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SETTING OG RISIKOSTYRING
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—Sentralbanksjef Torstein Moland
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LEDEF

Jernbanetunnel Oslo Øst
Arbeidet med hovedflyplassen på Gardermoen har for lengst kommet i gang. Myndighetene
har besluttet hvilken togtype som skal benyttes ved tilbringertjenesten Oslo Gardermoen mens
flere forhold omkring jernbaneopplegget fortsatt er uavklart. Spesielt synes det som om
støyproblematikken omkring jernbanetraseen i Lillestrømområdet og Oslo østkant volder
mye bry.

Etablering av store infrastrukturprosjekter medfører ofte betydelige positive nyttevirkninger for
næringsliv og andre. Som regel innebærer imidlertid slike prosjekter også negative effekter, for
eksempel negative miljøeffekter. Spesielt kan fordelingseffektene være sterke. Verdien av de
negative effektene er vanskelig å beregne. Det stilles derfor store krav, ikke minst til viljen til å
vurdere ulike alternativer, hos dem som har ansvaret for å fremme prosjektene.

I 1995 regner en med 350 persontog og 70 godstog per døgn gjennom Gamlebyen i Oslo. Etter
at Gardermoen er utbygd, regner en med en økning i trafikken med om lag 200 tog per døgn.
Stortinget er for tiden blant annet opptatt av om en skal nekte nattflyvning fra Gardermoen. I
hvilken grad den økte jernbanetrafikken vil komme på nattetider er derfor uklart. Uansett vil
beboerne i området, ca 6000 personer (eller 30 prosent av Gamlebyens befolkning), få sterkt
forverrende støyforhold. Protestene er derfor også kraftige mot denne økte trafikken. Ikke bare
beboerne, men sterke politiske krefter diskuterer i stadig større utstrekning mulighetene for å få
lagt jernbanetrafikken i tunnel gjennom Gamlebyen. Dette vil ikke bare fjerne problemene med
den økte støyen fra jernbanetrafikken fra og til Gardermoen, men også støyen fra dagens togtra-
fikk i området.

En tunnelløsning for jernbanen gjennom Oslo øst antas å ville koste om lag 2 milliarder kroner,
dvs. 300-350 000 kroner for hver av de 6000 personer som vil bli berørt. I tillegg kommer økte
driftskostnader. Til sammenligning er hele strekningen Oslo Gardermoen, uten denne tunnelen,
kostnadsberegnet til om lag 4,6 milliarder kroner. Det hevdes også at tunnelløsning «ikke er
teknisk gjennomførbart». Dette skal blant annet skyldes at et tunnelnedslag nede i byen vil
medføre en for sterk stigning opp gjennom Gamlebyen. Det må imidlertid være grunn til å anta
at et kostnadsanslag på 2 milliarder kroner refererer seg til et gjennomførbart prosjekt. I motsatt
fall er dette et meningsløst anslag.

Mot tunnelforslaget framføres flere argumenter. Det påpekes at tunnelløsning ikke lå inne i
kostnadsanslagene da det ble vedtatt å bygge ut Gardermoen til hovedflyplass. En kan
imidlertid stille spørsmål ved hvor alvorlig de tte argumentet i seg selv er. Argumentet forutset-
ter at de negative eksternaliteter ved økt trafikk på eksisterende jernbanelinje var godt nok vur-
dert og var en del av beslutningsgrunnlaget når flyplassløsning ble valgt. Den senere tids debatt
gjør at en finner grunn til å betvile dette. Da kan det med rette hevdes at selv om en foretok en
irreversibel beslutning, på «gale premisser» på et tidspunkt så er det ingen grunn til å foreta en
ny «gal» beslutning i dag.

For det andre antar NSB at det vil være billigere å løse ut alle bosatte og benytte dagens
jernbanelinje enn å bygge tunnel. Fra beboernes synsvinkel kan det være grunn til å betvile om
NSB faktisk vil løse ut beboerne hvis beslutningen blir å benytte dagens linje. Det vil si at selv
om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt vil det kunne være fordelingspolitisk uakseptabelt. I
tillegg er det grunn til å påpeke at det også er andre negative eksternaliteter (kulturelle,
rekreasjonsmessige, bymessige etc) knyttet til jernbanetrafikken gjennom den østlige bydelen
som kan bli forsterket hvis en ikke velger tunnelløsning.

For det tredje har det kommet forslag om å bygge et betonglokk over dagens jernbanelinje.
Oppe på dette lokket kan det også bygges for eksempel boliger. Kostnadene ved å bygge et
lokk er av Selvaag kostnadsberegnet til en brøkdel av tunnelkostnadene; 150 millioner kroner,
eller 25 000 kroner per støybelastet person.

Det synes dermed å finnes alternativer til tunnelløsning og bruk av eksisterende linjeløsning
som kan ivareta hensynet til trafikkstøy og andre miljøkomponenter på en god måte og til
akseptable kostnader. Det er viktig at slik informasjon kommer fram. Til syvende og sist må
imidlertid politikerne fastsette den implisitte verdien av de negative eksternaliteter gjennom de
vedtak som fattes.



AKTUELL KOMMENTAR

TOR IVERSEN:

Fins det noen behandling mot
lange ventetider i helsevesenet? 1

Sh
ykehuseetes vente-
lister er et tilbake-
vendende tema i den

elsepo1itiske debatt.
En viktig grunn er at det
neppe fins lettvinte måter
å korte ned ventetidene
på. Beslutningsstrukturen
i helsevesenet er mer
komplisert enn hva man
finner i Økonomiske
lærebokmodeller.
I artikkelen diskuteres
noen mulige tiltak i
sammenheng med forslag
som fremmes (og forslag
som ikke fremmes) i
regjeringens stortings-
melding om helse-
politikken.

i Innledning
Lange ventetider for sykehusbe-

handling er et tema som går igjen i
den helsepolitiske debatt. Etter at vi
fikk et statistikksystem som offentlig-
gjør ventelistedata hvert kvartal, skjer
debatten hyppigere enn før, og forsla-
gene til løsning er mange.

I denne kommentaren skal jeg ar-
gumentere for at det ikke fins noen
lettvinte løsninger på ventetidspro-
blemet i helsevesenet. Grunnen er at
beslutningsstrukturen i helsesektoren
er mer komplisert enn hva en finner i
de enkle økonomiske lærebokmodel-
lene om overskuddsetterspørsel. Det
er mye vi ikke vet om de overveielser
som ligger til grunn for aktørenes be-
slutninger i helsesektoren. Mangelfull
kunnskap på dette området fører til
overraskelser både i form av mang-
lende virkninger og kraftige bivirk-
ninger. En nærmere drøfting av dette
fins i del 4 av artikkelen.

Det er likevel grunn til å tro at ven-
tetidene kan reduseres ved hjelp av
endringer i måten en organiserer og
finansierer produksjonen av helsetje-
nester på. Dette kommer jeg tilbake
til i del 5. I diskusjonen av tiltak skal
jeg også trekke inn noen av de tilta-
kene som regjeringen foreslår i stor-
tingsmeldingen om helsepolitikken
(St. meld. nr. 50 (1993-94), som ble
lagt fram i fjor høst og som skal be-
handles av Stortinget i vår (heretter
omtalt som Helsemeldingen).

Først skal vi se på hvilke sam-
funnsøkonomiske argumenter det kan
være for å ha ventetid for visse syke-
husbehandlinger.

2 Samfunnsøkonomiske grun-
ner til å vente
Ikke all venting er uønsket. Man

kan vente på at den medisinske til-

standen skal utvikle seg slik at en be-
handling får best mulig effekt eller
vente på det tidspunkt for behandling
som passer best i forhold til jobb eller
andre forpliktelser. Ventelisteproble-
met dreier seg om ventetider som går
utover dette. Å vente på undersøkelse
og behandling kan da ha flere uøn-
skede effekter både for den enkelte og
for samfunnet. Man må leve lenger i
en dårligere helsetilstand enn man el-
lers kunne ha hatt. Det begrenser livs-
utfoldelsen. I tillegg kan behandlings-
effekten bli dårligere etter lang vente-
tid. Det kan også oppstå samfunnsø-
konomiske kostnader fordi vedkom-
mende bruker helsetjeneste- og om-
sorgsressurser i ventetiden, og det
kan oppstå samfunnsøkonomiske
kostnader på grunn av produksjons-
tap ute eller i hjemmet. I motsatt ret-
ning trekker det at noen også blir
friske i ventetiden, slik at de slipper
behandling.

Det er særlig to samfunnsøkono-
miske grunner for å ha ventetider for
visse sykehusbehandlinger. For det
første vil henvisninger til undersø-
kelse og behandling ved sykehus va-
riere over tid på en måte en ikke nøy-
aktig kan forutsi (antallet henvis-
ninger er en stokatisk variabel). Der-
som en skulle tilpasse kapasiteten til
pasientenes ønsker når tilstrømningen
er størst, vil det bli mye ledig kapasi-
tet når tilstrømningen er liten. Den
samfunnsøkonomisk optimale vente-
tid vil derfor blant annet avhenge av
kostnadene ved pasientenes ventetid i
forhold til kostnadene ved å investere
i kapasitet som har lav utnyttelse.

Det andre samfunnsøkonomiske
argumentet har med ventetiden som
rasjoneringsinstrument å gjøre. Siden

1 Deler av denne kommentarartikkelen baserer
seg på et foredrag jeg holdt i Polyteknisk for-
ening 19.04.94.
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Figur 1. Utvikling av antall garantibrudd.
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egenbetalingen for sykehusbehand-
ling er liten, vil alle som kan forvente
å oppnå en liten helseforbedring av
sykehusbehandling være interessert i
slik behandling. Siden kostnaden ved
en sykehusbehandling er en god del
større enn null, bør imidlertid den po-
tensielle helsegevinsten av en be-
handling fra et samfunnsøkonomisk
synspunkt være en del større enn null.
Når egenbetaling ikke fungerer som
en mekanisme for å få dette til, må en
ha andre mekanismer. Ventetiden kan
være en slik. For eksempel kan antal-
let pasienter en allmennlege henviser
til et sykehus, påvirkes av ventetiden
for undersøkelse og behandling. Sy-
kehuslegene kan dessuten tenkes å
føre opp færre nye pasienter på vente-
listene når ventetiden øker. En viss
ventetid kan da bidra til at pasienter
med liten forventet gevinst av syke-
husbehandling blir rasjonert bort. I
hvilken grad ventetidene faktisk fun-
gerer slik, har vi imidlertid lite syste-
matisk kunnskap om. Min gjetning er
at det er stor variasjon fra sykehus til
sykehus med hensyn til om venteti-
den påvirker antallet nye pasienter
som blir ført opp på ventelistene.

Det er grunn til å tro at de venteti-
dene som eksisterer ved en del syke-
hus i dag er en god del lengre enn hva
som kan begrunnes ved hjelp av hen-
synet til samfunnsøkonomisk effekti-
vitet. Det er derfor en sentral oppgave
å finne fram til organisasjons- og fi-
nansieringsmåter som oppmuntrer sy-
kehusene til ikke å ha lengre venteti-
der enn hva det er samfunnsøkono-
miske grunner til.

3 Noen aktuelle ventelistetall
Det skjer en stadig forbedring av

sykehusenes ventelistesystemer, slik
at kriteriene for når pasienter skal fø-
res opp og strykes fra hvilke ventelis-
ter er mer standardisert nå enn de var
for noen år siden. Ventelistestatistik-
ken utgis av kommunenes datasel-
skap, K-base, og SINTEF-NIS. Selv
om det nok er forskjeller mellom sy-

2 Siden tilgangen er stokastisk, er det imidler-
tid mulig at det kommer en periode med li-
ten tilgang slik at ventetiden går ned selv
med et konstant antall behandlinger.

Tor Iversen, Cand. oecon.
fra 1978 og Dr. polit. fra

Universitetet i Oslo, 1993,
er førsteamanuensis ved

Senter for helseadministrasjon,
Universitetet i Oslo.

kehus med hensyn til registrerings-
praksis, tror jeg det er enighet om at
det er meningsfyllt — i hvert fall til en
viss grad — å sammenligne for eksem-
pel ventetider mellom fylkene.

I statistikken skilles det mellom
pasienter som hører inn under vente-
tidsgarantien og de som ikke gjør det.
Ventetidsgarantien er en statlig for-
skrift som omfatter pasienter som til-
fredsstiller kriteriene for andre priori-
tet i det prioriteringssystemet som ble
laget av det såkalte prioriteringsutval-
get (NOU 1987:23) for noen år siden.
Annet prioriteringsnivå defineres som
«tiltak som er nødvendige i den for-

stand at svikt får katastrofale eller
svært alvorlige konsekvenser på
lengre sikt for pasientene». Disse pa-
sientene skal tilbys behandling innen
seks måneder dersom det er plass ved
offentlig behandlingsinstitusjon in-
nenlands. Dette innebærer at fylkes-
kommunen er forpliktet til å tilby en
pasient behandling selv om det ikke
er plass i pasientens hjemfylke så
lenge det er plass i et annet fylke.

Denne forskriften følges imidlertid
ikke av alle fylker. Figur 1 (hentet fra
«Ventelistetall pr 31.12. 1994, side
30) viser utviklingen i antall garanti-
brudd, altså antall pasienter med ven-
tetidsgaranti som har ventet mer enn
180 dager på behandling ved norske
sykehus.

Vi ser at antallet pasienter med ga-
ranti som har ventet mer enn 180 da-
ger, har blitt redusert fra tredje til
fjerde kvartal 1994, men er større ved
utgangen av 4. kvartal 1994 enn hva
det var ved utgangen av 4. kvartal
1993. I løpet av 1994 ble det behand-
let 762 pasienter færre enn de som ble
ført opp på venteliste for behandling
ved innleggelse. Hvis ikke antallet be-
handlinger øker, er det grunn til å tro
at antallet pasienter med ventetidsga-
ranti som venter (for) lenge, vil øke t .

4 Hva vet vi om årsaker til
lange ventetider?
Skal vi finne fram til organisa-

sjons- og finansieringsmåter som bi-
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drar til kortere ventetider, er kunn-
skap om årsaken til de lange venteti-
dene for mange pasienter viktig. I den
enkle lærebokmodellen oppstår køer
når prisen på et produkt er lavere enn
den prisen som sørger for at det til-
budte kvantum er lik det etterspurte.
Ved prisen p 1 på figur 2 er etterspør-
selen større enn tilbudet. Det vil opp-
stå en kø av etterspørrere. For at til-
bud skal bli lik etterspørsel må den
marginale etterspørrer påføres en kø-
kostnad — gjerne i form av en vente-
kostnad eller alternativkostnad for
tidsbruk — lik p2 — pl .

Pasientenes egenbetaling for syke-
husbehandling er enten lik null eller
svært liten. Den enkle lærebokmodel-
len har dermed fått enkelte til å hevde
at siden ikke priser og inntekter rasjo-
nerer adgangen til sykehustjenester,
må rasjoneringen foregå ved hjelp av
køer og ventetider.

Dette resonnementet er imidlertid
for enkelt. Det er to grunner til det.
For det første: I land hvor den offent-
lige sektor har monopol på å produ-
sere sykehustjenester, vil alternativ-
kostnaden for dem som står på vente-
liste, være lik null. Man går jo ikke
glipp av noen alternativer ved å
vente. Ventetiden vil derfor ikke virke
rasjonerendeonerende i den forstand at noen
blir skremt vekk fra ventelisten når
ventetiden øker. Ventetiden vil derfor
ikke være noe instrument som bidrar

til å tilpasse pasientenes etterspørsel
til tilbudets størrelse. Et modererende
moment er at frafallet på ventelisten
blir større jo lengre ventetiden er, ved
at flere dør eller blir friske av seg selv
i ventetiden.

Det offentlige vil imidlertid ikke ha
fullstendig monopol, siden det fins
private muligheter, om ikke annet så i
utlandet. Da oppstår en alternativ-
kostnad ved å vente. En økning i ven-
tetiden kan nå forventes å medføre at
færre søker seg til ventelisten i det of-
fentlige og heller lar seg behandle for
privat regninga.

Det andre (og viktigste) argumen-
tet mot anvendelsen av den enkle læ-
rebokmodellen handler om hvem som
treffer beslutninger med hensyn til
hvilke pasienter som skal føres opp
på sykehusenes ventelister. I lærebok-
modellen er det forbrukeren selv som
treffer beslutningen om vedkom-
mende er villig til å stille seg i kø. I
det offentlige helsevesenet derimot
vil legene i de fleste tilfeller avgjøre
om pasienten har behov for å komme
på venteliste — eller om det er indika-
sjon for en bestemt type behandling,
som man sier. Beslutningsstrukturen
fra en person opplever symptomer og
til vedkommende eventuelt utskrives
fra sykehusbehandling kan skisseres
ved hjelp av figur 3.

En person med symptomer på syk-
dom vil beslutte å oppsøke sin all-

mennpraktiserende lege eller vente og
se hvordan det går. Den allmennprak-
tiserende lege kan beslutte å henvise
pasienten til poliklinisk konsultasjon
på et sykehus for nærmere undersø-
kelse. Etter at sykehuset mottar hen-
visningen kan den ansvarlige overlege
ved poliklinikken enten avvise hen-
visningen ved å sende den tilbake til
pasientens lege eller sette pasienten
på venteliste eventuelt med en angitt
prioritet. Etter at pasienten er under-
søkt på poliklinikken, kan legen be-
slutte å sette vedkommende på vente-
liste for behandling dersom han finner
at det er behandlingsindikasjon. I
motsatt fall vil pasienten bli sendt til-
bake til allmennpraksis eventuelt med
en anbefaling om oppfølging til pasi-
entens allmennpraktiserende lege.
Dersom det eksisterer parallelle pri-
vate tilbud, vil dette være et alternativ
ved hver av beslutningene.

I lærebokmodellen er det en sentral
antakelse at etterspørselssiden er at-
skilt fra tilbudssiden. Av figur 3 ser vi
at i helsevesenet vil det ofte være de
samme personer som treffer beslut-
ninger om hvem som skal komme på
ventelisten og dermed utgjøre den re-
gistrerte etterspørsel og hvordan de
ressursene sykehuset har til rådighet,

3 For sykdommer med store behandlingskost-
nader og antatt dårlig behandlingseffekt vil
en imidlertid forvente at private tilbud blir
benyttet i liten grad.
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skal anvendes i produksjonen. Den
sentrale yrkesgruppe i denne sam-
menheng er selvfølgelig legene. For å
få kunnskap om hvilke mekanismer
som ligger bak ventelistene, er det
derfor viktig å få kunnskap om hvilke
faktorer som har betydning for den
rasjonering som utøves på medi-
sinsk/administrativt grunnlag i bok-
sene 2, 3, 4 og 5 i figur 3. Om dette er
det imidlertid lite empirisk basert
kunnskap. Mitt inntrykk er at de fak-
torer som ligger til grunn for denne
rasjoneringen, er såkalt «taus kunn-
skap» innenfor den medisinske profe-
sjon, det vil si kunnskap som aktø-
rene har et ubevisst forhold til. Det
følgende er ment å være noen speku-
lasjoner om hvilke faktorer som er in-
volvert.

Legen har bedre kjennskap til pro-
duktfunksjonen for helse enn det pa-
sienten har. Det er jo derfor pasienten
oppsøker legen. Det forventes at le-
gen skal representere den enkelte pa-
sient. I den helseøkonomiske littera-
turen betegnes legen som en perfekt
representant eller agent for sin pasi-
ent dersom legens beslutning er den
samme som pasientens beslutning
ville vært dersom pasienten var like
godt informert som legen. Dette til-
svarer den legeetiske regelen «The
health of my patient should be my
first consideration».

Forsikringssystemet, i vårt tilfelle
det offentlige, har forventninger til at
legene skal overholde de økonomiske
rammer som stilles til disposisjon og
prioritere de enkelte pasientenes be-
handlingsbehov. Forsikringsordning-
ens interesser kan tolkes som befolk-
ningens interesser i valget mellom
ulike forsikringskontrakter (en ex
ante beslutning). På dette tidspunkt
vil en ta hensyn til helsetjenestekost-
nadene, siden kostnadsforskjeller
mellom ulike kontrakter vil komme
til syne gjennom forskjeller i forsik-
ringspremier/skattenivå. Legeloven
forutsetter riktignok at «Hensynet til
sparsomhet ikke må gå utover det
faglige forsvarlige» (Fra Lov om le-
ger, § 29), men det faglige forsvarlige
er neppe noe entydig begrep.

En lege vil også ha sine personlige
interesser å ivareta. Det gjelder hen-

synet til inntekt, fritid og faglig karri-
ere.

Det er grunn til å tro at alle disse
tre motiver — den enkelte pasients til-
stand og mulige helseutbytte av be-
handling, hensynet til den offentlige
økonomi og de personlige interesser
influerer på de beslutninger leger fat-
ter. Siden det ikke er noen naturlig se-
leksjon via konkurranse, er det også
grunn til å tro at det er stor variasjon i
den vekt de ulike faktorer tillegges og
at det er få mekanismer i systemet
som bidrar til å gjøre variasjonen
mindre over tid. Tvert om kan det
være at variasjoner opprettholdes ved
at leger søker til sykehus hvor miljøet
preges av deres type. Det er trolig like
stor variasjon i oppfatninger og kom-
petanse blant leger som det er blant
økonomer.

Alle disse momentene trekker i ret-
ning av at beslutninger om diagnos-
tikk og behandling — eller om det er
behandlingsindikasjon som man sier —
er preget av stor variasjon. En slik hy-
potese støttes av empiriske studier fra
en rekke land. Det er store uforklarte
geografiske forskjeller i antallet kirur-
giske operasjoner per innbygger i de
fleste land, også i Norge. I en evalue-
ringsrapport av ordningen med vente-
tidsgaranti laget av Statens institutt
for folkehelse (Gulbrandsen (1994)),
kommer det fram stor variasjon i hvil-
ken grad de legene som er ansvarlig
for prioritering ved sykehusavdeling-
ene, tar hensyn til faktorer som til-
gjengelig kapasitet, purringer, alder
og sykmelding når prioritering av pa-
sienter blir gjort. Den samme studien
viser også variasjoner med hensyn til
vurdering av hvilke pasienter som
skal omfattes av ventetidsgarantien.
Dette er ikke så overraskende, sam-
menholdt med at det er stor variasjon i
hvor stor andel av nyhenviste pasien-
ter som tildeles garanti. For eksempel
ble 46 prosent av nyhenviste pasienter
i Vestfold i 4. kvartal 1994 tildelt ven-
tetidsgaranti, mens tilsvarende tall i
Hedmark var 72 prosent og i Oppland
80 prosent (Ventelistetall pr. 31.12.
1994, side 40).

Mitt inntrykk er at det er en over-
dreven tro i befolkningen på viten-
skapeligheten og eksaktheten som

ligger til grunn for mange av legenes
beslutninger. Legestanden har selv
vært en pådriver for denne oppfat-
ningen ved blant annet å gi inntrykk
av at den medisinske kunnskap også
omfatter klart normative problemstil-
linger som for eksempel prioritering
av pasientgrupper.

At det er stor variasjon i medisinsk
kunnskap og oppfatninger, at beslut

-ningstakernes målsetting er flerdi-
mensjonal, og at vi vet lite om hvil-
ken vekt som tillegges hver av di-
mensjonene gjør det vanskelig å for-
utsi hvordan ulike organisasjonsmåter
påvirker beslutninger og resultater i
helsevesenet. Det er enklere i bransjer
hvor de som ikke maksimerer profit-
ten, blir drevet ut av markedet.

5 Tiltak
For å redusere ventetiden for syke-

husbehandling, må en påvirke fakto-
rer som bidrar til å øke antallet be-
handlinger og/eller faktorer som bi-
drar til at færre pasienter blir ført opp
på ventelistene.

I avsnittene som følger, skal jeg
beskrive noen mulige tiltak og drøfte
hvordan disse tiltakene kan tenkes å
påvirke behandlingsgrenser, produk-
sjonsbeslutninger og interaksjonen
mellom beslutningstakerne i syste-
met.

5.1 Tilleggsressurser avhengig
av ventetider

I 1980-årene tildelte staten ekstra
ressurser til sykehus med lange ven-
tetider, slik at de skulle få muligheter
til å redusere ventetidene. Problemet
med slike tiltak er at sykehusenes
ventetider neppe er uavhengige av
måten ressursene tildeles på. Dersom
man belønnes med ekstra ressurser
hvis ventetidene er lange, er det et in-
sitament for sykehusene til ikke å re-
dusere ventetidene for mye, siden be-
vilgningene da reduseres. I et slikt
system er det derfor insentiver som
trekker i motsatt retning av hva man
er interessert i å oppnå.

Et system hvor ressurstildelingen
er uavhengig av ventetidene er å fore-
trekke framfor et system hvor res-
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surstildelingen øker med ventetiden.
Et slikt alternativt system, kan være
produksjonsbasert, for eksempel en
gitt inntekt per behandling. Da vil det
ikke være noen oppmuntringer til
lengre ventetider enn det som er gun-
stig for å unngå for mye overskudd-
skapasitet4 . De statlige ventelisteiniti-
ativene har da også beveget seg i
denne retningen, for eksempel ved
det aktiviletsavhengige toppfinansie-
ringstilskuddet, som staten ytet til fyl-
kene i 1993. og 1994.

I Helsemeldingen foreslår regje-
ringen at man skal belønne de fylkene
som oppfyller ventetidsgarantien.
Fylkene vil dermed kunne oppnå en
økonomisk gevinst ved å sørge for at
antallet behandlinger blir stort nok til
at ingen pasienter med ventetidsga-
ranti venter mer enn 180 dager. Et in-
teressant spørsmål blir da hva som
kan forventes å skje med tilgangen av
pasienter rued garanti. Hvis sykehus-
legene ser seg som fylkeskommunens
representanter, kan de tildele færre
ventetidsgarantier enn tidligere for at
det skal bli enklere å oppfylle vente-
tidsgarantien. Ser de seg som pasien-
tenes representanter, kan de komme
til å gi flere pasienter enn tidligere
ventetidsgaranti, siden fylkeskommu-
nen nå har et økonomisk insitament
til å sørge for at antallet behandlinger
blir stort nok til at garantiforskriften
blir oppfylt.

5.2 Kontrakter mellom syke-
hus og sykehuseier

Det er mitt inntrykk at en sykehus-
eier i liten grad stiller krav til at de
ressursene et sykehus får tildelt, skal
resultere i helsetjenester. På den an-
nen side opplever sykehusene ofte at
midler blir inndratt midt i budsjettå-
ret, slik at produksjonen ikke kan
fortsette slik man hadde regnet med.
Det virker sannsynlig at man kan
oppnå effektivitetsforbedringer gjen-
nom mer formaliserte kontrakter mel-
lom sykehuseier og sykehus. Slike
kontrakter kan også inneholde mål
for ventetid. Sykehuseier vil da få
større visshet for at mer ressurser vil
føre til flere helsetjenester og ikke
bare forbedringer for de ansatte. Sy-

kehuset på sin side vil få større viss-
het for at produksjonen ikke må redu-
seres på grunn av uventede budsjett-
reduksjoner.oner.

Det kan være et problem å få par-
tene til å oppfatte kontrakten som
bindende og utforme sanksjoner hvis
kontrakten brytes. Her vil en kunne
høste erfaringer fra andre land, for
eksempel Danmark, som prøver ut
lignende ordninger. Det er kanskje
noe overraskende at innføring av
kontrakter ikke omtales i Helsemel-
dingen.

5.3 Oppmuntring til private løs-
ninger

Staten kan gjøre det enklere å opp-
rette private tilbud, slik at de som er
misfornøyd med ventetidene i det of-
fentlige kan søke seg dit, eventuelt
med et offentlig tilskudd. Tilhengere
av en slik ordning hevder at antallet
som søker behandling i det offentlige
da vil bli redusert, og følgelig må
ventetiden for dem som blir igjen i
det offentlige, også bli redusert. En
antar da implisitt at antallet behand-
linger i det offentlige er upåvirket av
om private tilbud introduseres og sti-
muleres. Det er imidlertid ikke sik-
kert det blir tilfellet.

Med et privat alternativ vil en øk-
ning i ventetiden i det offentlige med-
føre at færre pasienter søker seg dit.
Dersom det offentlige tilbudet ikke er
rasjonert, vil de offentlige kostnadene
kunne reduseres ved en økning i ven-
tetiden. Dersom de bevilgende myn-
dighetene maksimerer differansen
mellom betalingsvillighet og kostna-
der, vil de veie pasientenes problemer
på grunn av lengre ventetid mot de
kostnadsreduksjonene som det inne-
bærer at tilstrømningen til de offent-
lige tilbudene avtar. En kan gjerne få
en situasjon hvor bevilgningene blir
mindre og ventetidene i det offentlige
lengre med privatisering enn uten. Jo
mer elastisk tilgangen av nye pasien-
ter til det offentlige er med hensyn på
ventetiden, jo mer kan det offentlige
spare ved å øke ventetidene og jo
lengre blir de faktiske ventetidenes.

Et annet argument for at venteti-
dene i det offentlige kan bli lengre

med privatisering enn uten, har med
legenes dobbeltstillinger å gjøre. Med
private tilbud vil mange leger ha ho-
vedstilling i offentlig sektor og ar-
beide deltid i den private sektor. Dette
gir uheldige insentiver av to grunner:
For det første, siden pasienttilgangen
til den private praksis er avhengig av
lange ventetider i det offentlige, er
det insitamenter til liten effektivitet i
det offentlige. For det andre trekker
denne kombinasjonen av stillinger i
retning av liberale behandlingsgren-
ser for å stimulere etterspørselen etter
behandling.

For en tid siden var det en del de-
batt om pasienter skulle få anledning
til å kjøpe kortere ventetid ved offent-
lige sykehus. Tilsvarende argumenter
som jeg har referert over, gjelder også
for denne problemstillingen.

5.4 Overføring av sykepenger
til sykehusene

Mange problemer i helsevesenet
har sin bakgrunn i at den offentlige
sektor består av flere forvaltningsni-
våer som har ansvaret for ulike opp-
gaver, samtidig som det er eksterne
effekter til stede. Et mye omtalt til-
felle er pasienter som venter på be-
handling ved fylkeskommunale syke-
hus, samtidig som de mottar syke-
penger fra staten.

Det har i de senere årene blitt satt i
gang flere forsøk der sykehusene får
økte inntekter fra staten i håp om at
de skal spare sykepenger for minst et
tilsvarende beløp. Resultatene fra de
forsøkene som har blitt gjennomført,
er at dette har skjedd. Det har imid-
lertid vært en god del diskusjon om
hvorvidt dette er etisk forsvarlig. La
oss skille mellom tre grupper av pasi-
enter. Den første gruppen er de pasi-
entene som er sykmeldt og hvor pro-
duksjonsgevinsten ved kortere vente-

4 Disse argumentene er nærmere utdypet i
Iversen (1993a).

5 Det er det motsatte av hva resultatet blir der-
som en antar at antallet behandlinger i det of-
fentlige er uavhengig av om det fins private
alternativer. Da vil ventetiden i det offentlige
reduseres mer jo mer elastiske tilgangen av
nye pasienter til det offentlige er med hensyn
på ventetiden. En presisering av resonne-
mentet kan en finne i Iversen (1993b).
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tid er større enn behandlingskostna-
den. Den andre gruppen er de pasien-
tene som er sykmeldte, men hvor pro-
duksjonsgevinsten ved kortere vente-
tid ikke er større enn behandlings-
kostnadene. Den tredje gruppen er de
pasientene som enten er i fullt arbeid
eller ikke er yrkesaktive. Den første
gruppen burde være uproblematisk å
slippe til først dersom en klarer å eta-
blere ordninger som fordeler gevin-
sten slik at andre ikke kommer dårli-
gere ut. Om en skal prioritere den an-
dre gruppen foran den tredje gruppen,
vil imidlertid avhenge av om en syns
befolkningens  produksjonspotensiale
skal ha betydning for hvordan de pri-
oriteres i helsevesenet. Dette er som
kjent et normativt spørsmål.

Permanente ordninger vil kreve at
produksjonstapet internaliseres i be-
slutningene om sykehusbehandling.
Hvordan dette kan tenkes å foregå, er
så vidt jeg kan skjønne, ikke utredet.
En kan også stille spørsmålet om syk-
meldingshyppigheten vil øke, når all-
mennlegen får sine pasienter behand-
let tidligere hvis han sykmelder dem.

5.5 Internmarked for utjevning
av kapasitetsutnyttelse

I tilknytning til den nasjonale data-
basen for ventelisteregistrering, er det
laget et system hvor de sykehusene
som har ledig kapasitet, kan legge ut
melding om dette. Tilsvarende gjelder
for sykehus som er interessert i at pasi-
enter på deres ventelister blir behand-
let ved andre sykehus. Dette systemet
kan tenkes å utvikle seg til en mar-
kedsplass for å bedre kapasitetsutnyt-
telsen i sykehussektoren som helhet.

Foreløpig er ikke dette systemet i
bruk. En kunne imidlertid tenke seg
at det ble satt igang forsøk med et ad-
ministrert marked for de vanligste be-
handlinger der det er ventelister. Inn-
tekter fra og utgifter til gjestepasien-
ter må da inngå i det enkelte sykehus-
regnskapet. En markedsadministrator
kan i hver periode annonsere en pris
for de ulike behandlinger. De enkelte
sykehus melder fra om hvor mange
behandlinger de kan tilby, eventuelt
etterspørre, fra andre sykehus til
denne prisen. Markedsadministrato-

ren kan deretter koble tilbydere og et-
terspørrere på en slik måte at de sam-
lede reisekostnadene blir minst mu-
lig. I neste periode justerer markeds-
administratoren gjestepasientprisen
opp eller ned avhengig av om det var
overskuddsetterspørsel eller over-
skuddstilbud i foregående periode.

Via gjestepasientprisen vil fylkes-
kommunene kunne sammenligne be-
handlingskostnadene ved eget syke-
hus i forhold til kostnadene ved å
sende pasientene til andre sykehus.
For å holde på pasientene må derfor
sykehusene legge større vekt på å do-
kumentere kostnader enn de gjør i
dag. Å introdusere en viss konkur-
ranse mellom sykehusene kan bidra
til å redusere profesjonskampen og
stimulere til organisatorisk nytenk-
ning for å holde på pasienter og ar-
beidsplasser. Nysgjerrighet og spred-
ning av gode ideer kan bidra til å ut-
jevne effektiviteten mellom sykehus.
I så fall trenger ikke de faktiske gjes-
tepasientstrømmene å bli særlig store.
Men muligheten for at de kan bli det,
vil altså oppmuntre sykehusene til å
være nyskapende så vel teknisk som
organisatorisk.

Det kan vise seg å være et problem
at pasienter ikke er homogene. Innen-
for visse pasientgrupper kan det være
stor variasjon med hensyn til behand-
lingskostnader. Det vil være viktig å
tenke gjennom hvordan en kan få en
rimelig fordeling av risiko mellom in-
volverte sykehus, samtidig som det er
insitamenter til effektiv drift.

Det ser ut til å være liten stemning
for å etablere et slikt administrert
marked. En viktig grunn kan ligge i
fylkeskommunenes dobbeltrolle som
sykehuseiere og befolkningens repre-
sentanter. Hvis helsepersonellet har
større innflytelse enn pasientene, kan
fylkespolitikerne ønske å behandle
alle pasienter ved egne sykehus, selv
om det kan være en bedre utnyttelse
av fylkets midler å åpne for bruk av
gjestepasientmarkedet i noen grad.

I Helsemeldingen anbefaler man at
K-bases opplegg for et gjestepasient-
marked utvikles. Man presenterer
imidlertid ingen tanker om hvilke in-
stitusjonelle ordninger som trengs for
å etablere og drive et slikt marked.

5.6 Fritt sykehusvalg
I Helsemeldingen foreslås fritt sy-

kehusvalg innenfor pasientens helse-
region og det sykehusnivå som en be-
handling hører inn under. Det forut-
settes at pasientens hjemfylke betaler
uavhengig av hvor behandlingen fo-
regår. Skal dette systemet fungere,
krever det at pasienten og pasientens
allmennlege har informasjon om ven-
tetider og andre forhold av betydning
ved de enkelte sykehus. Også i dette
tilfelle kunne en samle informasjon
med utgangspunkt i det nasjonale
ventelisteregisteret. Opplysninger om
det enkelte sykehus kunne kobles til
allmennlegenes datasystemer, slik at
pasientene i samråd med sin lege
kunne ta stilling til om man skulle
velge nærmeste sykehus eller om et
annet valg alt i alt ble vurdert å være
bedre.

Fylkeskommunene, som skal be-
tale for eventuelle sykehusopphold i
andre fylker, vil nok være mindre be-
geistret for dette systemet. Allmenn-
legene har jo ingen oppmuntringer til
å ta hensyn til kostnadsforskjeller
mellom ulike alternativer, siden det er
fylkeskommunen som skal betale. En
vil forvente konkurranse mellom sy-
kehusene, der tilgjengelighet og kva-
litet tillegges større vekt enn kostna-
der. Det er derfor grunn til å tro at
dette systemet vil medføre reduserte
ventetider, samtidig som det vil være
kostnadsdrivende.

5.7 Tiltak for å redusere antall
henvisninger fra allmenn-
legetjenesten

Blant allmennleger er det stor vari-
asjon når det gjelder hvor stor andel
av pasientene de henviser til spesia-
listhelsetjenesten. I norske studier har
henvisningsratene variert mellom 0
og 30 prosent. Det er lite trolig at en
så stor variasjon er medisinsk faglig
begrunnet. Det kan tenkes (men er
slett ikke sikkert) at en større faglig
konsensus vil bringe den gjennom-
snittlige henvisningsraten nedover.

Skal en få allmennlegene til å ta
hensyn til kostnadene ved sykehusbe-
handling, kan en innføre et utvidet
praksisbudsjett. Et utvidet praksis-
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budsjett innebærer at allmennlegene får
tildelt et budsjett som også skal dekke
visse sykehusbehandlinger for deres
pasienter. Dette er for eksempel innført
i England (hvor systemet er kontrover-
sielt). Som ved fritt sykehusvalg en kan
tenke seg at allmennlegene er koplet
online mot de enkelte sykehusenes da-
tasystemer eller mot et sentralt system,
som nå også viser hvilken pris sykehu-
sene kan tilby en behandling for. Det er
grunn til å tro at konkurransen mellom
sykehusene om pasienter vil oppmun-
tre til initiativ og nytenkning for å
bringe ventetidene nedover. Et annet
argument som også vil trekke venteti-
dene nedover, er at bare pasienter som
allmennlegen vil betale for, nå blir hen-
vist. Dette vil sannsynligvis medføre at
antallet henvisninger til sykehusene
blir redusert. En illustrerer dermed at
ventetidene kan gå ned når rasjone-
ringsbeslutninger flyttes til andre deler
av systemet. Dermed vil kanskje også
misnøyen forflytte seg til andre deler av
systemet. Problemet blir ikke lenger de
lange ventetidene for sykehusbehand-
ling, men alle dem som ikke allmennle-
gene har råd til å henvise til sykehu-
sene.

5.8 Klarere avgrensning mellom
offentlig og privat finansi-
ering

Et problem med det offentlige for-
sikringssystemet er mangelen på for-
utsigbarhet. En har i liten grad kon-
trakter som kan prøves rettslig. En vet
ikke hva en har krav på og hvilken
ventetid en kan forvente hvis en får
behov for en bestemt behandling i
framtiden. En mulighet vil være å lage
en klarere grenseoppgang med hensyn
til hva det offentlige dekker og hva
den enkelte må sørge for privat.

En drastisk forandring ville være å
si at den offentlige forsikringsordning

dekker de sykehusbehandlingene som
omfattes av ventetidsgarantien. Res-
ten er den enkeltes ansvar. Dette
kunne gi bedre muligheter for å holde
korte ventetider for pasienter med
ventetidsgaranti.

Det ville da sannsynligvis oppstå et
variert tilbud av private forsikrings-
ordninger. Myndighetene vil samtidig
få reguleringsoppgaver de i liten grad
har i dag. Som kjent er det store ef-
fektivitetsproblemer i land med kon-
kurrerende private forsikringssyste-
mer i helsevesenet.

6 Avslutning
Jeg har drøftet noen tiltak som kan

bidra til kortere ventetider for syke-
husbehandling. Bivirkninger vil nok
forekomme ved flere av tiltakene. Det
har sammenheng med andre mål man
ønsker å ivareta i helsepolitikken og
mer generelt i den økonomiske poli-
tikken. Eksempler på slike andre mål
er kostnadskontroll og forutsigbarhet
med hensyn til kostnadsutvikling i
budsjettperioden.

Jeg har utelukkende diskutert må-
ten man tildeler sykehusene inntekter
på, uten å gå inn på om nivået på inn-
tektene er høyt nok til at ventetidene
kan reduseres uten at det går for mye
utover andre mål. Det er godt mulig
at inntektene som sykehusene får i
dag, er for små til at det er mulig.
Uansett er det viktig at måten man til-
deler inntekter på, bidrar til å oppfylle
de mål man har for virksomheten.

Felles for flere av tiltakene som ble
omtalt, er at de oppmuntrer til en for-
siktig konkurranse om pasientene.
Det er imidlertid grunn til å være be-
skjeden her. Siden det er lite kunn-
skap om hvilke faktorer som påvirker
beslutningstakerne på hvilken måte i
helsesektoren, er det også lite kunn-
skap om hvordan økonomiske og an-

dre insitamenter virker. Dette trekker
i retning av å gjøre forsøk man kan
lære noe av, og være forsiktig med å
sette i gang irreversible endringer.

Konkurranse om pasientene er en
rød tråd i reformer og forsøk som fo-
regår i mange europeiske land for ti-
den. Helsemeldingens profil går imid-
lertid i en annen retning, noe tittelen
«Samarbeid og styring» antyder. Man
legger stor vekt på nødvendigheten av
å få til en endring i sykehusstrukturen
i årene som kommer. Man anbefaler
at det etableres nettverk av sykehus
innenfor hvert fylke og hver helsere-
gion. «Hensikten med en nettverks-
løsning er altså at en, gjennom økt
samarbeid mellom enhetene og vekt-
legging av felles ansvar, kan, oppnå
økt fleksibilitet og bedre ressursutnyt-
telse» (Helsemeldingen s 98). Regio-
nale helseutvalg er her tiltenkt en sen-
tral stilling. Om man ved samarbeid
alene kan oppnå god ressursutnyttelse
i et desentralisert system av sykehus,
skal bli interessant å se.
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1 ARTIKKEL

THEA B. BIRKELAND:

Lønnsglîdnîng og tarifft illegg i Norden
- Kan sentrale forhandlinger påvirke
den samlede lønnsvekst? 1

i
nordiske landene betegnes ofte

som land med en høy grad av
entralisering i lønnsoppgjørene.

Den høye graden av sentralisering fore-
speiles ofte å kunne gi en annen lønnsut-
vikling enn hva mer desentraliserte
IØnnsoppgjØr ville gi. Alle de nordiske
landene har vanligvis lokale oppgjør i
tillegg til de omfattende sentrale lønns-
forhandlingene. Disse lokale tilleggene
kommer etter de sentrale i tid, og kan
innebære at de sentrale tilleggene ikke
gir utslag i samlet lønnsvekst.
I artikkelen undersøkes sammenhengen
mellom tarifftillegg og lønnsglidningen i
industrisektoren i de nordiske landene
Danmark, Finland, Norge og Sverige.
Dersom lønnsglidningen er helt uav-
hengig av tarifftillegget, vil tarifftillegget
slå fullt ut i samlet lønnsvekst. Dette gir
mulighet for å «styre» samlet lønnsvekst
til tross for det desentraliserende ele-
mentet lokale forhandlinger utgjør.
Resultatene tyder på at det er liten eller
ingen negativ virkning av tarifftillegget
på lønnsglidningen i alle de store nor-
diske landene.

Innledning
Lønnsutviklingen er en svært viktig faktor for et lands

Økonomi og er derfor et tema som stadig diskuteres både
i teoretisk litteratur og i media. Lønnsdannelsen i et land
kan skje i regi av flere forskjellige systemer. Det nordiske
systemet er bygget på sentrale forhandlinger som dekker
størsteparten av industrisektorene i de respektive land,
med mulighet for påfølgende lokale forhandlinger.

De nordiske landene har alle en høy organisasjonspro-
sent (fagforeningsmedlemmer i prosent av total arbeids-
styrke) og de har store arbeidstakerorganisasjoner og ar-
beidsgiverorganisasjoner som tilsammen dekker store de-
ler av arbeidsstyrken. Landene har også tradisjonelt vært
kjennetegnet ved at de respektive lands LO (arbeidstaker-
organisasjon) har hatt et tett samarbeid med landenes so-
sialdemokratiske politiske partier (som i store deler av et-
terkrigstiden har hatt regjeringsmakten i landene). Men
det har i samtlige land de siste tiårene vært en utvikling
mot at de tradisjonelt sterkeste partene i lønnsoppgjørene
(LO og landets arbeidsgiverforening) har mistet mye av
sin posisjon til fordel for andre yrkesmessige sammen-
slutninger (først og fremst av akademikere og statsan-
satte). Resultatet er flere parter på hver side av bordet.
Lønnsdannelsen vil likevel fortsatt kunne ses på som sen-
tralisert så lenge det inngås avtaler av nasjonalt format.

Det har blitt mer og mer vanlig med lokale forhand-
linger (desentraliserte oppgjør) etter at de sentrale for-
handlingene2 er avsluttet. De siste tiårene har lønnsglid-
ningen (lønnsvekst som følger av lokale forhandlinger)
stått for mellom 30% og 70% av den totale lønnsøk-
ningen i de fire nordiske landene Norge, Sverige, Dan-
mark og Finland. [Se Figur 1.]

Sammenhengen mellom lønnsglidning og tarifftillegg
har vært gjenstand for mye diskusjon. Jackman(1990)
skriver at «lønnsglidningen kan bli så stor at det åpner for
at sentrale lønnsforhandlinger blir uten betydning for det

1 Denne artikkelen bygger i hovedsak på Holden og Birkeland(1994),
samt Birkeland(1994). Artikkelen inngår i forskningsprogrammet
«Arbeidsledighet, institusjoner og økonomisk politikk» ved SNF-
Oslo, med finansiell støtte fra Norges Forskningsråd. En lignende un-
dersøkelse er gjort for Norge for årene 1963-1985, se Holden(1989).
Stor takk til Steinar Holden for nyttige kommentarer underveis.
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endelige resultatet» (min overset-
telse) . Dersom lønnsglidningen er av-
hengig av sentralt avtalefestet lønns-
økning slik at førstnevnte motvirker
sistnevnte (ved lave sentrale tillegg
blir lønnsglidningen høy), vil det teo-
retisk ikke være riktig å skille mel-
lom det nordiske systemet og andre
mer desentraliserte system. Dersom
lønnsglidningen motvirket tarifftil-
legget fullt ut, ville den endelige to-
tale lønnsveksten også i Norden til
slutt bli bestemt på det lokale plan,
og lønnsutviklingen ville ikke kunne
sies å være vesensforskjellig fra et
system med kun lokale forhandlinger.
Er det derimot slik at lønnsglidningen
er uavhengig av tarifftilleggene, slik
at de sentrale tilleggene kommer med
i sin helhet i den totale lønnsveksten
uten å påvirke størrelsen på lønns-
glidningen, vil det være riktig å se på
de nordiske landenes to-trinns-sys-
tem som et (semi-) sentralisert lønnsforhandlingssystem.
Dersom man antar at de sentrale tilleggene kan styres og
samtidig at det er mulig å beregne — og dermed forutsi —
lønnsglidningen, vil det (teoretisk) være mulig å styre
lønnsutviklingen i landene.

Figur 1. Lønnsglidning og tarifftillegg i prosent.

tariff = 	 glidning tariff, = 	  glidning=___

For Danmark og Sverige slutter data perioden i henholdsvis
1989 og 1985. Dette gjenspeiler det faktum at arbeids-
giverforeningene ikke lenger offentliggjør data for lønns-
glidning og sentrale lonnstillegg.

Det er denne mulige avhengigheten
mellom lokale og sentrale tillegg jeg
tar sikte på å belyse i denne artikke-
len. Figur 1 tyder på en viss positiv
korrelasjon mellom disse to størrel-
sene. Korrelasjonen mellom tarifftil-
legg og lønnsglidning er på 0.2185
for Danmark, 0.4044 for Finland,
0.349 for Norge og 0.1195 for Sve-
rige. Denne (relativt store) samvaria-
sjon mellom lønnsglidning og tariff-
tillegg kan komme av andre faktorer
som påvirker disse likt og som det
derfor bør kontrolleres for; det er ikke
nok å se på korrelasjonen mellom lo-
kale og sentrale tillegg for å under-
søke sammenhengen mellom disse, da
det er andre faktorer som er av betyd-
ning [En viktig faktor i så måte er ar-
beidsledigheten. Høy arbeidsledighet
gir både lave tarifftillegg og lav
lønnsglidning og således en samvaria-
sjon mellom disse som ikke skyldes

avhengighet dem i mellom.]
Lønnsglidning defineres i lønnsstatistikken som diffe-

ransen mellom total årlig økning i gjennomsnittlig time-
lønn (inklusiv overtid) og årlig økning som følger av sen-
trale oppgjør. Tall for lønnsglidningen vil med andre ord
først og fremst bestå av endringer fastsatt ved lokale for-
handlinger, men vil også inneholde andre faktorer, for ek-
sempel økt bruk av overtid, endret sammensetning av sys-
selsatte (større andel ansatt i godt betalte yrker), endret
produktivitet (av betydning ved akkordlønn) og direkte
lønnsøkninger (personlige eller som følger stilling). 3

Jeg ser forøvrig bare på gjennomsnittelig lønn for sam-
let industri, og ikke på relative lønninger. Dataene er ag

-gregerte tall for arbeidere i industrisektoren i de fire nor-
diske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tal-
lene for total lønnsøkning, avtalefestet lønnsøkning og
lønnsglidning kommer fra de respektive lands arbeidsgi-
verforeningers lønnsstatistikker. For Norge er tallene for
mannlige arbeidere, i de andre landene er tallene for både
kvinner og menn. Lønnsøkningstallene (total og som følge
av lokale og sentrale tillegg) er fra i .kvartal år t til 1.kvar-
tal år t+1 for Norge og Danmark, tilsvarende fra 2. til
2.kvartal for Sverige og fra 4. til 4.kvartal for Finland. Da-
taperioden er 1960 til 1992, men i Sverige og Danmark
sluttet man å skille mellom lønnsglidning og tarifftillegg i
offisielle statistikker i henholdsvis 1985 og 1989 slik at
årene etter dette ikke er med for disse landene.

2 Det skilles her ikke mellom forhandlinger ført på nasjonalt nivå og på
industrinivå; utfallet av begge er slått sammen og kalt tarifftillegg. Se
Calmfors (1990) for nærmere omtale av lønnsdannelsen i de nordiske
landene.

3 Å justere for dette påvirker derimot ikke resultatene i nevneverdig
grad, og gjøres derfor ikke her.
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Lønnsglidning og tarifftillegg

Teori4

Det finnes mange teorier for lønnsfastsettelse. Nyere te-
orier tar hensyn til at lønn fastsettes ved forhandlinger
og/eller at lønnen kan påvirke arbeidstakernes produktivi-
tet. Jeg antar at lønnsglidningen følger som resultat av lo-
kale forhandlinger mellom bedrift og fagforening etter at
de sentrale avtalene om tarifftillegg er inngått. Felles for
alle de nordiske landene er at streik og lock-out er forbudt
i tariffperiodene (med andre ord under de lokale forhand-
lingene), selv om spesielt Finland opplevde mange og til-
dels omfattende ulovlige streiker på 1970- og 1980-tallet.
Et passende teoretisk utgangspunkt kan da være en for-
handlingsmodell der streik og lock-out er forbudt, hvor
det antas at bedriften og fagforeningen forhandler om løn-
nen og at bedriften simultant eller i ettertid bestemmer
sysselsettingen. Utfallet av forhandlingene avhenger av
partenes kostnader under en konflikt. Selv om streik ikke
er tillatt, kan arbeiderne likevel ramme bedriften økono-
misk ved å senke sin effektivitet og produktivitet ved en
firkantet tolkning av arbeidsreglene («arbeide-etter-
boka»). Forbudet mot streik og lock-out gjør at arbeiderne
er sikret den gjeldende lønnen (lønnen året før pluss årets
sentrale tillegg) uansett. 5 Trusselen om et slikt potensielt
tap for bedriften som den ikke har mulighet til å ta igjen i
form av reduserte lønnsutbetalinger, kan medvirke til at
bedriften går med på å gi lønnsøkninger. Hvor villig den
vil være til å gå med på dette vil avhenge av hvor stor
lønnsomhet bedriften har og hvor mye den står i fare for å
tape ved en eventuell «arbeide-etter-boka»-aksjon.

Lønnsglidningen avhenger således av de faktorer som
påvirker partenes kostnader ved konflikt, sett i forhold til
den gevinst partene vil få ved å komme frem til enighet.
Det er rimelig å anta at økt produktivitet gjør bedriften
mer velvillig innstilt til å øke lønningene (større potensi-
elt tap, samt at det ikke er urimelig at noe av den økte
inntjeningen tilfaller arbeiderne). Likeledes ville man
anta at økte bruttoprodukt- priser («value added»), samt
en økning i den generelle konsumprisindeksen vil kunne
gi økte lønninger (på grunn av bedret inntjening og større
mulighet for å velte økte lønnskostnader over i prisene).

økt arbeidsgiveravgift reduserer bedriftens lønnsom-
het (og dermed potensielt tap ved konflikt) og er således
med på å dempe lønnsglidningen. Likeledes ville man
forvente lavere glidning ved økt arbeidsledighet, fordi ar-
beiderne antas å disiplineres i sine lønnskrav på grunn av
frykt for å miste jobben. Videre innebærer høy ledighet at
det ikke er like viktig for bedriften å holde på de arbei-
derne den har fordi det blir lettere å få tak i andre.

Jeg antar følgelig at lønnsglidningen blir bestemt av de
ovenfor nevnte faktorer og da uten noen direkte påvirk-
ning fra tarifftillegget. De lokale forhandlingene bestem-
mer en ytterligere lønnsvekst utifra det gjeldende lønns-

4 En mer formell fremstilling av teorigrunnlaget finnes i Holden og
B irkeland( 1994).

5 Årets tarifftillegg blir vanligvis etterbetalt når den lokale forhand-
lingen er avsluttet.

nivå, og faktorene som er nevnt over forklarer denne vek-
sten, og ikke det nivået som nås. Vi har da at total lønns-
vekst forklares av faktorer som påvirker bedriftens og
fagforeningens forhandlingsstyrke (som kan være blant
annet endring i produktivitet, konsumprisindeks, brutto-
produktpriser og arbeidsgiveravgift, samt arbeidsledig-
het) og av tarifftillegget.

Resultater
Tidligere undersøkelser som har vært gjort på området

har som regel vært basert på en Phillips-kurve tilnærming

Tabell 1. Modellering av total lønnsvekst (w) med OLS
(basert på ligning 1)

Danmark	 Sverige	 Norge	 Sverige
1961-1989 1961-1991 1961-1992 1961-1985

0.24979 0.0563 0.10686 0.53382
(1.953) (0.446) (0.353) (1.730)

0.0027619 -0.13561 -0.24133 -0.013012
(0.059) (1.357) (2.064)* (0.199)

0.37517 0.35726 0.86829 0.41378
(1.639) (1.975) (2.495)* (2.960)*

0.66880 0.49397 0.93282 -0.58534
(2.467)* (2.149)* (2.124)* (2.777)*

-1.2018 -0.85178 -0.61529 -4.1068
(4.945)* (2.116)* (0.903) (2.730)*

-1.0202 -2.2349 -2.9459 -4.9961
(2.378)* (3.266)* (2.514)* (4.600)*

0.10014 -0.028904 0.079989 0.27138
(1.426) (0.406) (0.437) (2.662)*

0.63902 -0.35243 -1.2033 0.23576
(0.386) (0.453) (1.061) (0.745)

-00085073
(0.380)

0.76924 0.834541 0.646414 0.791658

0.0233877 0.0225911 0.0345978 0.0143016

2.09 1.88 2.52 2.10

1 indikerer at variabelen er lagget en periode. Variablene er (små bok-
staver betyr logaritmer): w en indeks for nominell lønn per time, T er ar-
beidsgiveravgiften, q er bruttoproduktprisindeks og y produktivitetsin-
deks for industrien, p konsumprisindeks og U er arbeidsledighetsraten,
C/W_ 1 er tarifftillegg relativt til lagget normallønnsnivå og dummy78-
79 er en dummyvariabel for lønns- og prisstoppen som var i Norge fra
sept. 1978 til og med des. 1979, med verdien 1 i 1978 og 2 i 1979. Tal-
lene i parentes er absolutte t-verdier, og * indikerer signifikans på 2,5%

6 Finlands lønnsstatistikker går fra 4.kvartal til 4.kvartal året etter. Le-
dighetsvariablene for landet er derfor lagget én periode mer enn for
de andre landene. Dette gir bedre føyning, samt en ikke-signifikant
test for «validity og instruments».Se manual for PC-Give 7.0 for nær-
mere detaljer om testen.
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(f. eks. Flanagan, 1990), eller det har vært brukt mikro-
data som gjør det vanskelig å skille effekten av det sen-
trale lønnstillegget fra effekten av alternative lønninger i
andre stillinger (f.eks. Holmlund og Skedinger, 1990).

Det empiriske arbeidet her bygger på teorien som er
skissert over, men for å teste hvorvidt tarifftillegget på-
virker det faktiske lønnsnivået, tar jeg utgangspunkt i en
modell som skal kunne representere utfallet av de lokale
lønnsforhandlinger dersom tarifftillegget er irrelevant for
den totale lønnsøkningen. Til denne ligningen inkluderer
jeg så tarifftillegget. Dersom tarifftillegget ikke er av be-
tydning for total lønnsøkning (det vil si at glidningen
fullstendig motvirker tarifftillegget), vil tarifftillegget
komme ut med en koeffisient lik null i regresjonen. Der-
som det tvert i mot er slik at glidningen er helt uavhengig
av tarifftillegget slik at tarifftillegget kommer med i sin
helhet i total lønnsøkning, vil tarifftillegget få en koeffisi-
ent lik 1. Mellomliggende verdier vil bety at det er en viss
avhengighet, men ikke fullstendig.

Modellen som skal kunne representere utfallet av de
lokale forhandlingene er basert på en stilisert reallønns-
ligning fra Nymoen(1992) :

(1) Aw = 60 + 6 1 (w+T y-q)_ 1 + 62Ag + 6.3Ay +640p
+ (350U_ 1 + 660U + 67OT + 68(p

-q) - 1

hvor 8i-ene er konstanter, _ i betyr at variabelen er lagget
en periode, A betyr endring fra forrige periode og små
bokstaver betyr at variablene er målt i logaritmer.

w er en indeks for nominell lønn per time, T er ar-
beidsgiveravgiften, q er en bruttoproduktprisindeks for
industrien og y en produktivitetsindeks for industrien, p
er konsumprisindeksen og U er arbeidsledighetsraten.
(w+T q-y)_ 1 og (p-q)_ 1 er begge feilkorrigeringsledd,
hvor den første gjenspeiler lønnsandelen og den siste re-
lative priser. Dersom lønnsandelen stiger, vil dette virke
dempende på lønnsutviklingen - utifra en antagelse om
en langsiktig likevekt med stabile lønnsandeler. Vi vil
følgelig forvente en negativ koeffisient til det første feil-
korrigeringsleddet, og en positiv koeffisient til det siste,
noe som vil gjenspeile kompensasjon for økende kon-
sumprisindeks (også sistnevnte med henvisning til en
langsiktig likevekt). Ligning (1) med et negativt fortegn
for koeffisienten for lønnsandelen, er en feiljusterings-
modell hvor vi kan løse for lønnsnivået.

Tarifftillegget
Det jeg først og fremst ønsket å undersøke var om stør-

relsen på de lokale tilleggene er avhengig av de sentrale
tilleggene. Jeg tar utgangspunkt i ligning (1) og legger til
tarifftillegget :

(2) Ow = SD + 6 1 (w+T- y-q)_ 1 + 820g + 830y + 84Ap
+ 65OU + 860U + 67OT + 88(p-q)1 + 69C/W-1

der C/W_ 1 er tarifftillegg som andel av opprinnelig lønns-
0niv å.

Dersom 89 # 0 , er ligning (2) ikke lenger en feiljuste-
ringsmodell i tradisjonell forstand, siden modellen nå
ikke kan løses med hensyn på lønnsnivået uavhengig av
tarifftillegget. Ligning (2) er en ligning for lønnsglid-
ningen betinget på tarifftillegget (samt på lagget lønns-
nivå og lagget verdi av andre variable).

Estimeringene viser at alle landene får koeffisienter fo-
ran tarifftillegget (C/W_ 1 ) som er positive og signifikant
forskjellige fra null. Alle koeffisientene er nær 1, bortsett
fra for Finland, hvor punktestimatene ligger rundt 0.7 (se
Tabell 2) .

Det kunne tenkes at en eventuell motvirkende effekt
kommer året etter, slik at lønnsglidningen i år t avhenger
av tarifftillegget i år t_ 1 , men lagget tarifftillegg får ikke
signifikante koeffisienter for noen av landene (ikke rap-
portert i tabell).

Arbeidsledighet

Tabell 2. Modellering av total lønnsvekst (Aw) med IV
(basert på ligning 2)

Danmark	 Sverige	 Norge	 Sverige
1962-1989 1962-1991 1962-1992 1962-1985

C/W_ 1 0.99872 0.73392 0.94442 0.99510
(2.890)* (3.737)* (7.806)* (4.102)*

(w + T-y-q)_ 1 0.047561 -0.15507 -0.0026346 0.047255
(1.884) (2.882)* (0.053) (0.994)

Aq -0.015971 0.14806 0.15537 0.20471
(0.088) (1.481) (1.084) (1.892)

Op 0.20870 0.27774 0.27091 -0.27471
(0.841) (2.290) * (1.474) (1.913)

U_ 1 -0.36584 -0.48587 -0.12444 -0.43964
Finland U_26 (1.074) (2.338)* (0.615) (0.301)

AU -0.75514 0.44591 -2.0213 -1.9743
Finland AU_ 1 (2.674)* (1.1155) (4.465)* (1.837)

(p-q)_ 1 0.057492 -0.00524 0.086988 -0.0028905
(0.958) (0.118) (1.367) (0.029)

dummy 78-79 -0.013787
(1.627)

Konstant 0.11225 0.07692 0.17247 0.30908
(0.957) (1.004) (1.702 (1.383)

6 0.0152407 0.0140531 0.013063 0.0106669

D.W. 1.72 1.39 2.19 2.2

Validity of
instruments

0.70071 1.8738 1.2741 1.6004

CW_ 1 behandles som endogen.

Øvrige instrumenter : (C/W_ 1 )_ 1 , p_ 1 , q_ 1 , U_ 1 (Finland: Ay), y_ 1 og
dummy for første år i tariffavtale. Testen for instrumentenes validitet er
basert på Sargan (1964), og har en tilnærmet standard normal fordeling.
Se også Tabell 1.
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Lønnsglidning og tarifftillegg
Jeg har forsøkt flere forskjellige lineære og ikke-line-

ære kombinasjoner av arbeidsledigheten. Det som ser ut
til å passe best totalt sett for alle landene, er lagget ledig-
het kombinert med endringen i ledigheten. Et robust re-
sultat jeg finner er at arbeidsledigheten er en svært viktig
forklaringsfaktor for lønnsutviklingen i alle de nordiske
landene. Men landene er forskjellige med hensyn til om
det er endringen i eller nivået på ledigheten som betyr
mest for lønnsutviklingen. Endringen i ledigheten har en
signifikant negativ innvirkning på total lønnsvekst i Dan-
mark og Norge (nesten signifikant i Sverige), mens nivået
ikke får koeffisienter signifikant forskjellig fra null. Dette
betyr at det bare er når ledigheten Øker (selvom nivået er
høyt) at det blir en lønnsdempende virkning. Vi finner
med andre ord at det forekommer hysterese-effekter i
lønnsglidningen i disse landene. [Dette kan skyldes at vi
bare ser på lønnsglidningen (og tar tarifftillegget for gitt),
da det kan være at tarifftillegget er mer avhengig av ni-
vået på arbeidsledigheten enn lønnsglidningen er.] Esti-
matene ligger på rundt -2,0 for endringen og null for ni-
vået for Norge. Med andre ord vil nivået på ledigheten
(for gitt tarifftillegg) ikke påvirke lønnsglidningen, mens
1 prosentpoeng større økning i ledigheten vil gi 2,0 pro-
sentpoeng lavere lønnsglidning (for gitt tarifftillegg vil
disse endringene komme gjennom lønnsglidningen). I
Danmark vil 1 prosent høyere nivå på ledigheten gi redu-
sert glidning med rundt 0,3 prosentpoeng, mens 1 pro-
sentpoeng større økning i ledigheten vil redusere lønns-
glidningen med noe over 0,7 prosentpoeng. Virkningen
på lønnsglidningen i Sverige av økt nivå på eller økt
vekst i arbeidsledigheten får tildels varierende, men alltid
negative anslag. (Resultatene for Sverige blir relativt
sterkt påvirket av estimeringsmetode.) Finland skiller seg
ut fra de andre landenes resultater med en gjennomgå-
ende signifikant negativ effekt av ledighetsnivået og
ingen signifikant effekt av endringen. Det er selvfølgelig
knyttet en viss usikkerhet til disse estimatene, og de må
ikke tas for annet enn en indikasjon på variablenes inn-
virkning.

Andre forklaringsvariable
Jeg har forsøkt med mange forskjellige forklaringsva-

riable, samt ulike kombinasjoner av disse. Utenom tariff-
tillegget og arbeidsledigheten er det ingen andre variable
som er signifikante for alle landene.

En Økning i bruttoproduktprisene har, som forventet,
en positiv effekt på lønnsutviklingen i alle landene. En-
dringen i bruttoproduktprisene (q) får punktestimater
rundt 0.15 for Norge og Finland, rundt 0.2 for Sverige og
i underkant av 0 for Danmark. Det vil si at en økning i
bruttoproduktprisene på 10% vil øke lønnsglidningen
med 1,5 prosentpoeng i Norge og Finland og med rundt 2
prosentpoeng i Sverige [og liten eller ingen effekt i Dan-
mark] .

Endringen i produktiviteten fungerer svært dårlig for
samtlige land. [Muligens med unntak av Norge, hvor den

kombinert med endring i bruttoproduktpriser og konsum-
prisindeks får en koeffisient på 0.23 med en t-verdi på
2,3. (Tabell ikke gjengitt her.) Med andre ord vil 1% øk-
ning i produktiviteten gi en økt lønnsglidning på 0.23
prosentpoeng, for gitt tarifftillegg.]

Endringen i konsumprisindeksen (p) blir ikke signifi-
kant med forventet fortegn for noen av landene når tariff-
tillegget tas med. Punktestimatene for p i ligning (2) lig-
ger rundt eller i overkant av 0,2 for alle landene unntatt
Sverige, men blir kun signifikant på 2,5% nivå for Fin-
land.

Ingen av disse endringsvariablene blir signifikante når
de lagges én periode.

Lagget forhold mellom konsumprisindeksen og kon-
kurrentenes priser (p-q)_ 1 blir ikke signifikant for noen av
landene (unntatt for Sverige når feiljusteringsmodellen
(1) legges til grunn). Siden ligning (2) ikke er en feiljus-
teringsmodell for lønnsnivå, men en modell for lønns-
glidningen, er teorigrunnlaget for denne variabelen sva-
kere; endring i relativ pris kan kompenseres med høyere
lønnsnivå, men behøver ikke ha noen varig virkning på
lønnsglidningen. Merk at i relasjonen hvor tarifftillegget
er med, blir feiljusteringsleddet helt insignifikant. Det
gjelder for alle landene. Det tyder på at feiljustering på
total lønn (dvs. tilpasning av total lønn til det langsiktige
nivået som bestemmes av produktivitet, konkurransepri-
ser osv.) finner sted i de sentrale lønnsforhandlingene.

Heller ikke endringen i arbeidsgiveravgiften får signi-
fikante koeffisienter i noen av landene.

En dummy-variabel som tar hensyn til om det er et år
med hovedoppgjør eller mellomoppgjør er også blitt for-
søkt, men blir ikke signifikant for noen av landene. Dette
kan komme av at oppgjørsform påvirker tarifftillegget,
men ikke lønnsglidningen.

Oppsummering
I Danmark, Norge og Finland tyder resultatene på at

det er liten eller ingen virkning av tarifftillegget på lønns-
glidningen, mens det i Sverige virker som om det er en
viss negativ effekt av tarifftillegget på lønnsglidningen.
Dette innebærer at de sentrale tilleggene får tilnærmet
fullt utslag i samlet lønnsvekst. Dette gir dermed en mu-
lighet til å «styre» samlet lønnsvekst ved de sentrale for-
handlingene. Dette kan medføre at lønnsforhandlings-
systemet i disse landene fungerer som et system med for-
handlinger kun på nasjonalt eller industrinivå: så lenge
glidningen er uavhengig av tarifftillegget kan glidningen
anslås på forhånd og tas hensyn til i de sentrale forhand-
lingene, slik at man på kort sikt kan «styre» total lønns-
vekst. Dette ser også ut til å være i overensstemmelse
med partenes egen oppfatning av situasjonen, jfr. Her-
soug, Kjær og Rødseth(1986). [Et annet forhold, som
ikke er tatt opp her, er at det av og til kan være vanskelig
å styre tarifftilleggene.]

En viktig forutsetning for at det skal være mulig å styre
samlet lønnsvekst, er at ønsket total lønnsvekst ikke er
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lavere enn den lønnsglidningen som forventes. Hvis dette
er tilfellet ville det kreve et negativt nominelt tillegg ved
de sentrale forhandlingene, noe som er svært vanskelig å
gjennomføre. Følgelig kan dette nordiske systemet gi en
for høy samlet lønnsvekst når det er lite rom for nomi-
nelle lønnsøkninger, for eksempel ved lav produktivitets-
vekst og/eller lav inflasjon.

[Merk at mulighetene for å styre samlet lønnsvekst
gjelder på kort sikt. Det er vanskelig å se hvordan det kan
testes for de mer langsiktige sammenhengene mellom
tarifftillegg og lønnsglidning.]

Undersøkelsen viser at lønnsglidningen avhenger av
arbeidsledigheten i alle fire land, men også at det er for-
skjeller landene imellom om det er nivået på eller end-
ringen i arbeidsledigheten som har størst betydning.

Eksistensen av lokale forhandlinger kan redusere mu-
lighetene til å påvirke relative lønninger ved sentrale
oppgjør. Dette er imidlertid ikke undersøkt i dette arbei-
det.

Dataappendiks.
Tallene jeg bruker er aggregerte tall for industrisekto-

ren i de fire nordiske landene Danmark, Finland, Norge
og Sverige. Tallene for total lønnsøkning (w), avtalefestet
lønnsøkning (C/W_ 1 ) og lønnsglidning kommer fra de re-
spektive lands arbeidsgiverforeninger. Tallene for «value
added» prisindeksen kommer fra Norges Bank. De reste-
rende data kommer fra datasettet THE OECD-CEP
DATA SET (1950-1988), revidert juni 1991 fra Center
for Economic Performance. For Finland og Norge er tal-
lene oppdatert til 1992 ved bruk av de samme kildene.
Kildene er (for flere detaljer, se Centre for Economic Per-
formance, Working Paper 118, 1991) :

p Konsumprisindeks fra Economic Outlook Historical
Statistics

T Arbeidsgiveravgift, beregnet som Employers' Social
Contributions som andel av Compensations of Em-

ployees minus Employers' Social Security Contributi-
ons fra UN National Accounts Yearbook

y Produktivitetsindeks, for Danmark, Finland og Norge
beregnet fra indeksen for «industrial production in
manufactering» og «manufactering employment» fra
OECD-CEP, OECD Main Economic Indicators og
ILO Yearbook of Labour Statistics, for Sverige fra
Calmfors (1990), figur 2a.

U Arbeidsledighetsrate for hele
Labour Force Statistics

w Indeks for nominell lønn per time, kalkulert med
utgpkt i lønnsøkningstallene.
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ARTIKKEL

ROAR BERGAN, GEIR LUNDE OG EIRIK W/ERNESS:

Kan privat tjenesteyting løse
arbeidsledìghets bl et?*blpro empro em

en rekke land diskuteres om økt
sysselsetting i privat tjenesteytingL3kan bidra til å løse problemene i

arbeidsmarkedet. Økt sysselsetting i
de delene av tjenestesektoren som står i
sterk konkurranse med svart arbeid el-
ler «gjør-det-selv arbeid» har vært Ian-
sert som en mulig løsning, særlig for ar-
beidstakere med relativt lav kompe-
tanse. Artikkelen gir en oversikt over ut-
viklingen i sysselsettingen i tjenestesek-
torene i perioden 1960 —1987 i ni indu-
striland. Personlig tjenesteyting har
vokst svakt eller blitt redusert i mange
land. Produsenttjenester har hatt de
høyeste vekstprosentene. Det var betyde-
lige variasjoner mellom landene mht.
hvor store disse hovedgruppene av tje-
nester var. Sosial tjenesteyting har stått
for mesteparten av økningen i antall sys-
selsatte i alle land utenom USA. Vi drØf-
ter også i hvilken grad lønnsforskjeller
og skattesystem begrenser mulighetene
for økt sysselsetting i deler av tjeneste-
sektoren.

1 INNLEDNING
De senere årene har det i mange land, bl.a. i Norden,

vært diskutert hva som skal til for å bedre sysselsettings-
mulighetene for arbeidssøkere med relativt lav kompe-
tanse, i hovedsak innenfor private tjenesteytende næringer.
Særlig har det som noe upresist kan kalles «forbrukstje-
nestesektoren», blitt trukket fram som spesielt interessant
med tanke på fremtidig sysselsettingsvekst. Forbrukstje-
nester er brukt som fellesbetegnelse på tjenester som pri-
vate forbrukere etterspør, og omfatter en rekke forskjellige
aktiviteter, bl.a. taxi-transport, solarier, bilreparasjoner,
renhold og barer. Skattemessig stimulering av kjøp av
ulike forbrukstjenester, subsidier til næringsvirksomhet
som er i sterk konkurranse med svart arbeid og gjør-det-
selv arbeid, og andre mulige tiltak har vært debattert. 1

I en vurdering av mulighetene for økt sysselsetting
f.eks. i de «lavkompetente» delene av tjenestesektoren er
det viktig å forsøke å identifisere og kartlegge omfanget
av faktorer som eventuelt står i veien for en slik syssel-
settingsøkning. Erfaringer fra andre land er viktige i så
måte, bl.a. for å vurdere i hvilken grad lønnssystem og
lønnsstruktur, skattemessige forhold, konkurransesitua-
sjon, demografiske forhold, bosettings- og familiemøn-
ster osv. har betydning for sysselsettingen i slike sektorer.

I denne artikkelen skal vi presentere noen hovedtrekk
ved utviklingen i tjenestesektorene i perioden 1960 —
1987 i ni industriland: USA, Japan, Tyskland, Storbritan-
nia, Frankrike, Nederland, Sverige, Danmark og Norge.
Vi har brukt samme definisjon av tjenestesektorene som
Elfring (1988), som igjen er inspirert av Katouzian
(1970) og Singelmann (1978). Vi har, som Elfring, delt
tjenestesektoren inn i fire hovedgrupper: 2

• Produsenttjenester
• Distribusjon
• Personlig tjenesteyting
• Sosial tjenesteyting

* Artikkelen bygger på ECON-rapport 115/94 « Tusen blomster. LØnn,
skatt og sysselsetting i ni industriland» (ECON, 1994). Rapporten
ble utarbeidet for den danske «Kommissionen for fremtidens be-
skæftigelses- og ervervsmuligheder».

1 Jf. f.eks. SOU 1994:43, Pålsson & Normann (1994) og Holtsmark
(1994). Jf. også finansminster Johnsens utspill om forenklinger og
lettelser i skattereglene i begynnelsen av mars.

2 For en nærmere drøfting av definisjon og avgrensing av tjenestebe-
grepet og tjenesteytende sektorer, samt beregningsopplegg, vises til
ECON (1994).
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cand. oe con. fra 1981,

arbeider i EGON Analyse.

Logikken bak denne inndelingen er
som følger: Den første hovedgruppen,
produsenttjenester, er tjenester der
produksjonsomfanget, og dermed sys-
selsettingen, i hovedsak bestemmes av
beslutninger om produksjon og inves-
teringer i bedriftene. Disse tjenestene
er altså nært knyttet til leveranser til
produksjonsvirksomheten i resten av
økonomien. Distribusjon omfatter
lagring og transport av varer og perso-
ner, handelsvirksomhet og kommuni-
kasjoner (post og tele). Omfanget av
personlig tjenesteyting blir i hovedsak
bestemt av etterspørselen fra private
husholdninger, og omfatter i tillegg til
hoteller og restauranter blant annet
også lønnet husarbeid, ulike typer un-
derholdning, reparasjonsvirksomhet,
vaskerier og frisører. Sosial tjenestey-
ting ytes i stor grad av offentlig sektor,
men også av private bedrifter og non -profit organisasjoner.
Mange av tjenestene blir bare i begrenset grad betalt di-
rekte av de som mottar dem. Denne gruppen inkluderer
blant annet (offentlig og privat) undervisning, helsetjenes-
ter, offentlig administrasjon og forsvar.

I neste avsnitt nevner vi kort en del faktorer som kan
bidra til forklaring av utviklingen av størrelsesforholdet
mellom ulike næringer over tid og mellom land. I avsnitt
3 beskriver vi utviklingen i deler av tjenestesektoren i pe-
rioden 1960-1987 i de ni landene i analysen. 3 I avsnitt 4
drøfter vi spesielt betydningen av lønnsforskjeller og ef-
fektive skattesatser for muligheten for økt sysselsetting
av arbeidskraft med relativt lav kompetanse. Avsluttende
kommentarer finnes i avsnitt 5.

2 FAKTORER BAK STRUKTURUTVIKLING
OVER TID OG MELLOM LAND
Utviklingen i fordelingen av produksjon og sysselset-

ting på ulike næringer i et moderne industrisamfunn av-
henger av et komplisert samspill mellom mange ulike
forhold både på tilbuds- og etterspørselssiden. Dette gjør
at vi bør være varsomme med å trekke bastante, generelle
konklusjoner om hvilke næringer som vil bli vinnere og
tapere i fremtiden. Det gjør også at det er vanskelig å
blinke ut enkeltfaktorer som er særlig betydningsfulle når
det gjelder å forklare hvorfor næringsstrukturen varierer
mellom ulike land og dessuten utvikler seg forskjellig.

Inntektselastisiteter
Tradisjonelt har bl.a. forskjellige inntektselastisiteten for

ulike næringers produkter vært brukt som en viktig forkla-
ring av utviklingen i størrelsesforholdet mellom næringer
over tid. Det har vært antatt at produktene fra tjeneste-
ytende næringer gjennomgående har høy inntektselastisi-

tet, slik at en stigende andel av samlet
etterspørsel (ceteris paribus) vil rette
seg mot disse sektorene etter hvert
som inntektene øker. I analyser av hus-
holdningenes etterspørsel er det et ty-
pisk resultat at inntektselastisiteten for
mange tjenester er større enn 1, samti-
dig som det er store variasjoner mel-
lom inntektselastisitetene for ulike
grupper av tjenester.4 I sammenlig-
ninger mellom land viser det seg imid-
lertid at land på høyere inntektsnivå i
dag gjennomgående ikke har høyere
andel sysselsatte i tjenesteytende næ-
ringer enn land på lavere inntektsnivå.
En viktig årsak er at den offentlige sys-
selsettingen er svært høy i en del fat-
tige land. For inntekter pr. capita over
om lag halvparten av det Norge hadde
i 1989, var det f.eks. i perioden 1986-
89 ingen klar tendens til at andelen

sysselsatt i tjenesteytende næringer økte med økende inn-
tekt.5 Det er derfor klart at «tjenesteytende næringer» er en
svært inhomogen samling aktiviteter som også inneholder
produksjon med inntektselastisitet klart under 1. Inntektse-
lastisiteter er derfor ikke nok når en ønsker å forklare ut-
viklingen i tjenestesektoren over tid og mellom land.

Andre faktorer
Det er klart at en rekke andre faktorer er viktige, særlig

når en ønsker å forklare sysselsettingsutviklingen i ulike
land over tid. Slike faktorer kan f.eks. være

• produktivitetsutviklingen som bidrar til høyere sys-
selsetting i sektorer med lav produktivitetsvekst, sær-
lig dersom etterspørselen etter sektorens produkter er
prisuelastisk6

• utviklingen i vareforbruket, som er viktig for varehan-
delen og transportsektoren

• endringer i internasjonal arbeidsdeling og sammen-
setningen av internasjonal handel, som påvirker ut-
viklingen i bl.a. transportsektoren og turistnæringen

• nye produkter og teknologisk fremgang, som bl.a. er
viktig for etterspørselen etter tjenester fra kommuni-
kasjonssektoren og for deler av produsenttjenester, og
som i tillegg kan gi grunnlag for nye «produksjons-
muligheter» f.eks. når det gjelder gjør-det-selv arbeid
til erstatning for kjøp av tjenester

3 Behovet for detaljerte sysselsettingstall og ønsket om sammenlign-
bare tidsperioder for alle landene er hovedårsakene til at analysen
bare gjelder årene til og med 1987.

4 Se f.eks. Aasness & Holtsmark (1993).
5 Jf. UNDP (1992).
6 Se f.eks. innledningen i Inman (red.) (1985), der Baumols (1967) en-

kle to-sektors vekstmodell bygges ut slik at en får eksplisitte uttrykk
for virkningene av produktivitetsvekst, inntekts- og priselastisiteter
og «andre forhold» på andelene som er sysselsatt i de to sektorene.
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SYSSELSATTE I HOVEDGRUPPER AV TJENESTER
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Privat tjenesteyting og arbeidsledighet
• endret organisering av produksjonen, f.eks. ved at tje-

nester som tidligere ble produsert og levert internt i
industribedrifter nå produseres i egne foretak som sel-
ger tjenestene til «morselskapet» og andre kunder

• demografisk utvikling, som kanskje særlig påvirker
behovet for ulike former for sosial tjenesteyting

• endringer i kvinners yrkesaktivitet, som vil påvirke
etterspørselen etter transport, lønnet husarbeid, sosi-
ale omsorgstjenester for barn og eldre, osv.

• likestilling, som bl.a. gjennom lavere lønnsforskjeller
kan påvirke sysselsettingsveksten i ulike tjenestesek-
torer

• bosettings- og familiemønster, som har innflytelse på
etterspørselen etter markedsbaserte tjenester, f.eks.
pass av barn, rengjøring, matlaging og andre tjenester
som tradisjonelt har blitt produsert innen familien el-
ler levert som venne- eller nabotjenester

• kulturelle forskjeller, som kan være en samlebeteg-
nelse på øvrige faktorer som påvirker utviklingen i
tjenestesysselsettingen i forskjellige land og over tid

Vi har ikke vurdert den absolutte eller relative betyd-
ningen av de enkelte faktorene for utviklingen i sysselset-
tingen i forskjellige land og sektorer. Vi tror at enkeltfak-
torers betydning for sysselsettingsveksten er vanskelig å
fastslå. Det er heller slik at de ulike faktorene alle må ses
som elementer i et større bilde, som samlet kan bidra til å
øke forståelsen av hva som ligger bak utviklingen i tje-
nestesektorene i ulike land.

Vi skal i avsnitt 4 diskutere betydningen av to tradisjo-
nelle «økonomiske» forklaringsfaktorer bak utviklingen i
tjenestesektorene i forskjellige land; lønnsforskjeller og
effektive skattesatser på lønn. I noen grad finner vi at de
samlede lønnskostnadene, dvs. lønn, skatter og avgifter,
kan ha hatt betydning for sysselsettingsutviklingen i deler
av tjenestesektoren. Det er imidlertid klart at lønnsfor-
skjeller og effektive skattesatser, og endringer i disse, har
begrenset forklaringskraft. Blant annet har utviklingen i
sysselsettingen i deler av privat tjenesteyting i Norge hatt
et annet og mer positivt forløp enn det våre relativt små
og stabile lønnsforskjeller og høye effektive skattesatser
isolert sett skulle tilsi.

Først skal vi imidlertid drøfte utviklingen i sysselset-
tingen i ulike tjenestesektorer i forskjellige land i perio-
den 1960-87.

3 UTVIKLINGEN I SYSSELSETTINGEN I TJE-
NESTEYTENDE NÆRINGER

3.1 Sosial tjenesteyting størst — produsenttje-
nester har okt mest

Figur 1 viser at samlet sysselsetting i tjenestesektorene
som andel av total sysselsetting i 1987 var størst i USA
med 73,5 pst. og minst i Tyskland med 55,4 pst. 7 Sosial
tjenesteyting var i 1987 den største hovedgruppen av tje-
nester i alle landene unntatt Japan. Også distribusjon var
en stor gruppe med 20-25 pst. av samlet sysselsetting i de

Figur 1

Figur 2

7 Kildene for alle figurer og tabeller i avsnitt 3 er Elfring (1988, 1989,
1992) og egne beregninger.
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fleste landene. Produsenttjenester og
personlig tjenesteyting var klart min-
dre enn de to første gruppene målt
ved sysselsettingsandelene, og det
var betydelige variasjoner mellom
landene med hensyn til hvor store
disse hovedgruppene av tjenester var
målt ved andelen av samlet sysselset-
ting. Produsenttjenester sysselsatte
f.eks. nesten en dobbelt så høy andel
av alle sysselsatte i USA som i Sve-
rige, og for personlig tjenesteyting
var den relative forskjellen i syssel-
settingsandeler enda større.

Den absolutte veksten i tjeneste-
sysselsettingen har vært særlig sterk
innenfor sosial tjenesteyting, som
altså blant annet omfatter helsetjenes-
ter og utdanning. Den prosentvise
veksten har, som figur 2 viser, vært
sterkest for produsenttjenester, der
ulike former for forretningsmessig tjenesteyting domine-
rer. Unntaket fra dette er Sverige, der den prosentvise
veksten i sosial tjenesteyting har vært (svakt) større enn i
produsenttjenester. Den gjennomsnittlige8 sysselsettings-
andelen for produsenttjenester har som følge av dette økt
fra 4 pst. i 1960 til 9,6 pst. i 1987. Høyest vekst har det
vært i Japan, Danmark og Norge.

Med unntak av Japan og til dels Frankrike og Dan-
mark, har sysselsettingen i distribusjon økt i om lag
samme takt som samlet sysselsetting fra 1960 til 1987.
Sysselsettingsandelene har derfor ligget relativt konstant
gjennom denne perioden. Danmark peker seg ut med en
nedgang i andelen i distribusjon, mens det i Japan har
vært en klar økning. Japan var dermed landet med høyest
andel i distribusjon i 1987, bl.a. som følge av en svært in-
effektiv varehandel. 9 Lavest sysselsettingsandel hadde
Danmark og Tyskland. I Danmark peker en effektiv de-
taljhandel seg ut som forklaring, mens Tysklands sentrale
beliggenhet og «eksport» av engroshandel og transport til
Rotterdam er forklaringer på Tysklands lave andel i
denne sektoren i 1987.

Også personlig tjenesteyting hadde, målt som gjen-
nomsnitt for landene, om lag samme sysselsettingsandel i
1987 som i 1960. Her var det imidlertid store forskjeller
mellom de enkelte landene. I Sverige og Danmark har det
vært en klar nedgang i sysselsettingen i personlig tjenes-
teyting. I USA og Japan har derimot veksten vært relativt
sterk, med den følge at sysselsettingsandelene har økt i
perioden. Delvis som følge av disse forskjellene hadde
USA den høyeste sysselsettingsandelen for personlig tje-
nesteyting i 1987, fulgt av Japan, mens andelen var lavest
i Sverige.

Som vi skal komme nærmere tilbake til i avsnitt 3.3,
har det skjedd en markert endring i trenden til sysselset-
tingsandelen for personlig tjenesteyting i løpet av perio-
den. I en periode der samlet sysselsetting har økt gradvis

saktere, har veksten i sysselsettingen i
personlig tjenesteyting tiltatt. Det ty-
piske mønsteret er at sysselsettingsan-
delen for denne hovedgruppen gikk
klart ned i løpet av 60-tallet og inn på
70-tallet, økte moderat i løpet av 70-
årene og gikk til dels mye opp fra
1979 til 1987.

Sosial tjenesteyting har altså hatt
klart størst betydning for samlet sys-
selsettingsvekst i perioden 1960-
1987. I gjennomsnitt har andelen av
samlet sysselsetting blitt nesten do-
blet fra 1960 til 1987. Mer enn hver
fjerde sysselsatt arbeider nå innenfor
sosial tjenesteyting. I alle land har
sysselsettingsveksten innenfor sosial
tjenesteyting vært sterkere enn for tje-
nester totalt. Japan skiller seg klart ut
med en sysselsettingsandel på bare 13
pst. i 1987, men den årlige sysselset-

tingsveksten har også her vært relativt sterk. De skandi-
naviske landene, og særlig Sverige, skiller seg ikke over-
raskende ut med høye andeler for sosial tjenesteyting. I
Sverige arbeidet over en tredel av alle sysselsatte i sosial
tjenesteyting i 1987.

Over tid har det altså gjennomgående vært en markert
vridning i sammensetningen av sysselsettingsveksten i
tjenesteytende næringer. Vridningen har kommet ved at
økningen innenfor sosial tjenesteyting — der offentlig sys-
selsatte dominerer — har bremset opp, mens sysselset-
tingen innenfor produsenttjenester har fortsatt å øke
sterkt og veksten i personlig tjenesteyting har tatt seg
opp. Veksten har derfor forskjøvet seg i retning av svært
ulike næringer, dels næringer som utnytter høyt kvalifi-
sert arbeidskraft og dels næringer som benytter arbeids-
kraft med lave kvalifikasjoner. Et fellestrekk er trolig li-
kevel at en stor del av veksten har kommet innenfor rela-
tivt små bedrifter. Det er altså de tusen blomster som har
blomstret.

Vi skal nå drøfte utviklingen i sysselsettingen i hoved-
gruppene produsenttjenester og personlig tjenesteyting i
noe mer detalj. Produsenttjenester er interessant fordi
sektoren har vokst sterkt i de fleste landene. Sektoren
sysselsetter i stor grad arbeidskraft med relativt høy kom-
petanse. Personlig tjenesteyting sysselsetter i større grad
arbeidskraft med relativt lav kompetanse. Deler av denne
sektoren står i sterk konkurranse med svart arbeid og
gjør-det-selv produksjon, og forskjeller i skattesatser og
lønnsforskjeller kan derfor være viktige for å forklare den
store variasjonen i utviklingen i denne sektoren mellom
de ni landene i vår analyse. Også distribusjon er en viktig
sektor for sysselsetting av arbeidskraft med relativt lav
kompetanse. Imidlertid er variasjonen i utviklingen min-

8 Alle gjennomsnittstall er uveide gjennomsnitt for enkeltlandene.
9 Saxonhouse (1985).
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dre i denne sektoren, og konkurransen fra svart arbeid og
gjør-det-selv produksjon er ikke like sterk som i person-
lig tjenesteyting. Av plasshensyn vil vi derfor ikke gå yt-
terligere i detalj i analysen av utviklingen i denne sekto-
ren i denne artikkelen.

3.2 Produsenttjenester
Produsenttjenester er som nevnt produksjon som i ho-

vedsak leveres som innsats til annen produksjon. Produ-
senttjenestene omfatter ulike typer forretningsmessig tje-
nesteyting som juridisk bistand, revisjon, reklamevirk-
somhet og utleie av maskiner og utstyr til næringslivet. I
tillegg inngår finansiell tjenesteyting, forsikring og eien-
domsdrift.

Figur 3 viser sysselsettingsandelene for de fire under-
gruppene av produsenttjenester i 1987. Forretningsmes-
sig tjenesteyting var den dominerende undergruppen i
alle landene og omfattet over halvparten av sysselset-
tingen i produsenttjenester. Det var USA som hadde den
høyeste andelen sysselsatte innenfor forretningsmessig
tjenesteyting, og USA hadde også de høyeste andelene i
de øvrige undergruppene, med unntak av finansielle tje-
nester, der Danmark lå høyest.

Figur 2 viste den gjennomsnittlige årlige sysselset-
tingsveksten for bl.a. produsenttjenester i perioden 1960-
1987. Vekstratene har vært høye gjennom hele perioden,
dvs. både i 60-, 70- og 80-årene. Norge skiller seg ut med
den klart sterkeste veksten i første halvdel av åttiårene, jf.
nedenfor.

Figur 3

Alle de fire undergruppene har hatt sterkere sysselset-
tingsvekst siden 1960 enn tjenester samlet. Sterkest vekst
av de fire undergruppene har det vært innenfor den stør-
ste av dem. forretningsmessig tjenesteyting. Tabell 1 vi-
ser at det l'or denne undergruppen heller ikke har vært
noen klar tendens til avtagende vekst over tid.

Tabell 1 Forretningsmessig tjenesteyting. Gjen-
nomsnittlig årlig sysselsettingsvekst.
Pst.

1960-1973	 1973-1979	 1979-1987

USA
Japan
Frankrike
Tyskland (vest)
Storbritannia
Danmark *)
Sverige
Norge
Nederland
Gjennomsnitt

*) Eiendomsdrift utenom boliger er for Danmark inkludert i forretnings-
messig tjenesteyting.

Det har vært fremholdt to hovedforklaringer på den
sterke veksten for produsenttjenester generelt og for for-
retningsmessig tjenesteyting spesielt. For det første har
tjenester som tidligere ble produsert internt i bedriftene
over tid blitt skilt ut som egne bedrifter eller innkjøpt fra
andre. (Den kvantitative betydningen av dette er imidler-
tid omstridt.) For det andre har etterspørselen økt etter
spesialiserte tjenester som bedriftene selv ikke kan levere.

Elfring (1992) trekker fram større utbredelse av infor-
masjonsteknologi som en mulig forklaring på hvorfor
veksten i forretningsmessig tjenesteyting har vært spesi-
elt sterk i USA. Vi vil imidlertid forvente at utbredelsen
og bruken av høyteknologi over tid blir nokså lik i land
med relativt like inntekts- og utviklingsnivåer, men at
tidspunktet for innfasing av teknologien kan være rele-
vant for å forklare eventuelle forskjeller mellom land i
bestemte tidsperioder.

For Norge skyldes den høye veksten i forretningsmes-
sig tjenesteyting delvis en gjeninnhentingseffekt ved at
andelen sysselsatt i forretningsmessig tjenesteyting var
relativt lav i utgangspunktet. Fremveksten av en betyde-
lig tjenestesysselsetting knyttet til utvinningen av olje og
gass har trolig også vært viktig. I tillegg var som kjent
midten av 80-årene preget av meget sterk generell syssel-
settingsvekst i Norge. Sysselsettingen i forretningsmessig
tjenesteyting nådde en topp i 1988 og gikk deretter noe
ned. Dersom vi ser på hele perioden 1979-1993, var den
gjennomsnittlige årlige vekstraten for denne undergrup-
pen i Norge på linje med veksten i de øvrige landene i pe-
rioden 1979-87.

3.3 Personlig tjenesteyting
Personlig tjenesteyting kan være en spesielt interessant

sektor i vurderingen av mulighetene for økt (registrert)
sysselsetting for lavkompetent arbeidskraft. Deler av
denne sektoren stiller lave krav til kompetanse, og samti-
dig er konkurransen hard i forhold til svart arbeid og
gjør-det-selv produksjon.
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Personlig tjenesteyting omfatter
altså tjenester som i hovedsak leveres
til private husholdninger. Tjenestene
kjøpes dessuten stort sett i markedet,
i motsetning til sosiale tjenester som i
de fleste landene i stor grad produse-
res i offentlig sektor og i varierende
omfang betales for av de som mottar
tjenestene. Vi har delt personlig tje-
nesteyting inn i fire undergrupper:
hoteller og restauranter, rekreasjon
og underholdning, lØnnet husarbeid
og annen personlig tjenesteyting.
Den siste gruppen omfatter blant an-
net reparasjoner av kjøretøyer og
husholdningsapparater, frisører og
vaskerier.

Figur 4 viser sysselsettingsande-
lene i 1987 for personlig tjenestey-
ting i alt og for de fire undergruppene
i de ni landene. Tabellen viser at ho-
teller og restauranter samlet var den
klart største undergruppen med nær halvparten av syssel-
settingen i personlig tjenesteyting. Unntaket er Danmark,
der annen personlig tjenesteyting var klart størst. Det er
store forskjeller mellom landene både mht. hvor mange
som arbeidet i personlig tjenesteyting i alt og mht. forde-
lingen på undergrupper. Forskjellene i samlet sysselset-
ting i personlig tjenesteyting skyldtes imidlertid i stor
grad forskjeller i antall ansatte i hoteller og restauranter.
Ulikhetene mellom landene er så store at de neppe kan
forklares med økonomiske faktorer alene, men må også
forstås bl.a. på bakgrunn av forskjeller i tradisjoner og
kulturelle forhold. Jf. omtale i avsnitt 2, men se også ana-
lysen av betydningen av lønnsforskjeller og effektive
skattesatser i avsnitt 4.

USA peker seg ut med hele 12,5 pst. sysselsatt i per-
sonlig tjenesteyting. Særlig høy var andelen ansatte i ho-

Figur 4

teller og restauranter, nesten det dob-
belte av gjennomsnittet for de andre
landene.

Sammensetningen av sysselset-
tingen på undergrupper i Danmark
var noe spesiell ved at andelen syssel-
satt i hoteller og restauranter var
svært lav, mens andelene innenfor re-
kreasjon og underholdning og innen-
for restposten annen personlig tjenes-
teyting var svært høye sammenliknet
med de andre landene.

Figur 2 viste også sysselsettings-
veksten i personlig tjenesteyting fra
1960 til 1987. Som den eneste hoved-
gruppen av tjenester, har veksten i
personlig tjenesteyting vært sterkest
mot slutten av perioden, dvs. fra 1979
til 1987. Tendensen til tiltagende
vekst finnes igjen i de fleste landene.
Fra 1960 til 1973 var det i gjennorl-
snitt meget svak vekst i personlig tje-

nesteyting, og i Tyskland, Danmark og Sverige gikk sys-
selsettingen ned. På resten av 70-tallet var utviklingen
fortsatt svakest i Sverige, med en årlig reduksjon nesten
på linje med i den foregående perioden.

Etter 1979 har veksten tiltatt særlig sterkt i Sverige,
Tyskland og Norge. Frankrike peker seg ut med stabil og
svak sysselsettingsvekst for personlig tjenesteyting i hele
perioden siden 1960, mens veksten i Danmark var svak
på 80-tallet, både absolutt og i forhold til samlet syssel-
settingsvekst.

Vi skal nå presentere utviklingen i to av undergrup-
pene i personlig tjenesteyting, nemlig hoteller og restau-
ranter og lØnnet husarbeid. Hoteller og restauranter var
ikke bare den klart største undergruppen av personlig tje-
nesteyting, men vi finner også hovedårsaken til vekst-
omslaget for sysselsettingen i personlig tjenesteyting i alt
i denne undergruppen. Tabell 2 viser sysselsettingsvek-
sten for hoteller og restauranter siden 1960. Hovedinn-
trykket, både av utviklingen over tid og av forskjellene
mellom landene, er det samme som for personlige tjenes-
ter i alt.

Tabell 2 viser at vekstomslaget etter 1979 var særlig
sterkt i Tyskland og Norge. Disse to landene hadde også
de høyeste vekstratene i perioden 1979-87. Også i Dan-
mark var den årlige sysselsettingsveksten høyere etter
1979, men Danmark hadde likevel både den laveste vek-
straten for sysselsettingen i denne perioden og den la-
veste andelen sysselsatte i hoteller og restauranter i 1987.
Hypotesen om at «hurtigmatbransjen» kan ha stått for
mye av sysselsettingsveksten i USA sammenlignet med
andre land får delvis støtte av tallene i tabell 2. Den stør-
ste veksten i hotell- og restaurantsysselsettingen fant
imidlertid sted på 70-tallet, og ikke i Reagans president-
periode, slik mange synes å tro.
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Tabell 2 Hoteller og restauranter. Gjennomsnitt-
lig årlig sysselsettingsvekst. Pst.

1960-1973	 1973-1979	 1979-1987

USA	 3,7
Japan	 4,4
Frankrike	 0,8
Tyskland	 -0,1
Storbritannia	 1,1
Danmark	 1,4
Sverige	 -1,9
Norge	 0,4
Nederland	 1,1
Gjennomsnitt	 1,2

Lønnet husarbeid var den klart minste undergruppen
av personlig tjenesteyting, med bare 0,6 pst. av samlet
sysselsetting i gjennomsnitt i 1987. Sektorens størrelse
tilsier for øvrig at en ikke må være for optimistisk når det
gjelder mulighetene for å løse vestlige økonomiers sys-
selsettingsproblem ved økt «sysselsetting i hjemmene». 1 °

Undergruppen omfatter i tillegg til husarbeid blant annet
også pass av barn og hagearbeid. Andelen sysselsatt i
lønnet husarbeid varierte fra bare 0,1 pst. i Japan til 1,3
pst. i USA og 1,4 pst. i Frankrike. I enda større grad enn
for de øvrige gruppene er det grunn til å være skeptisk til
data for sysselsetting i lønnet husarbeid; mørketallene i
form av svart arbeid er trolig betydelige.

Tabell 3 viser veksten i sysselsettingen innenfor under-
gruppen lønnet husarbeid siden 1960. Vi ser at sysselset-
tingen har gått ned i alle land i alle tre perioder. Ned-
gangen er til dels meget betydelig. Selv om fallet gjen-
nomgående var noe mindre i den siste perioden, var ned-
gangen fortsatt vesentlig. Reduksjonen etter 1973 var
klart minst i de to landene som hadde høyest sysselset-
tingsandel i lønnet husarbeid ved utgangen av perioden:
USA og Frankrike.

Tabell 3 Lønnet husarbeid. Gjennomsnittlig år-
lig sysselsettingsvekst. Pst.

USA
Japan
Frankrike
Tyskland
Storbritannia
Danmark
Sverige
Norge
Nederland
Gjennomsnitt

Nedgangen i den registrerte sysselsettingen innenfor
undergruppen lønnet husarbeid har trolig mange årsaker.
Den demografiske utviklingen må ha hatt stor betydning:
Færre fødte, færre barn pr. familie og utbygging av det
offentlige omsorgstilbudet for pass av barn. Økt kvinne-

lig yrkesdeltaking er ikke motsvart av flere ansatte i
hjemmet, men av profesjonell omsorg utenfor hjemmet.
Det har også blitt større utbredelse av tekniske hjelpe-
midler som letter husarbeidet. Dessuten har kravene til
hva som er en akseptabel standard i husholdsarbeidet på
enkelte områder gått ned. På tross av redusert omfang på
sysselsettingen innenfor lønnet husarbeid, viser de nor-
ske tidsnyttingsundersøkelsene også at tiden brukt til
husarbeid har gått ned i norske husholdninger i perioden
1970-1990, 11

4 NOEN MULIGE FORKLARINGSFAKTORER
Vi skal i dette avsnittet se nærmere på utviklingen i to

faktorer som særlig kan være viktige for å forklare utvik-
lingen i sysselsettingen innenfor personlig tjenesteyting.
Vi konsentrerer oss om utviklingen i lønnsspredning og
effektive skattesatser. Se imidlertid den generelle omta-
len av forskjellige forklaringsfaktorer i avsnitt 2.

4.1 Lønnsforskjeller
Det er til dels betydelige forskjeller mellom de ulike

landene når det gjelder lønnsstruktur og lønnsforskjel-
ler. 12 Særlig i USA og Storbritannia er lønnsforskjellene
mellom individer større enn i de øvrige landene, mens
lønnsforskjellene mellom næringer synes å være størst i
USA og Japan. Lønnsforskjellene har dessuten utviklet
seg forskjellig i ulike land: I USA, Japan, Storbritannia
og til dels Nederland har forskjellene økt. I de andre lan-
dene har lønnsforskjellene vært stabile eller blitt mindre.
Samtidig så vi foran at det også er mange forskjeller mel-
lom landene når det gjelder såvel nivå som vekst i syssel-
settingen i ulike sektorer. Ett hovedtrekk er for eksempel
at Japan, USA og Storbritannia hadde de høyeste syssel-
settingsandelene i personlig tjenesteyting generelt og ho-
teller og restauranter spesielt. I Sverige, derimot, var sys-
selsettingsandelen for personlig tjenesteyting i alt lavere i
1987 enn i 1960.

Sammenhengen mellom utviklingen i lønnsforskjel-
lene og sysselsettingen i ulike tjenestesektorer i forskjel-
lige land kan, som det bl.a. skulle fremgå av omtalen i
avsnitt 2, være komplisert. Partielt sett skulle økonomisk
teori tilsi at store lønnsforskjeller, i betydningen «noen
har relativt lav lønn», bidra til relativt høy sysselsetting i
lavkompetente tjenestesektorer. I slike sektorer er den
marginale arbeidstakerens produktivitet vesentlig lavere
enn produktiviteten til gjennomsnittsarbeideren, eller til
de som har høyest grenseproduktivitet. Tilsvarende vil
Økende lønnsforskjeller isolert trekke i retning av relativt
høy vekst i sysselsettingen i slike sektorer. Betydningen
av utviklingen i lønnsforskjellene for sysselsettingen i

10 Jf. den såkalte «pike-debatten» i Sverige, se Pålsson & Normann
(1994).

11 Haraldsen & Kitterud (1992).
12 Se f.eks. OECD (1993), Freeman (1988) og Eriksen & Lommerud

(1992).
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ulike tjenestesektorer kan forsterkes i de tilfellene der det
er tale om direkte leveranser av tjenester til hushold-
ninger eller enkeltkonsumenter, fra enkeltstående leve-
randører — dvs. der «primærprodusent» og «endelig kon-
sument» møtes ansikt til ansikt.

Vi vil derfor vente at i land der lønnsforskjellene min-
ker vil sysselsettingen øke saktere i sektorer som bruker
arbeidskraft med lave kvalifikasjoner, enn i land med
økende lønnsforskjeller. Det samme gjelder sektorer der
produktet står i sterk konkurranse med svart arbeid eller
hjemmeproduksjon. Slike sektorer kan bl.a. være detalj-
handel (som tilhører hovedgruppen «distribusjon», som
vi bl.a. av plasshensyn ikke har omtalt særskilt i denne
artikkelen), lønnet husarbeid, deler av «annen personlig
tjenesteyting» og deler av «hoteller og restauranter».
Dersom denne hypotesen er korrekt, kan vi sette opp føl-
gende matrise langs dimensjonene lønnsforskjeller —
vekst i sysselsettingen, der landene plasseres enten i cel-
len øverst til venstre eller nederst til høyre: 13

Fallende/stabile
lønnsforskjeller

Økende lønnsforskjeller

Studerer vi materialet for de fire nevnte undergruppene
av tjenester for perioden 1979-87 nærmere, passer denne
«modellen» iallfall delvis for Danmark, Frankrike, Sve-
rige, Storbritannia og USA: Danmark har hatt en lavere
vekst enn gjennomsnittet i alle de fire undersektorene.
Frankrike har relativt store, men fallende lønnsforskjeller
og har hatt en svak utvikling i tre av de fire sektorene.
Sverige har små og stabile lønnsforskjeller og har også
hatt svak vekst i sysselsettingen i tre av de fire sektorene.
Utviklingen i Storbritannia har vært mer positiv enn
gjennomsnittet i alle sektorene utenom hoteller og restau-
ranter. USA har store og økende lønnsforskjeller og har
hatt sterk vekst i sysselsettingen i to av de fire sektorene,
nest lavest reduksjon i sysselsettingen i lønnet husarbeid,
og en vekst over gjennomsnittet i hoteller og restauranter.

De øvrige landene passer imidlertid ikke spesielt godt
inn i denne enkle modellen, og særlig Norge, og til dels
Tyskland, tenderer mot å plasseres i «motsatte» celler i
matrisen.

4.2 Skattesystem
Beskatning av arbeidskraft gjennom inntektsskatt, ar-

beidsgiveravgifter og medlemsavgifter til nasjonale sosi-
alforsikringssystemer og generelle avgifter på konsum
(merverdiavgift eller omsetningsavgifter) driver en kile
inn mellom den marginale verdien av arbeidsinnsatsen og
det den som leverer tjenesten har disponibelt etter skatt. 14

Høye effektive skattesatser, som er ett uttrykk for store
slike skattekiler, fører til at omfanget av markedsbasert

produksjon av varer og tjenester blir lavere enn i en situa-
sjon uten skatter. I markedet for private forbrukstjenester
er potensialet for svart arbeid og hjemmeproduksjon mu-
ligens større enn f.eks. i tradisjonell vareproduksjon.
Dermed kan den effektive beskatningen være spesielt
viktig for å forklare hvorfor omfanget av «hvit» markeds-
basert omsetning av slike tjenester og også den registrerte
sysselsettingen i de samme sektorene er mindre enn opti-
malt.

Figurene 5 og 6 viser effektive skattesatser for en gjen-
nomsnittsinntekt og høyeste inntekt i ulike land, når en
forutsetter at tjenesten leveres fra en merverdiavgiftsplik-
tig bedrift, eller en bedrift som betaler omsetningsavgift
(i USA). 15

Figur 5

Se imidlertid Card & Krueger (1994), som ikke finner noen indika-
sjoner på at sysselsettingen i «hurtigmatbransjen» i New Jersey gikk
ned som følge av økningen i minstelønningene i 1992. Gary Becker
har for øvrig rettet grovt skyts mot disse analysene i «Business
Week» 6. mars 1995.

14 Den faktiske skattekilen vil også være avhengig av reglene for av-
korting av inntektsavhengige stønader m.v. Vi har sett bort fra dette
her.
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Figur 6

De mest slående trekkene ved disse figurene er at sam-
lede effektive marginale skattesatser på arbeidskraft
fremdeles er høye i alle landene, men at det har vært en
viss reduksjon i siste halvdel av åttiårene. Det har videre
vært en viss tilnærming i effektive skattesatser over tid
mellom de ulike landene, både fordi noen høyskatteland
har gjennomført reduksjoner i marginalskattene, og fordi
skattenivået har økt i «lavskattelandene» i andre verdens-
deler og nærmet seg de europeiske marginalskattene.
Forskjellene i effektive skattesatser er imidlertid fremde-
les betydelig, særlig mellom høyinntektsgrupper i USA
og andre land. Vi merker oss ellers den betydelige pro-
gresjonen i det japanske skattesystemet, samt den regres-
sive amerikanske inntektsbeskatningen.

Effektive skattesatser på mellom 40 og 70 pst. for en
gjennomsnittsinntekt, og mellom 40 og 75 pst. for de
høyeste inntektene, kan ha viktige implikasjoner for
funksjonsr:nåten i markedet for tjenester, særlig for den
delen av markedet der konkurransen mellom profesjo-
nelle og hjemmeproduserte tjenester er hard. I de landene
med de høyeste effektive skattesatsene, dvs. i (deler av)
Skandinavia og Kontinental-Europa, er det f.eks. slik at

for at en tjeneste skal bli kjøpt i markedet og ikke utført
av husholdningen selv, må oppdragsgiver ha en lønn som
er opp til 4 ganger så høy som lønnen til oppdragstaker. 16

Alternativt må oppdragstaker være vesentlig mer produk-
tiv enn oppdragsgiver i utføringen av den aktuelle tjenes-
ten. Det siste er lite sannsynlig for de fleste hjemmeba-
serte tjenestene, men kan være mer realistisk for andre
typer private tjenester, f.eks. bilreparasjoner.

I lys av omtalen av lønnsstrukturen i ulike land foran
er disse resultatene interessante: Skattesystemene i Skan-
dinavia og Kontinental-Europa krever store lønns- eller
produktivitetsforskjeller for at privatpersoner skal etter-
spørre tjenester i markedet som de alternativt kan utføre
selv. Skattesystemene i Japan, USA og Storbritannia kre-
ver i noe mindre grad slike forskjeller. 17 Samtidig er
lønnsforskjellene gjennomgående større og har økt mer i
USA, Storbritannia og Japan enn i Skandinavia og Konti-
nental-Europa. Isolert bidrar begge disse elementene til
at tjenester som eventuelt omsettes i markedet i USA,
Storbritannia og Japan, i større grad vil utføres som
hjemmeproduksjon, eller ikke i det hele tatt, i Skandina-
via og Kontinental-Europa. Vi understreker imidlertid at
resultatene her ikke er entydige, men at det er tale om en
tendens i en slik retning. Hovedkonklusjonen er likevel at
skattekilene er betydelige i alle landene.

5 AVSLUTTENDE MERKNADER
Vi pekte innledningsvis på at det i flere land i Europa

har vært fokusert på behovet for tiltak for å øke sysselset-
tingsmulighetene for arbeidssøkere med relativt lav kom-
petanse. Et viktig formål med vår analyse har vært å for-
søke å finne noen faktorer som kan bidra til å forklare
hvorfor utviklingen i deler av tjenestesektoren har vært
vesentlig mer positiv f.eks. i USA enn i mange euro-
peiske land. Vi har pekt på at forskjeller i lønnsstruktur
og skattesystem kan være elementer som bidrar til å for-
klare forskjellene. En rekke andre faktorer er imidlertid
også sentrale.

Økt sysselsetting i «lavkompetente» tjenestesektorer
kan etter vår vurdering ikke løse Europas arbeidsledig-
hetsproblem — til det er vekstpotensialet for lavt. Som al-
ternativ til ledighet for lavt kvalifisert arbeidskraft kan ar-
beid i disse sektorene imidlertid være bra. Skal sysselset-

Datakilder for våre beregninger som ligger til grunn for figurene 5
og 6 er diverse utgaver av OECD-publikasjonen «The Tax/Benefit
Position of Production Workers/Selected Income Groups», supplert
med SSBs publikasjoner Aktuelle skattetall. Det første året vi har
nokså fullstendige data for (i hvert fall for de europeiske landene) er
1972. Vi understreker at slike beregninger er usikre bl.a. pga. mang-
elfull informasjon i slike internasjonale oversikter.

16 En effektiv skattesats på 75 pst. impliserer at kjøperen av tjenesten
er indifferent mellom å kjøpe tjenesten i markedet og utføre tjenes-
ten selv når forholdet mellom kjøperens og oppdragstakerens lønn er
1/(1 — 0,75) = 4, dersom de to aktørenes produktivitet i utføringen av
tjenesten er den samme.

17 Unntaket er marginalskatten for skattytere med de aller høyeste inn-
tektene i Japan.
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tingen i de «lavproduktive» eller «lavkompetente» tje-
nestesektorene øke, er det et spørsmål om lønnsforskjel-
lene f.eks. i Skandinavia må øke. Etter vår vurdering er
det imidlertid lite spillerom for politikk på dette området.
Det er vanskelig å tenke seg at myndighetene i de skandi-
naviske landene eller i Kontinental-Europa skulle få
gjennomslag for en politikk som eksplisitt tar sikte på
større lønnsforskjeller eller større lønnsfleksibilitet for de
lavest lønte. De første resultatene fra vårens lønnsopp-
gjør tilsier at en slik strategi i hvert fall i Norge ligger
langt fram i tid. Et spørsmål er imidlertid om markedet
kan ivareta noen av de endringene som synes nødvendig,
kanskje særlig dersom den økonomiske integrasjonen i
Europa øker ytterligere.

Eventuelle skattemessige tiltak eller tiltak på offentlige
budsjetters utgiftsside med sikte på å redusere skatteki-
lene mellom kjøp av profesjonelle forbrukstjenester på
den ene siden og kjøp av svart arbeid eller gjør-det-selv
arbeid på den andre, kan være mer aktuelle. Slike tiltak
kan f.eks. være:

• reduserte marginalskatter for potensielle oppdragsgi-
vere og -takere

• høyere grense for skattepliktig inntekt/mindre progre-
sjon for lave inntekter for å stimulere til økt sysselset-
ting i lavproduktive tjenestesektorer

• mindre omfang av inntektsavhengige/behovsprøvde so-
sialordninger og reduserte «alternativlønninger» (ar-
beidsledighetstrygd, sosiale stønader etc.)

• fradrag i inntektsbeskatningen for kjøp av tjenester som
produseres i hjemmet

• statsstøtte til bedrifter som leverer tjenester som står i
sterk konkurranse med svart arbeid/hjemmearbeid

En del av disse tiltakene vil isolert sett redusere de of-
fentlige skatteinntektene og dermed svekke budsjettba-
lansen. Samtidig kan imidlertid de offentlige utgiftene gå
ned dersom samlet sysselsetting øker, blant annet fordi
utgiftene til dagpenger og arbeidsmarkedstiltak kan bli
redusert. Nettoeffekten på de offentlige budsjettene av-
henger av en lang rekke faktorer, men dersom hushold-
ningenes etterspørsel etter forbrukstjenester er lite følsom
for prisendringer, er det uansett sannsynlig at skattemes-
sig favorisering av visse forbrukstjenester vil svekke
budsjettbalansen. Andre tiltak, f.eks. reduserte marginal-
skatter for de høyest lønte, vil ikke i samme grad svekke
offentlige budsjetter. Slike virkemidler vil imidlertid
svekke muligheten til å oppfylle de fordelingspolitiske
ambisjonene som tradisjonelt har vært sentrale blant an-
net i de skandinaviske landene. Ulike «avgrensede» skat-
telempende ordninger har også som konsekvens at de for-
utsetter økt kontroll og kan føre til et mer komplisert

skattesystem. En siste faktor som kan påvirke mulighe-
tene for politiske tiltak på dette området, er at de kan
oppfattes som å legitimere økt sysselsetting i «mindre-
verdig arbeid», at en bidrar til å gjeninnføre skillet mel-
lom «herskap og tjenere» osv. Vi er således også på dette
området begrensede optimister når det gjelder det realis-
tiske potensialet for tiltak som monner.
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Ifølge redaktørene er dette effi bok
som skal forsøke å formidle nærmere
og bedre kommunikasjon mellom
Økonomer med forskjellig teoretisk
bakgrunn på fagområdet «økonomisk
vekst». I innledningskapitlet gir re-
daktørene en oversikt over det de kal-
ler «the economics of convergence
and divergence». Det inneholder en
gjennomgang av den faglige utvik-
lingen av ulike vekstteorier siden
Harrod og Domar. Her legges det
vekt på å få eksponert problemer med
den nyklassiske vekstteorien, som
f.eks. uforklart teknologisk fremgang
og prediksjon av konvergens i pro-
duktivitet mellom land. (Sistnevnte
strider etter forfatternes mening mot
de observerte forskjellene mellom
land i vekstrater og produktivitet.) Til
kontrast trekkes frem alternative teo-
rier basert på begrepene «technology
gap» og «catching-up» som ble utvik-
let på 70-tallet, først og fremst av
Økonomiske historikere. Sentrale be-
greper i denne teoritradisjonen, som
f.eks. «social capability» og «techno-
logical congruence», blir forklart al-
lerede her, i tillegg til at det er viet et
eget kapittel (kap. 2, se nedenfor) til
disse i boken. Dette sier noe om re-
daktørenes vektlegging av den rollen
disse begrepene spiller i boken og i
teorigrenen «evolutionary theory of
technical change», som boken repre-
senterer. Siste del av denne gjennom-
gangen a v dogmehistorie trekker
frem, ikke uventet, de nyere vekstteo-
rier som har gjenerobret mye opp-
merksomhet i «mainstream» økono-
misk teori siden midten av 1980-tal-
let. Her får en inntrykk av at redaktø-
rene vil tone ned betydningen av de
nyere vekstteoriene, noe som blir kla-
rere uttrykt i et eget bidrag senere i
boken (kap. 5, se nedenfor). Kapitlet
avslutter med betraktninger av ulike
typer politikk som har vært brukt til å

fremme teknologisk utvikling. Dette
gjenspeiler forfatternes oppfatning at
«catching-up» ikke bare er en passiv
prosess implisert av teknologiske
«spillovers»; aktiv politikk må brukes
for å få det til.

I kap. 2 forklarer Abramowitz nær-
mere begrepene «technological con-
gruence» og «social capability» som
er sentrale i denne teorigrenen.
«Technological congruence» viser til
den nødvendige graden av likhet mel-
lom land i faktorer som er grunnleg-
gende for å utnytte en teknologi.
Disse faktorene kan f.eks. være til-
gangen av naturressurser og andre
innsatsfaktorer, størrelsen på hjem-
memarkedet og forbruksmønsteret
(som er inntektsbetinget) etc. Det må
være en viss grad av likhet i disse for-
holdene mellom lederlandet og føl-
gerlandet for at følgerlandet effektivt
skal kunne benytte seg av teknologier
som er utviklet i lederlandet. «Social
capability» viser til faktorer som på-
virker et lands evne til å adoptere
avanserte teknologier utviklet i andre
land. Disse omfatter bl.a. det gene-
relle nivå av utdanning og teknisk
kompetanse i landet, de finansielle og
kommersielle institusjonene som skal
stå for finansiering og drift av mo-
derne større selskaper, og de politiske
og sosiale forholdene som påvirker
risiko og belønning i økonomisk akti-
vitet. Hovedbudskapet fra Abramo-
vitz er at produktivitetsgapet mellom
følger- og lederlandet alene ikke kan
bestemme følgerlandets potensiale
for «catching-up». Følgerlandets
«technological congruence» og «so-
cial capability» er minst like viktige
medspillere i denne sammenheng.

Kap. 3 av Wolff identifiserer en
rekke faktorer som forårsaker kom-
plementaritet (positivt samspill) mel-
lom nyinvesteringer og teknologisk
fremgang. Forfatteren anvender
regresjonsanalyse på nyere data og
finner en viss empirisk støtte for
denne komplementaritetssammen-
heng. I kap. 4 ser Beelen og Verspa-
gen på hvordan «spillovers» og kon-
vergens mellom land bidrar til å for-
andre spesialiseringsmønster i følger-
landet og gjøre det mer likt lederlan-
det.

Kap. 5 av Dowrick fokuserer på in-
vesteringer og omallokering av res-
surser mellom sektorer som kilder til
Økonomisk vekst. Hovedkonklusjo-
nene er: Fattige land kan oppnå øko-
nomisk vekst på lang sikt dersom de
kan opprettholde et tilstrekkelig høyt
investeringsnivå, da avkastningen på
investeringer i disse landene synes å
være konstant. Rike land, derimot, er
mer avhengig av «spillovers» og
«catching-up» for langsiktig vekst, da
avkastningen på investeringer i disse
landene synes å være avtagende. Det
er interessant å observere at Dowrick
i sin analyse stiller seg svært kritisk
til den nyklassiske vekstteori. Han
mener at denne teorien «led the eco-
nomics profession, or perhaps was
led by the profession, into an unpro-
ductive backwater.» (s. 101) Om ny-
ere vekstteorier som har fått og fort-
satt får mye oppmerksomhet i fag-
kretser, mener han at de er rett og
slett «neoclassical economics finally
beginning to catch up on theories of
growth which go back to at least as
far as Schumpeter and Kaldor.» (s.
102) Med andre ord synes han, i lik-
het med en rekke andre som har et
kritisk synspunkt om nyere vekstteo-
rier (bl.a. Solow [ 1994] selv), at disse
såkalte «nyere teorier» faktisk ikke er
særlig nye, i hvert fall når det gjelder
de grunnleggende ideer. Men han inn-
rømmer allikevel at «the application
of modern modelling techniques to
venerable ideas (by new growth theo-
ries) can generate new results.» (s.
102) Personlig synes jeg denne kri-
tikk av nyere vekstteorier er rimelig
balansert.

Det er to rent teoretiske bidrag i
boken. I kap. 6 bruker Cimoli en
strukturalistisk vekstmodell til å stu-
dere hvordan spesialiseringsmønstre i
land med handelssamkvem påvirkes
av samspillet mellom dynamisk ska-
lautbytte og læreevner på den ene si-
den, og nasjonale forbruksmønstre på
den andre siden. I kap. 7 modellerer
Vega- Redondo teknologisk endring
fra et graf-teoretisk perspektiv. Han
introduserer et analyseapparat som
formaliserer sentrale begreper som
teknologisk presedens, teknologisk
avstand og teknologisk konver-
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gens/divergens. Den mest interes-
sante innsikten av modellen, etter min
oppfatning, er at det finnes et optimalt
nivå av økonomisk integrasjon (i be-
tydningen informasjons- og teknolo-
giutveksling) mellom land: For lite
integrasjon resulterer i at mulige sy-
nergieffekter av teknologisk utvikling
ikke blir fullt utnyttet, mens for mye
integrasjon kan være skadelig for
langsiktig vekst fordi forskjellige tek-
nologi-alternativer da blir for lite ut-
forsket. Det optimale integrasjons-
nivå mellom land er dermed det som
bevarer synergieffekter maksimalt
samtidig som det skaper nok rom for
landene til å utprøve forskjellige tek-
nologi-alternativer. Denne innsikten
burde være av interesse for endogen

-vekst-teoretikerne som så langt stort
sett har operert med de ekstreme til-
fellene fullkommen integrasjon og
isolasjon. Selv om analyseapparatet i
dette kapitlet er nokså nytt og innhol-
det lett kan bli for teknisk, har forfat-
teren mestret — med stor kunst — å be-
grense teknisk stoff til et passende
minimum. Men når det gjelder å få
frem hovedresultatene og den under-
liggende økonomiske intuisjon, spa-
res det ikke i det minste. Det er mye å
hente her for forfattere som vil for-
midle tekniske arbeider på en forståe-
lig måte.

I kap. 8 utvikler Reinert en klar
tese: Økonomisk utvikling er en akti-
vitetsspesifikk prosess. Det har vært
og vil antagelig alltid være kun en
strategi for land som ligger langt etter
å «ta igjen» den teknologiske avstan-
den til lederlandet, nemlig ved å satse
på den eller de aktiviteter som til en-
hver tid er vekst-fremmende. På
denne bakgrunn foreslår Reinert en
«kvalitetsindeks» for økonomiske ak-
tiviteter som skal kunne antyde hvor-
vidt en bestemt aktivitet er vekst-
fremmende eller vekst-hindrende.
Hele kapitlet er svært godt skrevet,

med mye skarp og innsiktsfull kritikk
av «mainstream economics». Men det
er allikevel grunn til å reise innven-
ding mot følgende synspunkt om ny-
klassisk teori: «the profession (of ne-
oclassical economics) as a whole re-
fuses to build ... knowledge (of im-
perfect competition and increasing
returns) into the(ir) models ...» (s.
192, mitt kursiv). Man kan vel være
enig i at den nyklassiske teori ikke
har klart å håndtere imperfekt kon-
kurranse og tiltakende skalautbytte på
en tilfredsstillende måte, og har (alt-
for) ofte måttet ty til enklere og langt
mindre realistiske forutsetninger.
Men dette skyldes først og fremst be-
grensninger i modelleringsteknikk og
analyseevne snarere enn vilje. I denne
sammenheng kan det også nevnes at
noen av de nyere vekstteoriene ble ut-
viklet nettopp som respons på dette
velkjente problemer og som følge av
at modelleringsteknikk var blitt bedre
i stand til å takle problemet. Men det
er fortsatt langt til man er i målet.

Det siste kapitlet i boken undersø-
ker hvordan informasjons- og kom-
munikasjonsteknologi har bidratt til
«catching-up» i de nylig industriali-
serte landene i Øst-Asia. Her gjentar
Freeman hovedbudskapet til Abra-
movitz, som også er hovedbudskapet
som går gjennom hele boken: Det er

ikke nok med «spillovers» for at føl-
gerlandet skal kunne ta igjen. Følger-
landet må i tillegg sette inn de nød-
vendige ressurser for å bedre sin evne
til å absorbere nyere teknologier.

Mesteparten av boken har en frem-
stillingsstil som Nelson (1992) beteg-
ner som «appreciative theorizing»,
dvs en verbal fremstilling av observa-
sjoner (ofte basert på empiriske funn)
og en tolkning av årsakssammen-
henger som forfatterne mener er til-
stede. Men som nevnt inneholder bo-
ken også økonometriske og rent teo-
retiske studier som gir interessante
resultater. Bidragene representerer et
forholdsvis bredt spektru„ når det
gjelder både problemstillinger og me-
toder. Det hadde derfor vært mer
«brukervennlig» om boken inneholdt
en kort oversikt — f.eks. i innlednings-
kapitlet — hvor de ulike bidragene blir
plassert i perspektiv og i forhold til
hverandre. Lesere kjent med nyere
vekstteorier kunne også etterlyst kla-
rere skiller og/eller sammenligninger
mellom nyere vekstteorier og tekno-
logi-gapteorier i bokens skildringer
av sistnevnte. Til slutt kunne noen få
tilfeller med trykkfeil (s. 184, 190-2)
og utelatt referanse (Feder [ 1983], s.
102) vært unngått. Boken anbefales
som svært interessant lesing for alle
som er interessert i de teknologiske
aspekter av økonomisk vekst.

Liansheng Wang
SosialØkonomisk institutt

REFERANSER:
Nelson, Richard R. 1992. «What has been the

matter with neoclassical growth theory?»
Kommer i The economics of growth and
technical change. Technologies, nations,
agents. (Silverberg, Gerard, og Soete, Luc,
red.) Aldershot: Edward Elgar.

Solow, Robert M. 1994, «Perspectives on
growth theory.» Journal of Economic Per-
spectives, (8(1), 45-54.
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Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Utdeling av Legatmidler 1995
Tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå, Arne Skauge, og hans hustru, Ingegerd Skaug, har gitt en testamentarisk gave i
form av et forskningsfond tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Ifølge statuttene har fondet til formål å fremme økonomisk
forskning.

Legatmidler for 1995 vil bli fordelt til følgende formål:

1. Stipend til økonomisk studieformål, til en yngre forsker med dr. polit. grad avlagt i løpet av det akademiske året 94/95
for benyttelse i løpet av de påfølgende to akademiske år.

2. Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til Statistisk sentralbyrå etter forslag fra enhet eller ansatt i
Statistisk sentralbyrå, eventuelt i samarbeid med andre økonomiske forskningsmiljø.

Søknad om legatmidler med begrunnelse og kostnadsoverslag sendes:

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond
Statistisk sentralbyrå
Forskningsavdelingen
Postboks 8131 dep.
0033 Oslo

Søknadsfrist 10. mai

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Otto Vaagen, "tlf. 22 86 49 12.
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tak og forsikringsselskaper.

Stillingen er tillagt analyse- og analyseutviklingsoppgaver på såvel mikronivå som
makronivå.

Det kreves høyere økonomisk utdanning. Kjennskap til finansmarkedene og noen års
erfaring fra analyse- og/eller utredningsarbeid er nødvendig.

Kvinner oppfordres til å søke.

Lønnstrinn 41-47 (kr 256.000,- til 287.000 pr. år).
Søkere med spesielt gode kvalifikasjoner kan avlønnes høyere etter avtale.

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Sven-Henning Kjelsrud eller underdirek-
tør Runa K. Sæther, tlf. 22 93 98 00.

Søknadsfrist: 4. mai 1995.
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