#%C3%98konomisk_verdiskapning-kap
file:///Users/nilsmartin/-NMA-/InternettNMA/www_docs/Artikler/img/Verdiskapning1.png


Bedriftseieren skaper verdi ved å sette sammen tanker, arbeid og råvarer og selge dette til større verdi
enn innsatsfaktorene.

Strukturell verdiskapning kan oppnås ved at det ved fusjon eller fisjon skapes økt verdi for eierne.

Den virkelige verdiskapningen foregår i bytteforholdet til individet. Det er individet som avgjør om ti
kroner har mindre verdi enn en kopp kaffe. Hvis individet vurderer at ti kroner har mindre verdi
iverksettes bytteforholdet og det har skjedd en verdiskapning. Grunnlaget og utgangspunktet er en
subjektiv vurdering av en bevisst skapning.

BETINGELSER FOR VERDISKAPNING

Frihet er den viktigste verdi og betingelsen for at verdiskapning skal finne sted. 
Frihet utløser skaperevne, kreativitet og arbeidslyst, og fører til stadig stigende velstand. 
Mangel på frihet fører til det motsatte. 
Restriksjoner på eiendom og verdiskapning fører til redusert produktivitet, og til lavere velstand.

ANNET

Frisører skaper verdier ved å gjøre folk penere på håret.

Er høy aksjekurs uttrykk for verdiskapning?
Aksjekursene kan stige uten at aksjeverdien øker (pga. inflasjon og svekking av pengeverdien).
Aksjekurser er et barometer på fremtidig optimisme, ikke på verdiskapningen nå.
Skattenivået påvirker ikke profittmarginen til bedriftene fordi skattene er like og prisene heves
slik at forbrukerne dekker skattekostnaden.
Høyt skattenivå medfører at Staten styrer det meste i samfunnet, noe som innebærer belønning
for udugelighet.
Lav skatt belønner de flinkeste fordi det oppstår reell konkurranse. Skattelettelser fører til
fordeler for forbrukerne.

Titusenvis av statlige arbeidsplasser finnes i Oslo:
Storting. Departementer. Direktorater. Tilsyn. Norges Bank. Statkraft. Statnett. Statens
Lånekasse. NAV. Statistisk Sentralbyrå. Statsbygg. Osv. (Bare Skattedirektoratet har over 6000
ansatte.)
Disse statlige arbeidsplassene genererer igjen minst 2-3 tjeneste-arbeidsplasser (butikkansatte,
frisører, lærere, osv.)

Er mafiaen berettiget til beskyttelsespenger? 
Er Staten berettiget til andres verdiskapning?

Er produksjon av rusmidler verdiskapning?
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