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For 50 år siden kostet en bil 
minst to årslønner for en
gjennomsnittlig lønns-

tager. I dag får han en mye 
bedre bil for knapt en halv 
årslønn. Denne firedoblingen i
produktivitet og reallønn 
skyldes først og fremst flere og 
bedre maskiner. Nå produserer 
en gjennomsnittlig arbeider
mye mer enn før, og inntekten
per sysselsatt øker. 

Når inntektene øker, går også 
etterspørselen etter tjenester
opp. Veksten i tjenesteetterspør-
selen er faktisk høyere enn
inntektsveksten. Folk ønsker
derfor å bruke en økende
prosent av inntekten sin på 
tjenester etter hvert som de blir 
rikere. Men arbeidsintensiv 
tjenesteproduksjon er mye 
vanskeligere å mekanisere enn 
kapitalintensiv vareproduksjon.
I de siste 100 årene har derfor
andelen av arbeidsstyrken som
er sysselsatt i tjenesteproduksjon
økt, mens den har falt dramatisk 
i jordbruk, og først økt, så falt, i
industrien – uten at varetilbudet
har gått ned. Disse tendensene 
representerer nærmest lovmes-
sigheter i alle rike land.

For å forstå produktivitetens 
paradoks er den såkalte
Baumol-effekten viktig. Den 
viser nettopp hvordan tjenester 
blir relativ dyrere når produkti-
viteten i vareproduksjon øker.
Effekten er oppkalt etter den
snart 90 år gamle amerikanske
økonomen William Baumol,
som på 1960 tallet var opptatt
av finansieringen av byer, kunst
og utdanning. Et hovedpoeng er 
at lønningene i alle sektorer,
uavhengig av deres produkti-
vitet, tenderer til å øke i takt
med den generelle produktivi-
tetsveksten i samfunnet. Dette 
gjelder enten lønningene er
bestemt av tilbud og etter-
spørsel i arbeidsmarkedet, eller 
gjennom kollektive lønnsfor-
handlinger.

Det har for eksempel ikke
vært produktivitetsvekst i
symfoniorkestrene i løpet av de 
siste hundre årene. Filharmo-
nien i Oslo må likevel betale
dagens generelle lønnsnivå til
musikerne. Betaler orkesteret 
mindre, ville det stå uten
utøvere. Den generelle produk-

tivitetsveksten i samfunnet gjør 
derfor slike arbeidsintensive 
virksomheter relativt dyrere for 
hvert år. 

Alt dette er avgjørende for
forholdet mellom offentlig og 
privat virksomhet. Det private 
har et mye større innslag av 
vareproduksjon enn det offent-
lige. Mens privat vareproduksjon 
er å sammenligne med en vedva-
rende teknologisk revolusjon av 
mekanisering og robotisering, er 
offentlig tjenesteproduksjon mer 
å sammenligne med et stort 
symfoniorkester med dyktige 
utøvere av profesjoner som 
vanskelig kan mekaniseres. 

Offentlig virksomhet fremstår
derfor som stadig mer kostbar 
sammenlignet med privat virk-
somhet. Dette er ikke politikk, 
men hardkokte realiteter. 
Produktivitetsveksten i tjeneste-
produksjon ville forbli lav enten 
den foregikk i offentlig eller i 
privat regi.

Kostnadsveksten kommer
heller ikke av mangel på incita-
menter eller innsats i stat og 
kommune. Den kommer fordi 
det private og det offentlige 
produserer forskjellige ting. 
Offentlig tjenesteproduksjon 
omfatter blant annet skole, 
omsorg, helse, høyere utdan-
ning og sosialforsikring. Fem 
prosent økonomisk vekst i 
nasjonalinntekten gir normalt 
mer enn fem prosents økning i 
etterspørselen etter disse tjenes-
tene. 

Staten må derfor forventes å 
vokse mer enn inntektsveksten i 
samfunnet, slik den tyske 
økonomen Adolph Wagner 
spådde for mer enn 150 år 
siden. Samlet sett ønsker vi mer 
av det som blir stadig mer kost-
bart. 

Dette er et grunnleggende
problem i alle rike land – og det 
utgjør noe av bakgrunnen for 

den statsfinansielle krisen i
mange europeiske land.

Problemet er at folk blir frem-
medgjorte overfor den nødven-
dige finansieringen av det de
helst vil ha. For 50 år siden
innebar femti prosent skatt at vi
årlig måtte overføre en inntekt til
staten som tilsvarer det en kvart
bil kostet. I dag innebærer den
samme skattesatsen at vi må 
overføre en inntekt til staten som
tilsvarer en hel bil. Oppofringene
ved skattlegging blir tilsynela-
tende større fordi vi er rikere.

Slagord om at vi må skape og 
ikke skatte, mister hele poenget.
Det er nettopp det å skape økt
produktivitet i privat varepro-
duksjon som er den umiddel-
bare grunnen både til
inntektsveksten i samfunnet
og til at nødvendig offentlig
virksomhet fremstår som rela-
tivt mer kostbar over tid.

I Norge er denne fremmed-
gjøringen riktignok mindre enn
i mange andre land. Til forskjell
fra de fleste søreuropeiske land
har vi lange tradisjoner med en

hederlig statsadministrasjon.
Små forskjeller mellom folk og
store organisasjoner i arbeids-
livet innebærer dessuten mer
kollektiv bevissthet om ønske-
ligheten av offentlig tjeneste-
produksjon. De sammenpres-
sede lønnsforskjellene
innebærer at den offentlige
virksomheten, som benytter
mye høyt utdannet arbeidskraft,
blir billigere. Den høye yrkes-
deltagelsen innebærer et
bredere skattegrunnlag.

Likevel er vi langt fra fri for 
fremmedgjøringen. Vi hører
stadig politiske uttalelser som
innebærer at vi skal produsere
mer aluminium for å ha råd til
flere sykepleiere. Dette er en
falsk bevissthet om at voksende
rikdom forhindrer oss fra å 
finansiere det vi helst vil ha. Det
utgjør produktivitetens para-
doks.

Kalle Moene er professor ved 
Økonomisk institutt,
Universitetet i Oslo
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ØKT PRODUKTIVITET. For 50 år siden kostet en bil minst to årslønner for en gjennomsnittlig lønnstager. I 
dag får hun en mye bedre bil for knapt en halv årslønn. Foto:  NTB / Scanpix

Poenget er å få tak i noen rike 
folk som kan bruke masse 
penger der oppe. Noen rike,
tjukke jegere fra Oslo som kan ta 
med seg den styrtrike fetteren
fra England og skyte noen elg.
Finansmann Øystein Stray 
Spetalen forteller Adresse-
avisen at mulighetene for 
utmarksturisme i Namdal
ligger i å satse på tjukkaser.

Now we all spell Qaddafi the
same way: d-e-a-d.
CBS-reporter Mark Knoller
om mannen med de mange
stavemåter.

Slik ødelegger du låsen
Dagbladet.no har tips også til
sine destruktive lesere.

Politiet fikk melding om en livløs
kvinne ved billettlukene til Bastø 
Fosen. Men kvinnen var bare full.
Gjengangeren avdramatiserer 
situasjonen på kaien i Horten.

Mange husdyrbruk har nå for
mye gjødsel i gjødselkjellerne
sine, grunnet mye nedbør over
en lengre periode. Jordbruks-
arealene er mange steder for
våte til at det er tilrådelig å 
kjøre ut og spre husdyrgjødsel.
Landbruksdepartementet 
melder at det er en dårlig høst 
for møkkaspredning, men ...

Listen over sinte menn blir
stadig lengre. De vandrer rundt 
i romaner av Michel Houelle-
becq, Lars Ramslie, Lars Ove 
Seljestad og Abo Rasul, eller de 
heter Harald Eia og Anders 
Behring Breivik og bruker ulike 
metoder for å bringe sitt
budskap fram i offentligheten.
... anmelder Susanne Chris-
tensen i Klassekampen klarer 
det likevel.

Jeg vil gjøre Frp mer spiselig for
våre allierte.
Ny finanspolitisk talsmann i
Fremskrittspartiet, Ketil 
Solvik-Olsen, forteller Klasse-
kampen at han vil bryte
handlingsregelen på en mer 
appetittlig måte.

Audun har sikkert sagt ting som 
ikke har vært like veloverveid.
Men ærlig talt tror jeg kanskje 
jeg slår ham der.
Miljøvernminister Erik Solheim 
slår i Aftenposten et slag for 
Audun Lysbakken som ny 
SV-leder ved å fortelle at det 
tross alt finnes større surrehuer.

Politiet måtte fredag kveld
hjelpe togpersonalet hos NSB 

med to lite betalingsvillige
spanjoler. De to nektet både å 
betale for togturen og å gå av 
toget. Politiet troppet opp på 
Neslandsvatn stasjon, og med
trusler om å bli kastet av betalte
endelig spanjolene.
KV - Krager Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no
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E
n robust og formålåå stjenlig 

finansiell sektor er en 

viktig del av norsk 

økonomi. Alle anerkjenner 

finanssektorens rolle som kata-

lysator for næringsutvikling. 

Men det betyr ikke at det er 

noen grunn til at finansnæ-
tat

ringen skal betale mindre skatt 

enn andre bedriftfif er i Norge. Slik 

er det i dag.

Finanskriseutvalget har argu-

mentert for at denne skjevheten 

bør rettes opp gjennom innfø-

ringen av en såkalt aktivitets-
tt

skatt. Denne skal kompensere 

for at finansnæringen – i 

motsetning til alle andre, 

unntatt forlag og (et stykke på 

vei) mediebedrifter – ikke 
r

betaler merverdiavgift. 

I utgangspunktet burde det 

være unødvendig å argumen-
gg

tere for at alle bedrifter på tvers 

av alle næringer skal betale like 

mye i skatt. Skatt er prisen vi 
tat

alle betaler for å være del av en 

sivilisasjon, og det er ingen 

særtrekk ved finansnæringen 

som tilsier at den skal bidra 

mindre enn andre.

Om noe så har finanskrisen 
ff

vist oss at dette er en næring 
rer

som – faktisk i større grad enn 

andre næringer – kan trenge å 

ha staten og skattebetalerne i 

ryggen. 

Arne Hyttnes, leder i Finans-

næringens Fellesorganisasjon, 

argumenterer i Dagens 
rr

Næringsliv 18. oktober for at en 

aktivitetsskatt som kompen-

serer for at finansnæringen ikke 

betaler merverdiavgift, er feil 

medisin. Innføringen av en slik 

skatt vil, ifølge HyHH ttnes hindre 
yy

sektoren i å oppfyfpf lle nye regula-
y

toriske krav som skal ruste dem 

til å kunne møte nye kriser.

Det er åpenbart riktig at det 

er en grense for hvilken skatte-

belastning man kan pålegge 

finansnæringen. Finanskrise-

utvalget tok derfor også til orde 

for at det bør gjøres en samlet 

vurdering av skattetrykk før nye 
aka

skatter innføres. Men det betyr 

ikke at finansnæringen skal 

beskattes mindre enn andre 

næringer.

Det finnes i dag ikke en 

næring som ikke kan argumen-

tere med at de vil kunne styrke 

sin kapital og levere billigere 

tjenester dersom de får lavere 
ff

skattetrykk. Tenk om olje-

næringen skulle be om skatte-

amnesti hver gang sikkerhets-

bestemmelsene på sokkelen ble 

strammet til.

Finanssektorens unntak fra 

merverdiavgift er problematisk.
rer

Merverdiavgiften fif er hovedsa-

kelig begrunnet ut fra behovet 
tt

for å finansiere offentlig 

forbruk, investeringer og over

føringer. Den bør være lik på 

tvers av alle grupper, slik at 

beskatningen ikke fører til uh

dige vridninger i økonomien

Fritak for merverdiavgift f

finansielle tjenester gir en v

ning av husholdningenes o

foretakenes forbruk mot d

41

Mandag 

KREDITT
Tirsdag 

LEDELSE
Onsdag 

FINANS

Torsdag 

ØKONOMI
Fredag 
STUDENT

Lørdag 
FORSKNING

DEBATT40
debatt@

dn.no

et

Er vi virkelig blitt kravstore pasienter som får det

som vi vil på legekontoret og på sykehuset?

nn
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behandling. 

hvorfor. En slik analyse villeaa

kreve data om pasientenes prefe-

ranser over en periode på minst 

30–40 år. Det finnes intervjuun-

dersøkelser, men ingen lange 

tidsserier.

En tilfeldig observasjon satte 

hjemla

å få keisersnitt i Norg

tas hensyn til forhold som mors 
rr

alder og utdanningsnivå, barnets 

fødselsvekt, hvilket sykehus 
vv

fødselen skjedde på, hvilket år 

det var, og så videre.vv

Sannhetens time var den 

statistiske analysen – og hypo-

tesen slo til:

Hvis hjemlandets keisersnitt

rate øker med ti prosent (som 

svarer til forskjellen mel
ff

lom en 

innvandrer fra Sverige og Sveits) 

så øker sjansen for keisersnitt i 
r

med 28 prosent. 
ngen fra 
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professor ved Universitetet i Osl

FORSKNING VISER AT...

RUNE J. SØRENSEN

JOSTEIN GRYTTEN

FORSKNINGEN

Hvem: Jostein Grytten, Irene 

Skau & Rune J. Sørensen

Hva: Do mothers decide? The im-

s in health care.
of

Epostaksjon om 

misforståelser

F
or tiden mottar jeg en 

rekke likelydende eposter. 

Noen er undertegnet med 

navn, på andre står det 

«vennlig hilsen (ditt navn)». 

Det kan vel tyde på at dette 

kanskje ikke er strengt person-

lige meddelelser. Jeg tar derfor 

sjansen på å svare her, også for 

å oppklare noen åpenbare 

misforståelser. 

 Det er en misforståelse at 

helgearbeid er en form for 
ff

diskriminering påført av 

arbeidsgivere som ønsker å tyne 

mest mulig ut av sine ansatte. 

Derimot er det en naturlig følge 

av at det i vårt samfunn er en 
rtrt

del oppgaver som må løses på 

alle ukens syv dager. Og de bør 

vv

løses av dyktige, profesjonelle 

fagfolk, søndag som onsdag. 

 Det er også en misforståelse 

at det er et selvstendig mål for 

oss at sykepleiere og andre skal 

arbeide flere helger. Målet er å 

redusere uønsket deltid 

innenfor pleie- og omsorgssek-

toren. 

 Vi har altså to forhold som 

sammen og hver for seg bidrar 

til problemet: For det første at 

mange ønsker å arbeide redu-
åå

sert stillin
g – tre av fire som 

arbeider deltid gjør det etter 

eget ønske. For det andre at det 

er innarbeidet en praksis med 

at ingen arbeider mer enn hver 

tredje helg innenfor denne 

sektoren. Begge deler skaper 

behov for deltidsstillinger, ofte i

små stillingsbrøker. Disse må 

ofte besettes med ufaglærte, det 

er få sykepleiere som ønsker å 

arbeide i 15 eller 20 prosents

stilling. 

 Jeg har ingen problemer med 

å forstå at dere ikke ønsker å 

arbeide mer enn hver tredje 
erer

helg. Men det gjør dessverre 
tt

ikke at det blir færre helger. 

Derfor må også Sykepleierfor-
åå

bundet – som andre – 

bestemme seg for hva som er 
egeg

viktigst: å få redusert uønsket 

deltid, eller å holde fast ved et 

prinsipp om at det ikke skal 

arbeides flere helger enn i dag. 

Begge deler går ikke.kk   

Til slutt er det viktig for meg 

å si dette: Vi trenger dere! Vi 
rr

trenger den kunnskapen, 

kompetansen og profesjonali-

teten som dere besitter. Vi tt

trenger flere av dere og vi 

trenger at flere av dere jobber i 

større stillingsbrøker. Det vil 

ikke løse alle problemer, men 

det vil i alle fall bidra til å redu-

sere problemet med uønsket 

deltid.  

 Sigrun Vågeng, administre-

rende direktør i KS

INNLEGG

Arbeidsliv

HELGE-

ARBEID. Vi har 

to forhold som 

sammen og 

hver for seg 

bidrar til pro-

blemet, skriver 

Sigrun Vågeng. 

on

pensjonsrettighet

innføring av reformert folke-

trygd. For personer født etter 

1962 baseres all pensjonsopptje-

ning på de nye reglene, med 
gg

overgangsregler for de som er 

født tidligere. Mange vil oppleve 

at pensjonsutbetalingen blir 

betydelig svekket sammenlignet 

med resultatet a
med resultatet av d

igere
et tidligere

memett  Ingen h Ingen h

te er i strid
 

rbud mot 

ler.er
ke oppsikts-

de eneste 

er seg å være 

beskyttet av g loven er stor-

tingsrepresentantenes egne 

pensjoner, så lenge begge disse 

pensjonstypene betales fort-

løpende fra samme kilde, 

staten.

und Van
 Jørund Vandvik, akk dministrenistre-

rend
NordeNordea La L
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Pensjon

ERDIG.

l opp-

en-

be-

n blir 

lig 

et, skriver 

d 
vik.

 Sykepleierforbundet – som andre –må  

bestemme seg for hva som er viktigst: å 

få redusert uønsket deltid, eller å holde fast 

ved et prinsipp om at det ikke skal arbeides 

fl ere helger enn i dag. Begge deler går ikke

Fersk forskning, oppsiktsvekkende funn, ny innsikt? DN inviterer forskere til å bidra i 

spalten «Forskning viser at ...» Ta kontakt med Vidar Ivarsen på debatt@dn.no

En underbeskattet næring

INNLEGG

Finans

Bankene må betale skatt, som 

alle andre. Det gjelder ikke bare 

skatt på overskudd, men også 

merverdiavgift, skriver professor 

Karen Helene Ulltveit-Moe.

fra

i-

get

FEIL. Finans-

sektorens 

unntak fra mer-

verdiavgift er 

problematisk, 

skriver Karen 

Helen Ulltveit-

Moe. 

 INTET UNNTAK . Det er ingen 

særtrekk ved fi nansnæringen 

at den skal bidra 
artik-


