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”Debatten om tjenestedirektivet har vært 

forvirrende og til tider misvisende. 

Tekstene er vanskelig tilgjengelige og prosessen 

fram til en endelig avgjørelse er både lang og 

fremmedartet ……”.

EU-tilhengere og andre handelsvennlige 
svært skeptiske

Hvorfor?

Fra invitasjonen: 
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2004 dårligst tenkelige tidspunkt 

for tiltak som går lenger enn i USA 
for å fremme tjenesteyting på 
tvers av stater
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Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Timelønn industriarbeidere i norske kroner
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Begrepsforvirring hos økonomene har avsporet 
relevant analyse av ideen

Og med juristene som markedsførere …

Økonomene starter i feil ende med å forutsette 
bort hovedproblemet:

”forenkling av tjenestehandel kan forventes å 
ha samme velferdseffekt som handel med 
varer”…………

og ferdig med det!
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Den enkle handelsteoriens resultat er en 

spesialisering der ”enkel” arbeidsintensiv service 

i Norge (frisør, renhold, bygg, transport …..) er 

overtatt av EU 8

Men bare på midlertidig basis; for ellers er det 

ikke handel
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Dette er ikke handel 

”Handel” med mange av de relevante tjenester er 
det ”motsatte” av handel med varer.

Det er ikke varer som flyttes, men mennesker og 
selve produksjonen. 

Behov for en restpost i nasjonalregnskapet for det 
som varer under ett år 
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Den enkle teorien gjelder nok ikke, men likevel er 

det vandringen og flyttingen av produksjon som 

må studeres  

Altså mye mer enn økonomi.

Og først og fremst et arbeidsmarkedsspørsmål. 

Det er dette som må analyseres.

Når det ikke er gjort, går prosessen i stå.
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Når arbeidstakere (og produksjonen) flyttes (og ikke 
konsumentene) på tvers av landegrenser, 
kolliderer en med grunnprinsippet om 
fagorganisering.

Kartell for lønnsdannelsen nasjonalt er et 
grunnfestet avvik fra konkurransepolitikkens 
hovedregler i demokratiske land.
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En særlig utfordring:

vikarbyrå/utleie

en hovedarena for problemstillinger. 

Dette kan være en frisone

i arbeidsmarkedet

(ingen kontroll- lite avtaledekning -

bransjeblanding)


