


t-iistorien om
Et av de seneste fremstøt i geometrien siden

Archimedes og Euclid for 2000 Ar siden la

grunnvollen, ble nylig utført på en IBM 704

kalkulator i Paris. Den beregnet på en time

og førti minutter verdien av «Pi» med

10.000 desimaler.

7:- som karakteriseres ved hjelp av den lille

bokstav «p» i det greske alfabet, og som ut-

trykker forholdet mellom en sirkels omkrets

og dens diameter, har vært en brysom, men

interessant venn i alle år.

Den første verdi for 7r finnes i Bibelen og var

3. Grekerne forbedret den til 3 1/7. Omsider

i 1874 hadde den engelske matematiker

Shanks etter to års møysommelig arbeide

forbedret 7's verdi til 707 desimaler. I løpet

av 40 sekunder hadde IBM 704 passert

Shanks siste desimaler og var pa vei mot

de ti tusen.
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tilgjengelige ved henvendelse
til IBM, Storgt. 5, Oslo.
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Permisjoner i staten
Styret i Sosialøkonomisk Samfunns stats-

gruppe offentliggjorde i Sosialøkonomens sept-
embernummer en henstilling til gruppens med-
lemmer om å innrapportere alle tilfelle av permi-
sjonsnektelser. Bakgrunnen for denne henstil-
ling var at det i den senere tid hadde forekommet
permisjonsnektelser som etter styrets oppfatning
var i strid med vanlig praksis på dette område.
Begrunnelsen for å nekte permisjon syntes i disse
tilfelle vesentlig å ha vært at vedkommende
tjenestemann ikke kunne erstattes på grunn av
knappheten på Økonomer.

Dersom dette moment skal tillegges samme
vekt i årene framover, må man — slik situasjo-
nen er når det gjelder tilgangen på nye økono-
mer regne med at permisjoner vil bli gilt bare
i rene unntakstilfelle. En slik utvikling ville
etter vårt skjønn mere meget uheldig, kanskje
først og fremst på grunn av de konsekvenser den
ville måtte få for statstjenestemennenes mulig-
heter til tjenestegjøring i internasjonale organi-
sasjoner.

Uten å bli beskyldt for selvros må vi ha lov å
slå fast at norske økonomer i etterkrigstiden har
klart å erobre en solid posisjon innenfor admi-
nistrasjonen i det nettverk av internasjonale
samarbeidsorganisasjoner som er opprettet. Det
har vært mulig blant annet fordi de fleste norske
statsinstitusjoner hittil har vært temmelig libe-
rale med å gi sine tjenestemenn permisjon for å
arbeide i internasjonale organisasjoner. Simile
denne praksis bli endret, og det nettopp som man
står foran opprettelsen av viktige nye interna-
sjonale institusjoner på det Økonomiske område
og omfattende utvidelser av eldre organisasjo-
ners virksomhet, sier det seg selv at norske Øko-
flamer ganske hurtig vil tape sin framtredende
posisjon innenfor de internasjonale organisa-
sjonene.

Vi er fullt klar over de problemer det reiser
for den enkelte statsinstitusjon å gi sine tjene-
stemenn permisjon for mer eller mindre lang-

varig framer i internasjonalt arbeid. Vi tror
imidlertid at det finnes muligheter for å gjøre
disse problemer mindre. Her vil vi spesielt feste
oppmerksomheten ved at en lang rekke andre
land praktiserer den ordning når det gjelder per-
mittering av offentlige tjenestemenn for å arbeide
i internasjonale organisasjoner, at tjeneste-
mannen gis permisjon fra statsadministrasjonen,
generelt, og ikke som her hos oss fra den spesi-
elle institusjon han er knyttet til. Det innebærer
at permittentens stilling ikke blir holdt åpen for
ham inntil han vender tilbake, men at det straks
kan skje fast nytilsetting stillingen. Ved permi-
sjonstidens slutt har så tjenestemannen et krav
på at hans regjering skaffer ham en passende ny
stilling innen administrasjonen, men ikke nød-
vendigvis i den institusjon han forlot.

Vi tror det er grunn til d overveie en lignende
ordning her i landet. Det er innlysende at den
større frihet som en slik ordning gir den enkelte
institusjon medfører vesentlige fordeler. Men vi
vil samtidig understreke at den skisserte ordnin-
gen kan tenkes å nødvendiggjøre mer vidtrek-
kende administrative reformer. Kan den for
eksempel kombineres med vårt nåværende system,
med faste avansementsstillinger etter kvalifika-
sjoner i de enkelte institusjoner, eller krever den
at det opprettes en felles avansementskrets for
hele statsadministrasjonen hvor stillingene kan
flyttes mellom institusjonene?

Vi vil rette en henstilling til Embetsmennenes
Landsforbund om å ta permisjonsspørsmålet opp
i hele sin bredde. Også myndighetene burde ha
all interesse av at dette blir gjort. På bakgrunn
av den meget aktive rolle som Norge har spilt i
bestrebelsene for å fremme internasjonalt sam-
arbeid etter krigen, ville det være ytterst uheldig
om vårt land skulle bli mistenkt for ikke å ville
ta på seg også de forpliktelser dette medfører
blant annet neir det gjelder rekrutteringen av det
nødvendige persone,11.
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Danske kolleger
har jubileum

Socialokonomisk Samfund i Danmark feiret den 29. november sin

60-årsdag. Sosialøkonomen sender herved en litt forsinket lykkonskning!

Mer stoff i anledning jubiieet finnes på annet sted i dette nummer.

Eksamensoppgaver
Sosialøkonomisk embetseksamen hosten 1959

Nceringsøkonomikk:
Norsk skipsfarts utvikling og problemer i etterkrigstiden.

Penge- og kreditticere:
hvilken forstand og under hvilke forutsetninger kan det private bank-

vesen skape betalingsmidler» ?
Spesialoppgave i statistikk:

Redegjør for den nåværende norske statistikk over investeringer og
kom med forslag til videre utbygging av en slik statistikk.
Sosialkere:

Om de faktorer som har vært bestemmende for utviklingen i sammen-
setningen av det private forbruk i Norge i det siste tiår.
Teoretisk økonomikk:

Forsøk A gi et teoretisk-økonomisk opplegg til en analyse som kunne
bidra til å klarlegge hvilken virkning investeringene her i landet i de
senere år har hatt for veksten i det norske nasjonalproduktet.
Offentlig  okonomikk

Kan et system av bare indirekte skatter innrettes slik at den samlete
skatt som faller på den enkelte skattyter blir progressiv med hensyn på
inntekten Hvilke prinsipielle og praktiske problemer vil et slikt skatte-
system eventuelt reise ?
Bedriftsøkonomikk:

Det har i de senere år vært strid om hvorvidt bedriftene bor kalkulere
sine produkter etter det såkalte «fullkostprinsipp», dvs , alle kostnader tas
med i kalkylen - eller etter den såkalte «bidragsmetode», hvorved bare
de variable kostnader tas med. En ønsker prinsipiell drøfting av problemet
ut fra den forutsetning at den valgte metode skal være et hjelpemiddel for
bedriften under dens forsok på A tilpasse seg i markedet.

Sosialokonom — Siviløkonom
Statistisk Sentralbyrå søker en systemmann som skal analysere

kontorrutiner med sikte på A legge dem til rette for automatisering,
blant annet ved hjelp av elektronisk databearbeidingsutstyr. Det vil
bli lagt vekt på erfaring i systemarbeid og kontorrasjonalisering.

Begynnerlønnen er kr. 1 449,- pr. måned. Av dette beløp går
kr. 84,-- til innskott i Statens Pensjonskasse.

Den som blir tilsatt, må levere tilfredsstillende helseattest.
Skriftlig søknad med rettkjente avskrifter av eksamensvitnemål

og attester sendes senest 31. desember til Statistisk Sentralbyrå, Admi-
nistrasjonskontoret, Dronningensgt. 16, Oslo.

osi=4=tetintytt

Oddmund Forsmo (c. o. 1950),
som siden 1956 har hatt per misjon
fra Statistisk Sentralbyrå for A ar-

beide ved Kungl. Kommerskollegi-
um i Stockholm, har nå sagt opp

sin stilling i Byrået.

Johan Engja (c. o. 1951) flytter
ved juletider fra stillingen som leder
for områdeplanleggingskontoret i
Nord-Trøndelag til tilsvarende stil-

ling i Møre og Romsdal.

Thor Østhagen (c. o. 1952) slut-

tet 1. desember i Industrikonsulent

A.S for A tiltre ny stilling ved Fry-
denlunds Bryggeri.

Olaf Sætersdal (c. o. 1952), som
med permisjon fra Statistisk Sen-
tralbyrå', i de siste fire år har ar-

beidet ved OEEC's sekretariat i
Paris, har sagt opp sin stilling i

Byrået.

Nils Heggemsnes (c. o. 1957) har

sluttet i Prisdirektoratet og begynt
i IBM.

Carl Erik Guldahl (c. o. 1955)
slutter ved årsskiftet som forstesek-
retær i Industridepartementet og
går over i konsulentstilling i Ar-
beidsdirektoratet.

Peter Sigvard Tvedt (c. o. 1952),
leder av områdeplanleggingskonto-
ret i Aust-Agder, er valgt inn i
Arendal bystyre som representant
for Arbeiderpartiet.

gaeentatet abteyog
Sosialøkonomisk Samfunns jule-

mote, som skulle vært holdt 11. de-

sember, måtte avlyses på grunn av
manglende tilslutning. Etter alt
dømme hadde Samfunnets styre feil-
vurdert medlemmenes etterspørsels-
elastisitet m. h. p. prisen på jule-

mat.



Årsoppgjør for bedriften :Norge

Utvidelser av nasjonalregnskapet

på trappene

Aret 1959 nærmer seg slutten, og bedrifter og foretak har
begynt å tenke på årsoppgjøret. Men ved nasjonalregnskaps -
kontoret i Statistisk Sentralbyrå har staben — under ledelse av
byråsjef Thomas S c h i otz — helt siden midten av oktober
arbeidet under høytrykk med å stille opp årsregnskapet for
«bedriften Norge».

— Det byr vel på visse problemer å skulle av-
slutte et regnskap før regnskapsperioden er
omme?

— Naturligvis skaper en slik forhändsoppstil-
ling av årsregnskapet til dels store problemer.
Men hensynet til administrasjonen krever at vi
gjør det. Nasjonalregnskapet er jo det beste red--
skap vi har til å belyse den Økonomiske utvik-
lingen i det forløpne år, slik som dette gjøres
f. eks. i Byråets «Okonomisk utsyn». Videre kre-
ver nasjonalbudsjettarbeidet i Finansdeparte-
mentet at man har foreløpige regnskapstall så
tidlig som mulig. Nasjonalregnskapet for inne-
værende år blir i seg selv delvis et slags bud-
sjett for hva vi tror de endelige regnskapstall
vil vise. Den primærstatistikk vi på dette tids-
punkt har å bygge på, er stort sett bare måneds-
indekser, og dessuten dekker ikke disse indekser
mer enn de 9-10 første måneder av året. Senere,
når det foreligger fullstendig primærstatistikk
på de forskjellige områder, må vi revidere våre
foreløpige tall.

— Kan det være tale om store avvik mellom
de foreløpige og de endelige tall?

— Sjelden så store at det endrer på det total-
bildet som de foreløpige tallene gir. Men det er
jo ikke hvert år vi er like flinke eller heldige til
å forutsi utviklingen. Særlig ser det ut til at vi i
fjor høst hadde dannet oss et for mørkt bilde
av 1958. De tall vi nå har for dette år — og som
fremdeles er foreløpige, endelige tall vil ikke
foreligge før ut på sommeren 1960 — tyder på
at vi ikke hadde noen direkte nedgang i nasjo-
nalproduktet fra 1957 til 1958.

— Og hva sier så de foreløpige tallene om 1959?

— sa vidt vi nå kan bedOmme har det vært
produksjonsoppgang i alle næringer bortsett fra
hvalfangst og skogbruk, og bruttonasj onalpro-
duktet ser ut til å ha steget noe mer fra 1958 til
1959 enn den årlige gjennomsnittlige vekstrate
i perioden 1953-1957.

— Lar det seg gjøre i få ord å si noe om hvor-
dan dere går fram ved oppstillingen av nasjonal-
regnskapet?

— Det norske nasjonalregnskap er stilt opp
fra produksjonssiden. Det vil si at vi ved hjelp
av all tilgjengelig primærstatistikk forsøker å
bestemme tilgangen, dvs. total norsk produksjon
-h import, av hver enkelt varegruppe og deretter
fordele denne på de enkelte anvendelser som
eksport, konsum, investering og vareinnsats i
andre næringer. Det norske nasjonalregnskapet
er nøye samarbeidet med kryssløpsregnskapet
kan i seg selv sies å være et kryssløpsregnskap i
mindre detaljert form. Nasjonalregnskapet opere-
rer med 106 næringssektorer og ca. 1250 varegrup-
per. Hvor tidlig nasjonalregnskapet skal bli ferdig,
er avhengig av primærstatistikkene. På grunn
av fremskynding av en del av disse statistikker
har vi nå klart å komme så langt at nasjonal-
regnskpet for 1957 forelå ferdig i slutten av juni
1959.

For 1958 har vi i dag fullstendig import- og
eksportoppgaver, mens vi ennå ikke har full-
stendig produksjonsstatistikk for svært mange
næringssektorer. For industrien f. eks. foreligger
skjemaene for ca. 75 prosent av totalproduksj o-
nen ferdig revidert og maskinkjørt. På grunnlag
av disse oppgaver og oppgavene for tilsvarende



bedrifter i 1957 har vi beregnet maskinmessig et
foreløpig anslag for den totale industriproduk-
sjonen og råvareforbruket i 1958. Men disse opp-
gavene gir bare totalene for de enkelte nærings-
sektorene uten noen fordeling på varer.

— Og hva så med 1959?

- Tallene for 1959 må naturligvis bli enda
svakere. For det første er utgangspunktet 1958
bare foreløpige tall. For det annet har vi som
jeg sa til 6, begynne med, stort sett bare indek-
ser for 9-10 måneder av äret ã bygge på. Nar
vi setter opp de første anslag, som Okonomiav-
delingen skal ha i første uke av november, bygger
vi på total import og eksport for perioden januar-
august  som vi blåser opp til å dekke hele året
på grunnlag av tallene for året før. Videre har
vi f. eks. produksjonsindeks for industrien for
de 9 første måneder og lagerstatistikk bare fram
til 30. juni.

Etter at den første avslutning av 1959-tallene
er foretatt, arbeider vi stadig med oppretting av
tallene etter hvert som vi får mer og nyere
statistikk å bygge pd. Den 17. desember «låser>
vi systemet. Vi har da for import og eksport en-
delige oppgaver til og med oktober og foreløpige
tall for november måned. For de andre postene i
utenriksregnskapet og for industriproduksjonen
har vi fått tall til og med oktober.

- Hvordan står vi her i Norge internasjonalt
sett når det gjelder arbeidet med oppstilling av
nasj onalregnskap?

— Norge er av de land soin står lengst fremme
når det gjelder oppstillingen av årlige nasjonal-
regnskap. Vi kan sammenligne oss med land som
USA, Storbritannia og Nederland. Pa noen om-
råder står vi foran disse, på andre etter. Den
største styrken i det norske nasjonalregnskaps-
systemet er den nøye samkoblingen med kryss-
løpsregnskapet. På andre områder er det aktuelt
med forbedring av statistikken.

- Kanskje De da til slutt kan si litt om hvilke
planer Byrået har på dette området?

- FOrst og fremst vil vi nå fra nyttår ta opp
igjen beregningen av kvartalstall. Vi har tid-
ligere foretatt beregninger fra 1951 til 1956. Men
sä måtte vi stoppe dette arbeid på grunn av

Redaksjonen
ønsker Sosialøkonomens lesere

god jul

og

godt nytt år!

mangel på arbeidskraft. Alle disponible ressur-
ser ble brukt til gjennomføringen av den såkalte
hovedrevisjon av alle tallene for etterkrigsårene.
Denne revisjonen er nå ferdig, og vi holder på å
skrive manuskriptet til en ny publikasjon som
skal dekke årene 1946 til 1957. Beregning av
kvartallstall er blitt særlig aktuelt fordi nasjo-
nabudsjettet heretter skal legges fram i oktober
måned, og det vil da være en stor hjelp for
Økonomiavdelingen å kunne ha tall for første
halvdel av inneværende år å bygge pa. De be-
regninger vi har tenkt å sette i gang, skal være
atskillig mer detaljert enn de tidligere bereg-
ninger vi sluttet med i 1956.

— Andre planer?

— Et annet område hvor vi arbeider med for--
bedringer, er en sammeligning mellom nasj o-
nalregnskapet og skattestatistikkens oppgaver.
Dette arbeid utføres i forbindelse med en større
inntektsfordelingsundersøkelse som er satt i gang
på grunnlag av selvangivelsene for 1958.

Et tredje område er en koordinering av nasjo-
nalregnskapet med finanstransaksjonene. pa
dette felt er det for øvrig et utstrakt samarbeid
pa nordisk og europeisk basis.

Ved å tegne

livsforsikring

med familietillegg

I can De trygge familien med et beløp som virke-

lig monner mot et overkommelig utlegg til pre-

mie

Eksempelvis kan en 28-årig økonom som nylig

har giftet seg — eller som er klar over at det nu

er på tide å gjøre det — for en årlig premie på

kr. 385,— få en forsikring på kr. 10 000,— som

utbetales ved hans 70. år eller tidligere død, med
familietillegg som sikrer utbetaling av det fem-
dobbelte beløp — kr. 50 000,— — ved død i de

første 20 år.

Ved død innen 1. januar 1965 garanterer Norske

Liv dessuten et tillegg som i dette tilfelle utgjør
15%, slik at den samlede utbetaling ved clod før
1. januar 1965 blir kr. 57 500,--.

NORSKE LIV
Stiftet 1844
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Investeringenes allokering

ved balansert vekst
Av dosent Leif Johansen

L Generelt om problemet.
Vi skal ta for oss visse sider ved en Økonomisk

vekstprosess som har å gjøre med det faktum at
produksjonen skjer i flere produksjonssektorer
som på forskjellige mâter avhenger av hverandre.

Avhengighetene mellom sektorene er stort sett
av tre slag.

Hvis vi har en vekstprosess med full utnyttelse
av de grunnleggende ressurser arbeid og kapital
— som vi skal forutsette —, så vil for det første
sektorene stå i et konkurranseforhold når det
gjelder allokeringen av disse grunnleggende res-
surser. Mer til én sektor betyr mindre til andre.

Samtidig er visse sektorer komplementære i
den forstand at de er avhengige av kryssleverin-
ger mellom sektorene. Skal én sektor ekspandere,
må også de sektorer som produserer input-ele-
menter for denne sektoren ekspandere. Eller om-
vendt — skal en sektor som produserer rå-
varer eller halvfabrikata ekspandere, må også
de sektorer som bruker disse råvarer eller halv-
fabrikata ekspandere.

Endelig konkurrerer sektorene om plass for
sine ferdigvarer i forbrukernes etterspørsel.

Av alt dette får vi et nettverk av tilbud, kryss-
løpsavhengigheter og etterspørsel. En balansert
vekstprosess vil være kjennetegnet ved at tilbud
er lik etterspOrsel for hvert gode på ethvert tids-
punkt hvor vi med «gode» mener såvel produk-
sjonsfaktorer som halvfabrikata og ferdigvarer.
Vårt hovedproblem er hvordan investeringene
vil allokeres til de forskjellige sektorer under en
slik prosess. Det er imidlertid klart at vi ikke
kan analysere dette problemet isolert. Resulta-
tene for allokeringen av investeringene må fram-
komme av en analyse hvor vi forsøker å se vekst-
prosessen som en helhet.

Den modell vi skal benytte preges av margi-
nale tilpasninger. Som for mange andre model-
ler av dette slaget kan den gis en dobbelt tolk-
ing: For det første kan den tolkes som en modell
for hva som faktisk skjer eller vil skje. For
det andre kan den tolkes som en modell for
hva som bOr skje — altså f. ,eks. for hvordan
investeringene bør allokeres til sektorer.

Selv om formen på modellen kan være den
samme i de to tilfelle, kan imidlertid det kon-
krete innhold bli forskjellig. Det vil føre for langt
6, gå inn på dette her — vi må nøye oss med å,
henvise til velferdsteorien.

Før jeg presenterer modellen skal jeg gi en
kort oversikt over sammenhenger og størrelser
som vil bli trukket inn i analysen.

Vårt hovedproblem er som nevnt:
1) Hvorledes vil den samlede investering allo-

keres til sektorer under vekstprosessen?
Men dette spørsmål vil vi se i sammenheng

med følgende:
2) Hvorledes vil arbeidskraften allokeres eller

reallokeres under vekstprosessen?
3) Hvorledes vil produksjonen og forbruket av

de forskjellige sektorers produkter utvikle
seg? — og

4) Hvorledes vil prisforholdene mellom d, for-
skjellige sektorers produkter utvikle seg?

Alle de ting som er nevnt under 1)-4) vil bli
betraktet som endogent i modellen dvs. vi
tar ikke svarene 0 ,, noen av spørsmålene 1)—
4) som gitt, men vil la modellen svare.

Følgende ting betraktes som gitt:
1) Den totale investering (mens altsa model-

len skal forklare hvorledes den fordeles
sektorer).

2) Den totale økning i arbeidsinnsatsen (mens
altså modellen skal forklare hvorledes den
fordeles på sektorer — eventuelt hvorledes
visse sektorer kan avgi arbeidskraft til an-
dre).

3) Endringen over tiden i antall forbrukere.
4) Tempoet i den tekniske framgang (produk-

tivitetsutviklingen) i hver sektor.
5) Endringer over tiden i nettoeksport og

offentlig etterspørsel.
Det at vi betrakter den totale investering som

gitt uttrykker en forutsetning om at den kan
reguleres gjennom den Økonomiske politikk, og
at vi her ikke reiser spørsmålet om hvor stor den
bør være. Vårt spørsmål er altså hvordan en gitt
totalinvestering vil bli fordelt på sektorer.

Uttrykket«nettoeksport» (under pkt. 5) tren-
ger en nærmere forklaring. Vi skal for importens
vedkommende operere med en oppdeling i kon-
kurrerende og ikke-konkurrerende import, dvs.
import av varer som «kunne vært produsert i
Norge» og varer som «ikke kunne vært produsert
i Norge». Med nettoeksport fra en sektor mener
vi da eksport minus import av tilsvarende goder
som vedkommende sektor produserer. (Denne
nettoeksporten vil for endel sektorer være nega-
tiv.)



De aller enkleste mange-sektormodeller for
Økonomisk vekst, som kan Wes tilbake til Gus-
tav Cassel's «gleichmässig fortschreitende Wirt-
schaft», impliserer at alle sektorer i det lange
løp vil tendere til å ekspandere proporsjonalt.
Dette gjelder også for Leontiefs dynamiske input-
output-modell, bortsett fra de avvik som kan
komme inn via gitte tidskurver for «final de-
mand». Om vi ikke skal miste vårt problem, må
vi finne fram til de viktigste forhold som be-
tinger en ikke-proporsjonal ekspansjon av sek-
torene. Nettopp det at noen sektorer stagnerer
mens andre ekspanderer raskt er jo et karakter-
istisk trekk ved en Økonomisk vekst. Det sier seg
da selv at vi ma operere med en modell som er
noe mer komplisert enn de ovennevnte.

De viktigste forhold som gj Or at ikke alle sek-
torer vokser like fort er antagelig følgende:

1) Engelelastisitetene i forbruksetterspørselen
etter ferdigvarer fra de forskjellige sektorer
er forskjellige.

2) Kapitalutstyr kan erstatte arbeidskraft i
forskjellig grad i forskjellige sektorer.

3) Produksjonen i noen sektorer vil være ka-
rakterisert ved konstant utbytte med hen-
syn på skalaen, mens andre sektorer vil ha
sterkere eller svakere avtagende utbytte med
hensyn på skalaen — dvs. passuskoeffisien-
ten kan være forskjellig for forskjellige
sektorer.

4) Den tekniske framgang er ikke like rask
i alle sektorer.

5) De forhold som er nevnt under punktene
1-4 kan lede til systematiske vridninger
prisstrukturen under vekstprosessen. Der-
for vil også etterspørselselastisiteter med
hensyn på priser være av betydning.

6) Endelig vil den eksogene etterspØrsel --
nettoeksport og offentlig etterspOrsel 	 ut-
vikle seg i forskjellig retning og takt.

Alle disse forhold vil få sin plass innenfor var
modell som vi skal illustrere ved et utsnitt av
vekstperioden i den norske økonomi etter krigen.

2. Modellen.

En modell som skal omfatte alle de forhold vi
har trukket fram må nødvendigvis bli temmelig
omfattende. Det blir derfor her bare anledning
til a gi en skissemessig oversiktl) som må la
mange detaljer ligge uberØrt og som må hoppe
lett over en rekke forbehold som egentlig burde
nevnes.

Modellen er neppe den mest tilfredsstillende
som tenkes kan fra et rent teoretisk synspunkt.
Den er utarbeidet mer i input-output-analysens
ånd — dvs. den er utformet med henblikk på
empirisk anvendelse ved hjelp av eksisterende
statistikk, uten at en trenger lange tidsrekker
for de variable som inngår.

i) En fullstendig framstilling av modellen og de bereg-
ninger som er utført ved hjelp av den er utarbeidet
og vil bli offentliggjort.

De sektorer vi opererer med kan angis på fØl-
gende måte:

Sektor nr. 1:	 Sektorer som produse-
rer forbruksvarer, kryss-
leveringer til andre sek-
torer og goder til ek-

Sektor nr. 19:	 sport.
Sektor nr. 20: Bygge- og anleggsvirksomhet.
Sektor nr. 21: Annen investeringsvareproduk-

sj on.
Sektor nr. 22: Uspesifisert.
Denne sektorinndelingen er preget av at vi

Ønsker å operere med en oppsplitting av kapita-
len i hver sektor på to typer: bygg og anlegg på
den ene side og maskiner og annet utstyr på den
annen side. Svarende til dette har vi to sektorer
som produserer investeringsvarer, nemlig nr. 20
og nr. 21. Sektorene 1 . . 19 leverer altså ikke inve-
steringsvarer direkte, men de kan avgi innsats-
leveranser til nr. 20 og 21.

I den etterfølgende anvendelse av modellen er
sektor nr. 21 en produksjonssektor bare i en rent
formell forstand. Jeg bygger der på Byråets
krysslOpstabell, og der finnes jo ikke noen sektor
som vår <Armen investeringsvareproduksj on».
Sektor nr. 21 opprettes derfor som en ren opp-
samlingssektor — dvs. den mottar som input
alle investeringsvarer som rent konkret sett er
produsert i sektorene nr. 1 ... 19, og fordeler dem
videre. Det er derfor ikke noen kapital- og ar-
beidsinnsats i sektor nr. 21.

Sektor nr. 22 er selvfølgelig nødvendiggjort av
rent statistiske grunner.

For kryssleveringene i modellen regner vi med
de «tradisjonelle» forutsetninger om faste koef-
fisienter. Det samme gjør vi for den ikke-kon-
kurrerende import av varer til innsats i produk-
sj onssektorene.

For innsatsen av arbeid og kapital skiller vi
imidlertid lag med Leontief. I en Økonomi som
den norske hvor kapitalen vokser mye raskere
enn arbeidsinnsatsen vil det skje en substitusjon
av kapital for arbeid under vekstprosessen. Dette
kan skje i forskjellig utstrekning i forskjellige
sektorer, og dette er, som påpekt ovenfor, en av
de ting som gjør at vi ikke får en proporsjonal
utvikling av alle sektorer. Istedenfor som i dra-
disjonell» kryssløpsanalyse å operere med faste
koeffisienter for arbeid og kapital, setter vi der-
for for hver sektor

/3 Et
(1) X= AN K e
hvor X, N og K står for henholdsvis produksjon,
arbeidsinnsats og kapitalinnsats i sektoren. A,
7, /3 og E er konstanter, og t ier tiden. (Egentlig
skulle vi ha fotskrifter på symbolene, men vi spa-
rer SosialOkonomen for det.)

Denne produktfunksjonen beskriver bare selve
bearbeidelsesprosessen. Den forutsetter at alle
andre innsatser i produksjonen er tilstede i sam-
svar med de faste produksjonskoeffisienter som
gjelder for disse.

Den siste faktoren i (1) beskriver produktivi-
tetsutviklingen i sektoren. Det beskriver denne
for arbeid og kapital under ett. Tolkingen av € er
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følgende: Med uforandret arbeids- og kapital-
innsats vil produksjonen øke med 100 E % pr. år,
idet råvareinnsats etc. fOlger proporsjonalt med
produktmengden. Dette innebærer altså at pro-
duktivitetsutviklingen eller den tekniske fram-
gang bare gjelder selve bearbeidingsprosessen,
og ikke behovet for råvarer og halvfabrikata.

Hvis 7 ± P —1 i (1) har vi en pari-passu pro-
duktfunksjon, og hvis 7 + P < 1 har vi avtagende
utbytte.

Alt i alt ser vi at hvis 7, P, = P og E kan være
forskjellige fra sektor til sektor har vi tatt vare
på flere av de forhold på produksjonssiden som
kan bevirke en ikke-proporsjonal utvikling av
de forskjellige sektorer.

Angående kapitalstrukturen og depresieringen
gjØr vi de enklest tenkelige forutsetninger. Vi
antar at det i hver sektor er et bestemt teknisk
gitt forhold mellom på den ene side bygnings-
og anleggskapital og på den annen side maskiner
og annet utstyr. For hver type av kapital i hver
sektor antar vi at depresieringen er bestemt ved
den tilstedeværende kapitalmengde.

Forutsetter vi kvantumtilpassing og profitt-
maksimering med hensyn på arbeids- og kapi-
talinnsatsen i sammenheng med en produktfunk-
sjon av formen (1), er det velkjent at vi kommer
fram til tilpasningsbetingelser som sier at lønns-
og kapitalandelen i den samlete faktoravlønning
blir lik henholdsvis 7 og P.

Ved utregningen av profitten i denne sammen-
heng kommer renter på kapitalen inn som ett
av kostnadselementene. Vi antar at den rentefot
som brukes varierer fra sektor til sektor, men at
alle følges ad hvis nivået heves eller senkes. Vi
kan uttrykke det ved å sette
(2) R i — p iR
hvor R i er ,den forrentning som kreves av kapital
i sektor i, p i er konstant og R er en variabel som
indikerer nivået for forrentningen av kapitalen.

Under rene ideelle forhold skulle alle p i være
like. I praksis vil de kunne være forskjellige av
flere grunner, bl. a. på grunn av forskjellige
risikoforhold. I den utstrekning monopoliserings-
tendenser kan reflekteres ved krav om høyere
forrentning av kapitalen, kan også avvik fra fri-
konkurranse komme til uttrykk i p-ene.

Også når det gjelder avlønningen av arbeidet
regner vi med forskjellige satser for hver sektor.
Vi skal her ta alle absolutte satser som gitte
stOrrelser. Dette innebærer to ting. For det fOr-
ste innebærer det en hypotese av samme art
som (2), idet forskjellene fra sektor til sektor
for lønnens vedkommende kan antas å avhenge
av tyngden av arbeidet, krav til kvalifikasjoner,
osv. For det andre innebærer det en forutsetning
om at det nominelle lønnsnivå er gitt. Dette er
bare en konvensjonell fiksering av det absolutte
nivå på priser og verdier innenfor modellen.

Med dette har vi berørt de sammenhenger vi
har å gjØre med på produksjonssiden. Det oven-
stående impliserer også en investeringsteori, idet
oppfyllelsen av profittmaksimeringsbetingelsene
innebærer at produsentene til enhver tid har så

mye kapital som de Ønsker å sitte med ved gjel-
dende teknikk, priser og rentenivå, mens disse
forhold varierer over tiden. Den variable R i (2)
sOrger for at summen av investeringene i alle
sektorer bringes i overensstemmelse med den
gitte totalinvestering. Vi kan tenke oss at myn-
dighetene har en målsetting med hensyn til den
samlete investering og bl. a. bruker rentenivået
som et virkemiddel for å oppnå den Ønskede
totalinvestering. Det at modellens likninger be-
stemmer utviklingen av R må da tolkes derhen
at modellen angir den utvikling av R som må til
for at målsettingen med hensyn til totalinveste-
ringen skal oppnås. (Bruken av rentenivået kan
selvfølgelig tenkes understøttet av mange andre
virkemidler for å hindre sykliske svingninger
eller eksplosive bevegelser bort fra den «bevege-
lige likevekt» som en modell for balansert vekst
innebærer.)

Den investeringsteori som er implisert i det
ovenstående — via bedriftenes beslutninger om
hvor stor realkapital de til enhver tid ønsker å
holde — er utviklet andre steder av professor
Haavelmo. 1 ) Den er særlig velegnet for en balan-
sert-vekst-analyse.

For den private forbruksvareetterspørsel skal
vi i fOrste omgang innføre etterspørselsfunksj o-
ner i generell form. Vi setter
(3) C i Vg i (i— 1 .. 19)
hvor C i er samlet etterspørsel til forbruk etter
goder (produsert hjemme eller tilsvarende im-
porterte goder) fra sektor nr. i, Po er prisen for
ikke-konkurrerende import, P 1 .. .P io er prisene
(egentlig indekser) for goder fra sektor. nr
1 .. . 19, Y er forbruksutgift pr. person, og V er
total befolkning. Funksjonen g i ier ,altså den gjen-
nomsnittlige etterspørselsfunksj on etter gode
nr. i.

Nødvendigheten av å splitte den totale etter-
sPØrsel i faktorer V og g i slik som i (3) innser en
ved å sammenlikne følgende to tilfelle: I det
ene tilfelle har vi en Øking i totalt forbruk ved
at befolkningen øker med uforandret gjennom-
snittlig forbruk. I det annet tilfelle har vi en
Øking i totalt forbruk ved at det gjennomsnitt-
lige forbruk øker mens befolkningen er konstant.
Hvilket — eller hvilken kombinasjon -- av disse
to tilfelle vi har ma were av stor betydning for
retningen av forbruksekspansjonen.

Den gjennomsnitl ige forbruksutgift Y er en
variabel som vi ikke vil knytte til systemet på
noen annen måte enn via relasjonene (3). Vi
tenker oss at staten har det i sin hånd å påvirke
den samlete utgift til forbruk ved hjelp av skat-
ter og stønader, og derved sOrger for at Y alltid
blir nøyaktig så stor som den må være for å
«suge opp» det som er igjen av produksjonen ved
full sysselsetting et ter at investeringene og den
eksogene etterspørsel har fått sitt. (Prisene sør-
ger for at vi får bal anse i hvert enkelt marked.)

1) Se f. eks. referat av forelesninger over investerings-
teori 1953-54, utgitt som memorandum fra Sosial-
økonomisk Institutt av 21. februar 1955. (Utarbeidet
av Bjorn Thalberg)
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I tillegg til de relasjoner som nå er omtalt, har
modellen økosirklikninger som uttrykker følgende
sammenhenger.

Totalproduksjonen for en av sektorene nr. 1
19 dekker kryssleveringer til andre sektorer, pri-
vat forbruksetterspørsel og eksogen ettespørsel
(offentlig etterspørsel og nettoeksport).

Totalproduksjonen i sektor nr. 20 dekker kapi-
talslit på bygninger og anlegg, produksj onssek-
torenes nettoinvestering i bygninger og anlegg
eksogen etterspørsel. En tilsvarende sammenheng
har en for sektor nr. 21.

Endelig har en at summen av sysselsettings-
Okingen i hver sektor er den gitte Øking i total
sysselsetting og at summen av investeringene
hver sektor er lik den gitte totalinvestering.

Den modellen en får på det grunnlaget vi nä
har beskrevet kan brukes på flere mâter. Det
mest fullstendige svar på våre problemer ville vi
få ved å bruke modellen til å studere tidsfunk-
sjonene for de variable over en lengre periode.
Her skal vi holde oss til en mer begrenset ana-
lyse ved å studere vekstratene for de variable pa,
et bestemt tidspunkt. Dette krever mindre spesi-
fikasjon av ting som vi har et mangelfullt kjenn-
skap til.

Det leder også til en gjennomførbar beregnings-
oppgave, idet vi av systemet i den opprinnelige
formen kan avlede et lineært system i vekstra-
tene. Av (1) får vi f. eks.
(4) x yn Pk +,
hvor små bokstaver nå be tegner relative vekst-
rater, altså f. eks.

1 dX
(5) x =

X dt
Spesielt er k den relative vekstrate for kapitalen.,
dvs. investeringen i forhold til kapitalbehold-
ningen.

Dette lineære systemet kan lOses slik at vi får
vekstratene for de endogene variable uttrykt ved
de eksogene størrelser: Total investering, veksten
i total sysselsetting, befolkn.ingsøkingen og koef-
fisientene El...E20 som uttrykker den tekniske
framgang i hver sektor. Blant de endogene vari-
able er kapitalinnsatsen i hver sektor — alloke-
ringen av den totale investering til sektorer er
altså en del av lØsningen. Vi får ut løsningen pa
det som egentlig er vårt problem samtidig som
vi får løsningen for produksjonsutviklingen, ar-
beidskraftens allokering og reallokering, og ut-
viklingen av «terms of trade» mellom produk-
sj onssektorene.

3. Estimeringen.

Det ville være en uoverkommelig oppgave å
estimere koeffisientene i alle de sammenhenger
vi her har å gjøre med ved å anvende raffinerte
statistiske metoder på lange tidsrekker. Som jeg
alt har nevnt er modellen på dette punkt kon-
struert mer i input-output-analysens And.

Når det gjelder selve kryssløpet, depresieringen
og kapitalsammensetningen i hver sektor, har vi
å gjøre med faste koeffisienter, og en kryssløps-
tabell for ett år sammen med depresierings- og

kapitaltall gir oss ved enkle divisjoner de koeffi-
sienter vi trenger. Jeg har brukt 1950 som basis-
år, og en noe modifisert utgave av Statistisk
Sentralbyrås kryssløpstall for dette år har der-
for vært hovedkilden for tall til beregningene.

Når det gjelder koeffisientene 'Y og P i (1) (for
hver sektor) har vi et noe vanskeligere problem.
Ofte har slike koeffisienter blitt anslått ved
regresjonsberegninger på grunnlag av tidsrekker
for arbeid, kapital og produksjon. Erfaringsmes-
sig ser det ut til at slike beregninger ikke gir
særlig pålitelige resultater. Jeg har valgt en an-
nen metode som er mye enklere — nemlig å be-
nytte fordelingsandelene i faktoravlOnningen
hver sektor. Som nevnt tidligere vil jo lønns- og
kapitalandelene bli lik henholdsvis 'Y og P når
vi har kvantumstilpassing og en produktfunksjon
av formen (1) . For 'Y går dette greitt: lønnssum-
men er en relativt grei størrelse statistisk sett.
For P er det verre. A. estimere den direkte ville
kreve at vi hadde særlige oppgaver for kapital-
forrentningen og renprofitten (som oppstår om
vi har Y + P <1). Så mye kan vi neppe forlange
av Statistisk Sentralbyrå. For 5, komme fram til
har jeg derfor gått veien om Y fOlger da
når vi alt har 7.

For alle bearbeidende og tjenesteytende sek-
torer har jeg satt Y + P =1, altså forutsatt kon-
si,ant utbytte. For jordbruk foreligger visse øko-
nometriske undersøkelser. 1 ) På det grunnlag ble

P satt til 0.66. For fiske, bergverk og elektri-
sitetsproduksjon ble Y ß mer skjønnsmessig
anslått til 0.80, 0.90 og 0.90.

A. estimere alle de etterspørselseflastisiteter
som trenges er et uløselig problem hvis en ikke
gjør spesielle forutsetninger. Vi har 20 etterspør-
selsfunksj oner — en for hver av de 19 sektorer
som produserer forbruksvarer, og en for ikke-
konkurrerende import —, og i hver etterspørsels-
funksjon inngår alle 20 prise' foruten totalut-
gif ten.

Den forutsetning vi skal gj Ore er forutsetnin-
gen om behovsuavhengighet. Det melder seg
straks motforestillinger mot en slik forutsetning,
men den er antagelig mer forsvarlig for såpass
brede konsumvaregrupper som vi opererer med
enn den ville være for enkeltgoder. Iallfall må
en tro at det er bedre å få med prisenes innfly-
telse på konsumretningen på denne måten enn
helt å neglisjere deres betydning.

Er en villig til å å akseptere denne forutset-
ningen kan alle elastisiteter med hensyn på pri-
ser beregnes om en kjenner Engel-elastisitetene
og minst én elastisitet med hensyn på pris. 2 )
Dermed er oppgaven lOsbar. For Engel-elastisite-
tenes vedkommende bygde jeg på Sosialøkonomisk

) Se særmelding nr. 11 fra Norges Landbruksokono-
miske Institutt.

2) De nødvendige formler finnes i Ekskurs 18 i Ragnar
Frisch, «Notater til Økonomisk Teori». Se også Rag-
nar Frisch, Complete Scheme for Computing All
Direct and Cross Demand Elasticities in a Model
with Many Sectors», Econometrica, April 1959.



institutts beregninger)) Informasjon av visse
direkte priselastisiteter fikk jeg på grunnlag av
en undersøkelse foretatt av Arne Amundsen i
Statistisk Sentralbyrå. 2 )

Det kan nevnes at denne beregningen inne-
bærer at en får et anslag for pengenes grense-
nyttefleksibilitet for «gjennomsnittsforbrukeren»
i Norge — den ser ut til å være i nærheten av ver-
dien —2. Denne størrelsen er av avgjørende be-
tydning for vridningen av konsumetterspørselen
når de relative priser endres.

4. Eksempler pã virkninger som kommer til syne
i modellen.

Ved løsning av systemet får vi som nevnt — bl.
a. — uttrykk for hvorledes investeringen i hver
sektor avhenger av hver av de eksogene variable.
Dette blir selvfølgelig en stor tabell, som vi ikke
skal belaste framstillingen her med. Men for å
illustrere arten av løsningen skal vi se på noen
eksempler på virkninger den gjenspeiler og
la oss bruke nærings- og nytelsesmiddelindustri
som «gj ennomgangsfigur» .

Betraktningene her blir partielle i den for-
stand at vi ser på virkningene av endringer i
og én av de eksogene variable om gangen, mens
de andre holdes uforandret.

For hver prosents øking pr. år i totalkapitalen
vil kapitalen i næringsmiddelindustrien øke med
1,3 prosent pr. år, dvs. den vil få mer enn gj en-
nomsnittlig for andre sektorer. Dette henger sam-
men med at enkelte andre svært kapitalinten-
sive sektorer, herunder skipsfart, har en større
eksportandel. Ved en slik partiell betraktning
som vi nå legger til grunn, øker ikke eksporten.
Derfor vil kapitalen i disse utpregede eksport-
næringene ved denne betraktningen vokse rela-
tivt langsommere enn totalkapitalen. Boligkapi-
talen vil også vokse noe langsommere enn gjen-
nomsnittet. Derfor kan kapitalen i en sektor som
næringsmiddelindustrien vokse raskere enn gj en-
nomsnittet, selv om Engelelastisiteten for sekto-
rens produkter er noe lavere enn én.

En øking i den totale arbeidsinnsats fører til
en viss reallokering av kapitalen, ut fra de fleste
industrigrener, herunder næringsmiddelindustri,
og inn i jordbruk, boliger og transport. Dette hen-
ger delvis sammen med de forutsetninger vi har
gjort i tilknytning til likning (2) ovenfor. Hvis
tilgangen på arbeidskraft øker, blir kapitalen alt
i alt relativt mer knapp, og rentenivået presses
noe opp. Dette fordyrer varene i de sektorer som
krever hOy forrentning av kapitalen i forhold til
de godene som krever lavere forrentning av kapi-
talen. De sistnevnte vil derfor via substitusjons-

1) Se Hans Hell, «Det Statistiske Grunnlag for Kryss-
løpsanalyse med Sammenknytning av Produksjons-
sektorer og Forbrukergrupper i Norge», memoran-
dum av 2. desember 1955.

2) Jeg har redegjort i detalj for beregningen av etter-
spørselskoeffisientene i et memorandum av 24. mars
1958 fra Sosialøkonomisk Institutt, «Ett Sett av
Etterspørselskoeffisientene for en Multi-sektor-ana-
lyse med Variable Priser».

effekter fa, et tillegg i sin ekspansjonstakt på
bekostning av de Øvrige sektorer.

En annen effekt av betydning, særlig for bolig-
sektoren, henger sammen med kapitalens sam-
mensetning. Framstilling av bygnings- og an-
leggskapital er mer arbeidskrevende enn fram-
stillingen av annen kapital. En partiell øking
den totale arbeidsinnsats fremmer derfor i en viss
utstrekning investeringer i sektorer som har
reativt mye bygnings- og anleggskapital.

En partiell øking i befolkningen (partiell be-
tyr her at også total arbeidsinnsats er uforand-
ret) med 1 prosent pr. år vil slå ut i 0,1 prosent
øking i kapitalen i næringsmiddelindustrien.
Dette henger sammen med at Engelelastisiteten
for næringsmidler er noe mindre enn én i verdi.
Virkningen framkommer ved at Y (den gjennom-
snittlige forbruksutgift) i (3) minsker omtrent
like mye som V øker. En sier da lett at C i Oker
hvis elastisiteten av g i med hensyn på Y er min-
dre enn én. Næringsmiddelindustrien er et ek-
sempel på at befolkningsøkingen bidrar til å
trekke kapitalen over i retning av de sektorer
som produserer nødvendighetsgoder.

La oss så se litt på virkningene av endringer
i den eksogene etterspørsel.

Det er for det første opplagt at en øking i den
eksogene etterspørsel etter produkter fra nær-
ingsmiddelindustrien selv bidrar til å trekke ka-
pital over til denne sektoren fra andre sektorer.
Virkningen svekkes imidlertid noe av to grunner.
For det første har vi en inntektsvirkning: en
øking i eksogen etterspørsel lar det være mindre
igjen for privat konsumetterspørsel, dvs. Y må
avta, og dette virker jo på næringsmiddelindu-
strien selv så vel som på andre sektorer. For det
andre fører den økte eksogene etterspørsel etter
næringsmiddelindustriens produkter til en relativ
prisstigning for disse produktene, som igjen har
en viss virkning på den private konsumetterspør-
sel. Denne siste virkningen ville falle bort hvis
vi regner med pari-passuproduktfunksjoner over
hele feltet. Vi har imidlertid regnet med avta-
gende utbytte i jordbruk og fiske, som leverer be--
tydelig råvareinnsats til næringsmiddelindustri-
en.

Alt i alt er de sekundæreffekter som er nevnt
forholdsvis svake, slik at en øking i den eksogene
etterspørsel som svarer til 1 prosent av totalpro-
duksj onen i næringsmiddelindustrien leder til en
kapitaløking pa vel 0.9 prosent. Arbeidsinnsatsen
Oker langsommere, slik at produksjonen bare
Oker med 0.85 prosent. Vi kan altså si at av Oki-
gen i den eksogene etterspørsel tilfredsstilles
85 prosent ved Okt produksjon, mens 15 prosent
tilfredsstilles ved reduksjoner i endogen etter-
spørsel.

Virkningene av en økende eksogen etterspørsel
etter andre sektorers produkter blir selvfølgelig
at kapital trekkes ut av næringsmiddelindustrien,
og denne virkningen blir sterkere jo mer kapi-
talintensiv produksjon en har i de sektorer som
får økingen i den eksogene etterspørsel. En sær-
lig effekt får en øking i den eksogene etterspørsel
etter jordbruksprodukter (f. eks. i form av en

9



mindre import av konkurrerende produkter).
Dette fører til en prisøking på jordbruksprodukter
som inngår som råvarer i næringsmiddelindustri-
en, og dermed til substitusjonsvirkninger i for-
bruket.

Vi har hele tiden hittil tenkt på endringer i
eksogen etterspørsel som endringer i offentlig
etterspørsel eller i nettoeksport. De kan imidler-
tid også godt ta vare på autonome skift i den
private konsumetterspørselsstruktur.

Virkningen av en produktivitetsforbedring er et
resultat av to hovedeffekter som går i motsatt
retning. For det første fører produktivitetsfor-
bedringen til at en uforandret produktmengde
kan framstilles med mindre faktorinnsats. Dette
virker til å skyve kapital og arbeid ut av den sek-
tor hvor produktivitetsøkingen kommer, og over
i andre sektorer. På den annen side vil produk-
tivitetsforbedringen gj Ore vedkommende sektors
produkter billigere i forhold til andre sektorers
produkter. Dette bidrar via substitusj onsvirk-
ning i den private forbrukeretterspørsel til a
stimulere produksjonen i vedkommende sektor
og dermed til å holde på kapitalen og arbeiderne.
(En får også en inntektsvirkning, men bare en
del av denne kommer den sektor til gode hvor
produktivitetsøkingen skj er.)

Med de tall som er brukt i modellen finner vi
at den førstnevnte effekten dominerer i alle sek-
torer. For næringsmiddelindustrien vil saledes en
produktivitetsforbedring med 1 prosent pr. år
(E -- 0.01) føre til en utskyvning av både kapital
og arbeid med ca. 0.9 prosent pr. ar. Bare en
liten del av fordelen ved produktivitetsforbedring
i denne industrien vil altså bli «tatt ut» i form av
Økt forbruk av næringsmidler. Det aller meste
blir «tatt ut» ved at vi overfører ressurser til an-
dre sektorer.

Når en skal vurdere dette resultatet må en ta
i betraktning det vi påpekte tidligere, nemlig at
produktivitetsforbedringen gjelder bare selve be-
arbeidingsprosessen. I næringsmiddelindustrien
har en en hØy råvareandel i kostnadene, og den-
ne blir upåvirket slik at prisen ikke faller med
1 prosent pr. år selv om — 0.01, men bare med
ca. 0.3 prosent. For andre sektorer med større
grad av bearbeiding og mindre råvareinnsats vil
en større andel av fordelen ved en produktivi-
tetsforbedring bli tatt ut ved Okt forbruk av
vedkommende sektors produkter. (Det er kan-
skje på, sin plass igjen å minne om at vi her hele
tiden ser på partielle virkninger. Vi kan derfor
ved denne betraktningen f. eks. ikke la Økingen
produktiviteten slå ut i Okt eksport. Alt må slå
ut i de endogene størrelser.)

Som et motstykke til virkningene for en sektor
av produktivitetsforbedringer i samme sektor,
har vi virkningene av produktivitetsforbedringer
i andre sektorer. Stort sett vil f. eks. produktivi-
tetsforbedringer i andre sektorer f Ore til en om-
fordeling av kapitalen til fordel for næringsmid-
delindustrien. En særlig virkning i denne retning
får produktivitetsforbedringer i jordbruket, fordi
det leder til et betydelig prisfall pa jordbrukspro-
dukter som igjen er viktige råvarer for nærings-

middelindustrien. StOrrelsesordenen av denne
virkningen er at E = 0.01 i jordbruket leder til en
øking i kapitalen i næringsmiddelindustrien på
mellom 0.1 og 0.2 prosent pr. år. Selv med en
meget rask produktivitetsøking i jordbruket blir
dette allikevel lite i forhold til den totale øking
pr. år i kapitalen i sektoren.

En side ved den tekniske framgang som ikke
tas vare på ved våre E-er, er innfOringen av nye
produkter. Den slags teknisk framgang som kom-
mer i denne form måtte vi eventuelt ta hensyn
til ved å bruke de størrelser vi har kalt eksogen.
etterspørsel til å beskrive bl. a. skift i etterspør-
selsfunksjonene som følge av at de nye produk-
ter kommer på markedet.

Vi har ovenfor forholdsvis ubekymret latt kapi-
talen flyte ut og inn av produksjonssektorene.
Dette virker selvfølgelig svært urealistisk Men det
er allikevel ikke så galt som det ser ut for. I den
faktiske utviklingen vil alle de eksogene variable
endres samtidig, og i normale tilfelle på en slik
måte at kapitalen alt i alt vokser i hver sektor. De
partielle virkninger vi har drOftet hvor kapital
strømmer ut av noen sektorer og inn i andre er
bare komponenter som er med og bestemmer
om kapitalen alt i alt skal vokse raskt eller lang-
somt i de enkelte sektorer. For drOfting av en
slik totalutvikling ved hjelp av modellen stilles
det derfor ikke så store krav til kapitalens mobi-
litet som en far inntrykk av når en drOfter virk-
ningene av partielle endringer i de eksogene
variable.

5. Sammenlikning med den faktiske allokering
av investeringene i Norge.

Det foregående avsnittet illustrerte hva slags
virkninger de forskjellige eksogene variable har
innenfor modellen. Hvis vi skal sette modellen
på prøve ved å sammenlikne med den faktiske
allokering av investeringene i Norge, må vi fOre
inn anslag for utviklingen av de eksogene vari-
able.

Jeg har gjennomfOrt et slikt eksperiment for
perioden 1948-53, selv om tallgrunnlaget må
bli nokså svakt. For veksten i den totale kapital
innsatte jeg 5 prosent, for veksten i sysselsettin-
gen 0.8 prosent og for veksten befolkningen 0.9
prosent pr. dr. Disse tall har en relativt godt
grunnlag for. Verre er det med utviklingen av
nettoeksporten, bl. a. på grunn av sondringen
mellom konkurrerende og ikke-konkurrerende
import hvorav den første kommer til fradrag i
begrepet netto-eksport. Dette er jo kategorier
som vi ikke har i den tradisjonelle statistikk.
Jeg måtte derfor velge ut visse viktige varer i
handelsstatistikken og bruke det som indikasjon
for hele sektorer.

For produktivitets-endrings-koeffisientene
beregnet jeg anslag residualt ved hjelp av (4).
Koeffisientene 7 og de er jo allerede estimert, og
har en statistikk som kan brukes til a, anslå
vekstratene for produksjon, sysselsetting og ka-
pital, får en lett E -ene. Ved en slik framgangs-
mate sikrer en at dersom modellen gir «riktig»

(Forts. side 22).

10



Statistikkundervisningen
i realstudiet

Av professor Erling Sverdrup

Faget teoretisk statistikk rommer så meget at
det sikkert er behov for en redegjørelse for hva
det dreier seg om. I den forbindelse kan det være
nyttig å operere med en tredeling av faget: 1.
Administrativ statistikk, 2. Statistisk metodelære,
3. Statistisk fysikk (mekanikk).

Når et spørsmål skal belyses med tall, og det
er slik at tilveiebringelsen og tolkningen av talle-
ne først og fremst krever kjennskap til de insti-
tusjonelle forhold i samfunnet, er det «admini-
strativ statistikk» som kommer til anvendelse.
Selv om skillet mellom statistisk metodelære og
administrativ statistikk ikke er klar, er det ikke
vanskelig å finne eksempler på statistiske opp-
gayer som er typisk administrative og hvor en
sannsynlighetsteoretisk formulering av forutset-
ninger og problemer ikke kan hjelpe noe særlig.

I den
statistiske metodelære

— som forØvrig også i den administrative stati-
stikk er oppgaven å utnytte den forhåndsviten
som man har om saken til å legge en plan for A
skaffe ytterligere opplysninger tilveie samt å ana-
lysere disse opplysninger. Planen og analyse-
måten utgjOr tilsammen «den statistiske meto-
de». Mange slags metoder kan i den forbindelse
komme på tale. I valget mellom metoder må
man velge en slik som gir relativt stor sjanse for
positive konklusjoner og liten risiko for feilslut-
ning, og disse sjanser og risici må deduseres av
a priori antagelser om variasjonene i usikker-
hetene som hefter seg ved de observerte stØrrel-
ser samt usikkerhetene på eventuelt antatte
relasjoner mellom dem. For å kunne utfOre den-
slags deduksjoner må man formulere antagelse-
ne med et begrepsapparat for hvilket det er ut-
arbeidet klare operasjonsregler, nemlig sann-
synlighetsregningen. Det er dette som er typisk
for den moderne statistiske metodelære. Den
sterke utvikling av sannsynlighetsregningen si-
den begynnelsen av 1930-årene har gjort denne
gren av matematikken til et meget fleksibelt og
presist begrepsapparat. I mange situasjoner i
praktisk statistikk er det derfor mulig å «over-
sette» den innsikt man har om de faktiske for-
hold til sannsynlighetsteoretisk språk. Derved
fremkommer den matematiske modell som altså
bl. a. gir uttrykk for hvor meget eller hvor lite
man vet om de a priori usikkerheter ved målin-
ger og antatte relasjoner. Det er derfor ikke bare
når man vet meget, eller nOyaktighetsgraden ved
målingene er stor, at man kan oppstille en
matematisk modell. Modellen gir med materna-

tisk presisjon uttrykk for bade uvidenhet og
usikkerhet.

Inntil slutten av det forrige århundre ble sta-
tistisk metodelære på sannsynlighetsteoretisk
grunnlag vesentlig anvendt i aktuarvitenskap og
ved bearbeidelse av fysiske malinger. Den gene-
relle teori var lite utviklet og besto hovedsakelig
av slike ting som :Bernoullis lov om de store tall,
Gauss feilteori, Gauss og Legendres minste kvad-
raters metode, Laplace teori om relative hyppig-
heter o. 1. Fra århundreskifte begynte en rask
utvikling av teorien samtidig med at den ble tatt
i bruk først av Karl Pearson i biologi (utvik-
ingslære), senere av Student» Gosset og R. A.
Fisher i landbruksvitenskap (og genetikk). Etter
hvert fikk den statistiske metodelære anvendelse
på flere og flere felter slik at den i dag er tatt
i bruk innen en rekke naturvitenskaper samt
medisin, pedagogikk, psykologi, geofysikk, sosial-
Økonomi, sosiologi, kommunikasjonsteori, indu-
striell organisasjon (“)perasjoner») osv.

Det faktum at metodelæren har funnet anven-
delse på så vidt forskjellige felter har gitt den
et særpreg sammenlignet med andre grener av
den anvendte matematikk. I fysikk f. eks. har
man en rekke ferdige matematiske modeller, slik
som potensialteorii, svingeteori, klassisk statist-
isk mekanikk, bølgemekanikk osv. som kan an-
vendes på veldefinerte typer av fenomener. Det
er konfeksjonssydde modeller som man kan få til
å passe i konkrete tilfeller. De gir uttrykk for
«almengyldige lover», i den forstand at de kom-
mer til anvendelse på gjenkjennelige fenomener.
At en enhetlig statistisk metodelære finner an-
vendelse i medisin, geofysikk og sosialøkonomi f.
eks., betyr naturligvis ikke at statistikerne tror
at de har funnet noen almengyldige lover felles
for fenomener som disse vitenskaper arbeider
med. Statistikeren, må skreddersy sine modeller
etter den konkrete situasjon han arbeider med.
De almene prinsipper som statistikeren benyt-
ter, er slike som i prinsippet kan anvendes på en
vilkårlig sannsynlighetsteoretisk formulert mo--
dell. Det er slike prinsipper som suffisiensprin-
sippet, testenes følsomhet malt med styrken osv.,
kort sagt alle den slags prinsipper som kommer
inn under den generelle desisjonsteori. Dessuten
arbeider statistikerne med standard-modeller,
slik som de linezernormale modeller, Poissonske
punktprosesser, Markoff-kjeder osv. som det viser
seg finner anvendelse på de mest forskjellig-
artede fenomener. Men jeg tror det er riktig å si
at det er desisjonsteorien som særpreger den
statistiske metodelære sammenlignet med andre
anvendte matematiske vitenskaper.



La meg sa, si hoe om

statistisk mekanikk.

Fysikere og kjemikere snakker ofte om stati-
stikk i en helt annen betydning enn den som jeg
hittil har forklart. Sannsynlighetsregningen ble
i slutten av det 19. arh. tatt i bruk i fysikken
og mekanikken. Den ble av Boltzmann, Maxwell
og Gibbs brukt til a forklare fenomener omkring
gasser hvor molekylene er i stadig bevegelse og
kolliderer mot hverandre og mot gassens begrens-
ning. På grunn av det store antall molekyler i
en gass ville det være uoverkommelig ved New-
tons lover å behandle hvert enkelt molekyls be-
vegelser og kollisjoner. I stedet søker man å be-
regne den gjennomsnittlige veilengde molekylene
tilbakelegger mellom kollisjonene, det gjennom-
snittlige antall kollisjoner osv. Disse beregninger
må ganske naturlig være basert på sannsynlig-
hetsteoretiske forutsetninger. Ved disse bereg-
ninger forklares slike fenomener som gassenes
trykk, temperatur og utvidelser. I dag anvendes
sannsynlighetsregningen på mange andre om-
råder av fysikken. Det er vel litt uheldig at ordet
statistikk er blitt hengende ved disse emner. Sta-
tistisk mekanikk er tildels fysikk tildels sann-
synlighetsteori, dvs. ren matematikk.

Men det matematiske hjelpemiddel, sannsyn-
lighetsregningen, er altså det samme i statistisk
mekanikk og i statistisk metodelære. Det er na-
turlig å ta hensyn til det i en studieordning for
realister.

Inntil 1955 ble det ved Det matematisk-natur-
vitenskapelige fakultet nesten bare undervist i
statistikk for aktuarer. Denne undervisning var
i årene 1946-50 blitt modernisert og tok ikke
lenger bare sikte på å gi det nødvendige grunn-
lag for livsforsikringsmatematikken. Men det var
naturligvis i det lange løp utilfredsstillende at
det nesten ikke var noen undervisning for reali-
ster. Personlig fikk jeg et levende inntrykk av
det gjennom de mange henvendelser fra forskere
og hovedfagstudenter innen biologi, geofysikk,
pharmasi osv. om statistiske metodespørsmål (og
også fra fysikere om sannsynlighetsteoretiske
spØrsmål). Dessuten fikk jeg henvendelser fra
andre fakulteter, fra medisinere, psykologer og
pedagoger. Disse henvendelser gjorde to ting
klart. For det første ble det klart at samarbeide
mellom konsulent og konsultator ble vanskelig--
gjort ved at konsultatoren ikke hadde noen kjenn
skap til statistikk, for det annet var det klart at
en 2-3 forskere ved matematisk institutt og for-
sikringsteknisk seminar ikke kunne greie denne
konsulentvirksomheten alene. Det måtte utdan-
nes statistiske eksperter med en naturvitenska-
pelig bakgrunn, og dessuten måtte folk med en
naturvitenskapelig spesialitet gis en viss state-
fagundervisning i statistikk. Noen realstudenter
og kandidater fulgte forelesningene for aktuarer.
Men en slik ordning var naturligvis i det lange
løp ikke tilfredsstillende, da de ikke kunne bli
kreditert for det ved noen eksamen.

Våren 1954 foreslo jeg derfor for Det mate-
matisk-naturvitenskapelige fakultet at statistikk

skulle innføres som fag i realstudiet. Det het i
forslaget:

«Statistikkutdannelsen bør ta sikte på.
1. Gi realstudenter som ønsker det de nød-

vendige «bifagskunnskaper» i statistikk . . . Det
må legges vekt på A vise hvorledes fagkunnska-
per, f. eks. i biologi, utnyttes til å analysere sta,-
tistiske materialer. Spesielt må det vises hvorle-
des fagkunnskapene utnyttes til å formulere de
konkrete foreliggende statistiske problemer ved
hjelp av sannsynlighetsregningens terminologi
og til på dette grunnlag å utvikle de mest ef fek-
tive statistiske metoder til løsning av problemene.
Dessuten må studentene bli orientert om de ty-
piske standardsituasjoner som man ofte blir std-
ende overfor ved statistikkens anvendelser.

2. Utdanne spesialister i statistikk som har
bifagskunnskaper i andre realfag.»

Forslaget førte til at man fra 1955 innførte de
nye bifagene «Matematikk-statistikk» og «Meka-
nikk-statistikk» (samt Matematikk-mekanikk
istedenfor mekanikk.) Det er ikke nødvendig å
komme nærmere inn på denne ordning her, da
den bare kom til å gjelde i noen få an Samtidig
ble statistikk innført som hovedfag. (Tidligere
hadde det vært anledning til å spesialisere seg i
statistikk ved matematikk hovedfag — en ord-
ning som viste seg lite tilfredsstillende. Dess-
uten hadde det vært anledning til å ta magister-
graden i statistikk.)

Fra høsten 1958 fikk vi så en helt

ny studieordning

for realister og dette førte til at også statistikk-
studiet ved 1. avd. ble fullstendig revidert.

La meg skissere noen hovedtrekk ved den nye
studieordning

Realstudiet består som før av en 1. avd. og en
2. avd. 1. avd. fører frem til det som tidligere ble
kalt adjunkteksamen og gir rett til tittelen cand.
mag. Etter den nye ordning begrenses studietiden
til 3 1/2 år. Pensumstoffet er inndelt i emner som
tildeles vektenheter og gir uttrykk for hvor me-
get arbeide en student normalt vil ha med emnet.
10 enheter betyr arbeidsmengde svarende til ett
semesters studium. Vektsummen for første avde-
ling blir altsa, 70 nar filosofi tildeles 5 enheter.
I første semester avlegges eksamen i filosofi sam-
tidig med noen forkurser i matematikk. Fra
annet semester begynner det egentlige frie stu-
dium. Det er i det hele 64 emner å velge mellom
med tilsammen 275 vektenheter. Emnene er fordelt
på 12 fag, dvs. emnegrupper. Det er matematikk,
fysikk, statistikk, zoologi osv. En student vil van-
ligvis ta 10-15 av de 64 emner fordelt på 2-5
av de 12 fag. Minst 20 av de 70 enheter ma være
fra ett fag. Det vanlige vil vel være at studenten
bygger opp sitt studium omkring ett fag (eller
kanskje 2) som han regner som sitt spesiale.

Annen avdeling er omtrent som ved den gamle
studieordning. Den består av et spesialstudium
av ett av de 12 fag matematikk, fysikk, kjemi,
statistikk e. 1. Ved eksamen fremlegges en av-
handling.
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2. år 4 , år3. år

Ma 1 Ma 8 (?)

S554

V	 H	 1,	 V

Ma 2 (?)

H

53
Si 52

Statistikk
hovedfag

2 år

Lår

V

Ma 3

Fo 1-4

Filosofi

Jeg skal gi en oversikt over statistikkstudiet
ved første avdeling. Det er 5 emner i statistikk
med følgende innhold og vektenheter:

S. 1. Statistikk I. Forutsetter samtidig studium.
av Ma 1 (se nedenfor). Sannsynlighetsregnin-
gens elementer. Sannsynlighetsfordelinger. Frill-
sipper for estimering og hypoteseprøving.  •tu-
dents test og regresjonsanalyse (men uten ma-
tematiske utledninger). Bernoulli forsøk og Pois-
sonske prosesser. Vektenheter 7. Varighet 2 se-
mester (vår og høst).

S. 2. Statistikk II. Bygger på Ma 1 og S 1. Av-
ledning av samplingfordelinger, Student-Fishers
setning. Variansanalyse og planlegging av for-
søk. Multinomiske forsøk. Ikke-parametriske me-
toder. Statistiske partialtellinger. Vektenheter 5.
Varighet 1 semester (vår).

S. 3. Sannsynlighetsfordelinger. Bygger på Ma
1 og Ma 3. Noe litt videregående stoff om sann-
synlighetsfordelinger. Stoffet overveiende ren
matematikk. Vektenheter 3. Varighet 1 semester
(høst).

S. 4. Generell hypoteseprOvings og estimerings-
teori, (dvs. statistisk desisjonsteori). Bygger på
S 1, S 2, S 3. Punkt og intervallestimering. Sann-
synlighetsmaksimeringsmetoden. Minste kvadra-
ters metode. Suffisiens. Neyman-Pearsons hypo-
teseprOvingsteori. Invariansprinsippet. Sannsyn-
lighetskvotetesten. Vektenheter 5. Varighet 1 se-
mester (vår).

S. 5. Linecernormale forsOk. Bygger på S 1, S 2,
S 3. Varians og regresjonsanalyse. Planlegging av
forsøk. Vektenheter 5. Varighet 1 semester (høst) .

Dessuten er følgende emner i matematikk av
særlig interesse for statistikkstuderende:

Fo 1-4. Forkurser i matematikk. Vektenheter
5. Varighet 1 semester (høst).

Ma 1. Matematisk analyse II. Bygger på Fo 1-
4. Vektenheter 10. Varighet 2 semestre (vår og
høst).

Ma 2. Matematisk analyse III. Bygger på Ma
1. Fourier-rekker. Partielle differentiallikninger.
Komplekse funksjoner. Vektenheter 4. Varighet
2 semestre (vår og hOst).

Ma 3. Lineær algebra. Bygger på Fo 1-4. Ma-
triser og lineære transformasjoner. Vektenheter
4. Varighet 1 semester (vår).

Ma 8. Numerisk analyse. Bygger på Ma 1. Vekt-
enheter 4. Varighet 2 semestre (vår og hOst).

Fordelen ved den nye studieordning for reali-
ster kommer særlig tydelig frem i forbindelse
med statistikk-undervisningen. De forskjellige
naturforskere trenger statistikk i mer eller min-
dre omfang. Den nye ordning gjør det mulig for
den enkelte student å innrette både arten og
omfanget av sin statistikkutdannelse etter sine
spesielle behov.

S 1 alene vil gi noen av de grunnleggende ide-
er i sannsynlighetsregningen og den statistiske
metodelære. S 1 - S 2 - Ma 1 utgjør tilsammen
et lite vel avrundet statistisk studium som også
vil gjOre studentene fortrolig med litt av det
matematiske verktøy som trenges i statistisk
metodelære. S 3 kan studeres alene og er ment
som et sannsynlighetsteoretisk grunnlag ikke
bare for et videregående studium av statistisk
metodelære, men også for studium av fysikk, kje-
mi, geofysikk, dvs. for den «statistiske mekanikk».
S1-52-S3-S5-Ma1-Ma3viltil-
sammen egne seg godt for biologer som ønsker
en grundig statistisk utdannelse. (Naturligvis
vil bare et fåtall biologer komme til å ta alle
disse emner. Men de som tar dem vil sikkert kun-
ne gjøre megen nytte for seg i biologkretser.)
Antakelig vil nesten bare de som ønsker å spesi-
alisere seg i statistikk ta alle emnene i statistikk
ved første avdeling.

Nedenfor er skissert en studieplan ved første
avdeling for en som vil spesialisere seg i stati-
stikk:

På figuren gir feltenes størrelse og plasering
uttrykk for omfang og tid for studium av de for--
skjellige emner. Noen felter er blanke og repre-
senterer studium av noen fag hvor statistikken
anvendes, f. eks. biologi, geofysikk e. 1. Det er
ikke nødvendig for en statistikkstudent å ta Ma
2 og Ma 8. Istedet kan han anvende mer tid på
fag hvor statistikken anvendes.

Den generelle innføring i statistikk forutsettes
i det vesentlige avsluttet ved 1. avdeling. Ved
annen avdeling vil studenten velge et spesial-
pensum som godkjennes av faglærerne og han
legger frem en avhandling som er en selvstendig
undersøkelse av et spørsmål.

Det er ikke forutsetningen at statistikk hoved-
fag nødvendigvis skal være sterkt matematisk
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Det danske kapitalmarked

Poul Winding: Det danske kapi-
talmarked. Bidrag til en belys-
ning af dets struktur og funk-
tion. Kobenhavn 1958.

I forbindelse med Sparekassen Bi-
kubens 100-års jubileum i 1957 fikk
professor, dr. polit. Poul Winding
ved Handelshøjskolen i Kobenhavn i
oppdrag å skrive en bok om det dan-
ske kapitalmarked. Resultatet har
blitt et imponerende 2-binds verk
--- ett tekstbind på vel 600 sider og
ett «tavlehefte» med over 50 detal-
jerte tabeller og diagrammer.

Den første tanken soin melder
seg når man får disse to bøkene
på skrivebordet, er at bak dette ver-
ket må det ligge betydelige meng-
der av hardt arbeid og nøyaktighet,
og dette inntrykket forsterkes når
man studerer bøkene nærmere.

I forordet skriver forfatteren at
hans hensikt dels har vært å belyse
spørsmålet om kapitalmarkedets be-
tydning og funksjonsmåte ut fra en
teoretisk synsvinkel iog dels har vært
å bidra til å utdype kunnskapene
om de konkrete forhold på det dan-
ske kapitalmarked.

Den empiriske del av oppgaven
utgjør hovedtyngden av boken. For-
uten å samle og analysere de kon-
krete opplysninger om det danske
kapitalmarked som fantes på for-
hånd, har Winding også skaffet til
veie nytt erfaringsmateriale på en
rekke felter. Han har således sendt
ut spørreskjemaer til en rekke bedrif-
ter og institusjoner, og i tillegg til
dette intervjuet mange personer i
næringslivet, kredittinstitusjonene og
den offentlige forvaltning. På den
måten har forfatteren greid å kas-
te lys over forhold som tidligere i
større eller mindre grad var inn-
hyllet i mørke.
I den empiriske delen av boken

gis det en utførlig behandling ay
folgende emner: investeringsmotiver
og finansieringsproblemer i de for-
skjellige grener av det danske

boligfinansieringen, kom-
munenes investeringspolitikk og
kommunenes finansielle formue og
gjeld, den personlige sparing, for-
sikringsselskapenes og andre kapi-
talforvaltende organers plaseringer,
banker og sparekasser - bokens
største kapitel, det strekker seg over

nesten 200 sider -, kreditt- og hy-
potekforeninger og lignende institu-
sjoner og statens og Nasjonalban.-
kens finansielle transaksjoner. Bo-
ken avsluttes med et forsøk på å stil-
le opp en fordringsbalanse (finans-
matriks) for hele det danske sam-
funn, altså en tabell av samme ty-
pe som den finansielle generalba-
lanse i den norske kredittmarkeds-
statistikken.

Jeg synes Winding har løst denne
del av sin oppgave på en utmerket
måte. Han nøyer seg ikke med å
bare beskrive det faktiske forhold,
men forsøker også å bruke økono-
misk teori til å forklare hvorfor en
bestemt utvikling har funnet sted.
Så vidt jeg vet er dette verk
den første samlede fremstilling av
forholdene på det danske kapital-
marked, og den vil derfor etter alt
å dømme gå en stor fremtid i møte
som oppslagsverk for alle som er
interessert i de penge- og kreditt-
messige forhold i Danmark.

Jeg har tidligere gitt en anmel-
delse av denne boken i Sparebank-
bladet. Der ble det imidlertid ikke
anledning til å komme inn på de
ren-teoretiske avsnitt av boken (som
utgjør ca. 130 sider). I denne an-
meldelsen vil jeg derfor konsentre-
re meg om disse avsnitt. Lesere som
er interessert i en mere utførlig om-
tale av den empiriske del av boken
--- legger beslag på ca. 470 sider av
boken - henvises til Sparebank-
bladet nr. 7 1959.

I bokens første kapitel behandles
begrepet kapitalmarked. Winding
sier at kapitalmarkedet består av
alle de økonomiske transaksjoner der
det forekommer en fordring eller et
eierandelsbevis ( aksjer, andelsbevi-
ser o. 1.).

I kapitel 2 behandles spørsmål
vedrørende fordringers og eieran-

(Forts. side 26).

preget. Studenten kan skrive en avhandling om
bearbeidelse av et tallmateriale fra biologi eller
geofysikk f. eks. (eller gjerne fra en samfunns-
vitenskap), og ellers legge opp et pensum som tar
sikte på de praktiske anvendelser.

Det har egentlig vært meningen at det stati-
stikkstudiet som er skissert skulle kombineres
med naturvitenskap eller aktuarfag. Det er imid-
lertid en begrenset adgang til å kombinere stu-
diet med fag fra Det historisk-filosofiske fakul-
tet, og det er spørsmål om denne adgang burde

utvides til å omfatte også Det juridiske fakul-
tet slik at man kunne kombinere de 5 emner i
statistikk og de 3 eller 5 emner i matematikk
med sosialOkonomiske fag. Jeg har inntrykk av
at en 3% års cand. mag.-utdannelse med et slikt
innhold ville være verdifull for mange formal.
Foreløpig foreligger det imidlertid ikke noen
gjennomarbeidet studieplan for det nye sosial-
Økonomiske studium (bare et forslag til lov og
reglement). Når den foreligger, burde vel spørs-
målet om adgangen til å ta visse fag innen dette
studium tas opp.
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Norge i Frihandelsforbundet
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Direktør Petter Jakob B jerve
Statsråd Gunnar B ø e
Ekspedisjonssjef Bjørn Larsen
Byråsjef Jan Madsen
Underdirektør Per Tv e i te
o. fl.

Professor Frisch's artikkel i Aftenposten den 4. november er blitt livlig diskutert, både skriftlig og
muntlig. Årsaken til dette er vel at han der rører ved noen av grunnproblemene for vår økonomiske poli-
tikk som spesielt er blitt aktualisert i forbindelse med diskusjonen om frihardelsom rådet.

Den offentlige diskusjon har imidlertid vært preget av at deltakerne ikke synes å ha forstått hverandres
argumenter. For å få diskutert i alle fall noe av problemfeltet, ville det være ønskelig om også andre
personer med mer spesielle forutsetninger deltok i diskusjonen. Særlig mener vi det ville være av inter-
esse å få uttalelse fra økonomer som tidligere i storre eller mindre grad har samarbeidet med Frisch, men
som senere har gått over i praktisk arbeid. Disse skulle ha forutsetninger for å forstå den tankegang som
ligger bak Frisch's innvendinger selv om dette selvsagt ikke innebærer at de må være enige i hans konklu-
sjoner. Samtidig skulle de i sitt daglige arbeid ,ha skaffet seg en god innsikt i dagens situasjon. Det er
med dette for øye vi har tillatt oss å rette oppfordringen direkte til de ovenfor nevnte personer.

For å få det helt klart hvilke problemer vi sikter til, vil vi prove å gi en kort oppsummering:
Vi thar i de siste årene observert en stadig sterkere utvikling mot liberallisering, men samtidig har de

økonomiske fluktuasjoner økt i styrke, og gjennomsnittlig vekst i de vestlige land synes å ha minket.
Er det grunn til å anta at det er en sammenheng mellom disse fenomener?

1 tilfelle svaret er ja — er det da ikke betenkelig for Norge å gå inn for et økonomisk system som i
nokså stor grad innebærer å gi avkall på økonomiske virkemidler fra statens side. Vil for eksempel ikke
i storre utstrekning enn tidligere, vansker med utenrikshandelen måtte slit ut i en senkning av total innen-
landsk etterspørsel — dvs. i praksis i aktivitetsnivået?

Tore Johansen	 Gunnar Bramness	 Jan Serck-Hanssen
Per Schreiner Arne Dag Johansen	 Kaare Amundsen

Bjorn Larsen svarer:
Brevet ovenfor ble sendt til de fern navn-

gitte adressatene samtidig med at det ble over-

sendt SosialOkonomen til offentliggjøring. En

av dem, ekspedisjonssjef BjØrn Larsen, svarer

dette nummer. Tre andre av adressatene har

bebudet svar som vil komme i senere nummer.

Redaksjonen vil ikke unnlate å gjØre opp-

merksom på at bladets spalter selvsagt står

åpne for innlegg også fra alle andre som har

lyst til å kaste seg inn i debatten.

Frihandelskonvensjonen har i sin formålsar-
tikkel satt opp som en målsetting å fremme en
balansert Økonomisk ekspansjon, full sysselset-
ting, Okt produktivitet og rasjonell bruk av res-
sursene, finansiell stabilitet og stadig bedring av
levestandarden. I Artikkelen om Økonomisk og
finansiell politikk slås det fast at «medlemssta-
tene erkjenner at den Økonomiske og finansielle
politikk som hver av dem fOrer, har virkninger
for de andre medlemsstaters Økonomi og har til
hensikt å iverksette denne politikk på en måte
som tjener til å fremme formålene ved Forbun-
det. De skal med periodiske mellomrom utveksle
synspunkter om alle sider av denne politikk. De
skal her ta i betraktning den tilsvarende virk-
somhet som utØves i OEEC og i andre interna-
sj onale organisasj oner.
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Rådet kan ved enstemmighet rette anbefalin-
ger til medlemsstatene om spørsmål som vedrører
denne politikk i den utstrekning det er nødven
dig for 5, sikre oppnåelse av formålene og frik-

-

sjonsfri drift av Forbundet.»
Fra norsk side var det Ønsket at Rådet skulle

fl Aieh,ehoug
1822-1909

kunne treffe anbefalinger ved flertallsvedtak, 	 Av cand. oecon. Kaare Amundsen
idet vedtak som må være enstemmige har lett
for å bli nokså utvannet, men dette var det ikke
mulig å få til.

Selv om de to artikler som er referert stort sett	 I motsetning til A. M. Schweigaard som fikk drive

er tilfredsstillende fra vårt synspunkt, gir de med sitt økonomiske forfatterskap i ungdomsårene, var

selvfølgelig ingen garanti for at landene innen- det først på sine eldre dager at T. H. Aschehoug kom

for området vil fOre en samordnet ekspansiv po- til å ofre seg for den økonomiske vitenskap.

litikk, og konvensjonen gir i virkeligheten heller	 I et par år i fra 1846 var han universitetsstipendiat,

ingen effektive midler til å tvinge dem til å men så gikk han over i statsadministrasjonen for en

gjøre det. Området er med sine 90 millioner men- tid. Han ble lektor i 1852 og professor ved Universitetet

nesker heller ikke så omfattende at det kan øve i Oslo i 1862, dog bare i lovkyndighet. Først etter

noen avgjørende innflytelse på den alminnelige Schweigaards død i 1870 fikk Aschehoug overta dette

konjunkturutvikling i den vestlige verden. I alle blandete professorat i lovkyndighet og økonomi, som i

tilfelle — i vårt eget land må vi nå som før være 1886 så gikk over i et professorat i rent økonomiske

forberedt på å måtte følge vår egen Økonomiske fag
linje for å sikre ekspansj on og best mulig utjevne	 Fra denne tid kunne han ofre seg for den sosialoko-

virkningen av de internasjonale konjunktur- nomiske vitenskap, idet han også hadde trukket seg

svingninger. Den vanskelighet vi da står overfor ut av den aktive politikken i fra 1882 av. I årene 1868

er at vi gjennom konvensjonen har forpliktet oss --1882 hadde Aschehoug nemlig også vært stortings-

til å gi avkall på enkelte virkemidler i den økono- representant for Høyre.

miske politikk (i første rekke toll og kvantitative	 A. M. Schweigaard hadde i sine yngre år blitt grepet

restriksjoner på import og eksport), og vi har ikke av liberalistiske ideer, og fått en trang til A. endre det

fått noen nye igjen. Hovedvekten må komme til norske samfunn i overensstemmelse med det nye synet.

å ligge på penge- og finanspolitikken, slik den Han fikk også oppleve at folk lyttet til hans ideer, og

også har gjort i de senere dr. Men spørsmålet er han fikk være «landsfaderen» som formet de nye insti-

om dette vil være tilstrekkelig hvis det igjen  tusjonelle forholdene i Norge etter sine egne anbefalin-

skulle bli en internasjonal krisesituasjon, det ger.

være seg som inflasjonsartet prisstigning eller 	 Sålenge den dynamiske autoriteten Schweigaard levde,

som depresjon og omfattende arbeidsledighet. måtte Aschehoug spille en underordnet rolle som. oko-

Dette er et alvorlig spørsmål som hittil ikke er nomisk rådgiver. Noen nye teoretiske spørsmål av be-

besvart. tydning å løse var det heller ikke for en liberal økonom

med en etterklassisk lærebygning i de første desennier
Professor Frisch's artikkel tar opp det hoved- etter 1850, som var en frihandelsorientert og liberalist-

problem for Vestens Økonomiske politik som hit- isk tidsepoke, med stort sett ordnede, rolige forhold på
til ikke har fått noen løsning: « å utvikle til- de ulike områder av økonomien.
strekkelig smidige og langt mer raffinerte for-	 I 1850-, 60- og 70-årene ble Aschehoug således opp-
mer for økonomisk planlegging og regulering enn tatt med arbeider på det historiske og statsrettsviten-
vi har hatt NI', slik at vi både på kort sikt og skapelige området. Ved siden av dette arbeidet han som
lang sikt kan nytte vare ressurser og samtidig sakkyndig med utredninger etter offentlig oppdrag so-
beholde de demokratiske friheter.» I dag er situa- siale saker vedrørende husmannsvesenet, pensjonsvesen,
sjonen i Vesten stort sett at etterspørselen etter fattigvesenet på landet o. 1. Etter Schweigaards død
varer og tjenester me d vilj e holdes så lav at får Aschehoug så overta stillingen som autoritet i gene-
produksj onsmulighetene ikke kan utnyttes, og relle økonomiske, teoretiske spørsmål.
dette gjOres fordi man ikke har funnet noen	 Aschehoug gikk nå inn for å skape et sosialøkono-
bedre måte til å hindre inflasjon i priser og løn- misk miljø i landet. Statsøkonomisk Forening som han
ninger. tok initiativet til å få opprettet i 1883, ble av stor be-

Dette er langt fra tilfredsstillende. På den an- tydning i så henseende. Samtidig ble utgivelsen av et

nen side tror jeg at de fleste vestlige land vil økonomisk tidsskrift, Statsøkonomisk Tidsskrift, viktig

sørge for å regulere den totale etterspørselen for fremme av den økonomiske vitenskapen i landet.

slik at de kan fortsette med noe bortimot full Aschehoug var vel inne i den sosialøkonomiske litte-

sysselsetting og fortsette med økonomisk ekspan- ratur som hadde fremkommet ute i verden like før år-

sjon, selv om ekspansjonen blir svakere enn de hundreskiftet. Som den første i Skandinavia laget han

produksjonstekniske muligheter skulle tilsi. Jeg et stort systematisk verk over sosialøkonomien frem til

er såpass optimist at jeg tror at selv med de denne tiden. Dette kjempearbeidet, hans «Sosialøkono-

begrensede økonomiske virkemidler som myn- mikk» i 4 bind, klarte han å fullføre i årene 1903-1909,

dighetene i de vestlige land bruker er det mulig like før han døde.

å unngå dyptgående kriser med masseledighet	 I sine yngre dager hadde Schweigaard tatt det stand-

og sterkt fall i produksjonen.	 punkt at den sosialøkonomiske vitenskapen burde være
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Pengepolitisk ekstrakt fra Radelille-rapporten
Av cand. oecon. Johan Froland

I april 1957, da den engelske regjeringen ved-
tok ä opprette den nå så omtalte Radcliffe-komi-
téen, var Storbritannia oppe i store Økonomiske
vansker. Det var liten vekst i produksjonen, sam-
tidig som prisstigningen hadde vært sterk de
siste årene, og påkjenningen på pundet var blitt
aksentuert av Suez-affæren høsten 1956. I Stor-
britannia satt en konservativ regjering, som så
det som et mål å unngå bruk av direkte regule-
ringer. Den foretrakk å state seg til virkemidler
av pengepolitisk karakter, og hadde i de senere
årene også forsøkt å la disse få en mer domine-
rende plass i sin Økonomiske politikk. Men kun-
ne disse virkemidler, anvendt på tradisjonelt
vis, gjøre tjenesten ved våre dagers problemstil-
linger og målsettinger?

At rapporten har fått så stor publisitet som
den har, skyldes mer enn noe annet omfanget
og kvaliteten av det arbeid som er nedlagt. Rap-
porten er på 375 sider eksklusive de ennå utrykte
vedlegg; komitéen har holdt 88 møter, og i 59
av dem har den hørt muntlige redegj Orelser fra
en rekke personer som representerte organisa-
sjoner og institusjoner eller som kunne bistå
komitéen på grunn av personlige kvalifikasj o-
ner. Men årsaken til publisiteten er utvilsomt
også å finne i det forhold at det både i UK og
andre land er et sterkt og aktuelt behov for en
analyse av de institusjonelle forhold og de øko-
nomiske virkemidler i den form komitéen har
fremlagt. Komitéen har utvilsomt lagt vekt på
å vurdere de problemer den har fått lagt fram
for seg på en saklig og fordomsfri måte. Med ni
medlemmer er komitéens innstilling enstemmig.

Dette har gitt komitéinnstillingen en noe rund
utforming og gitt brukbare sitater til støtte for
ganske mange oppfatninger, noe som gir gode
muligheter for å finne fram til andre synspunk-
ter hos komitéen enn de som er trukket fram i
denne artikkel. Rapporten er likevel egnet til
skape Okt forståelse for de problemer den tar
opp til drOfting.

Jeg har ikke til hensikt i denne artikkel å gå
nærmere inn på rapportens beskrivelse av spe-
sielle institusjonelle forhold på penge- og kreditt-
markedet i Storbritannia.

Et vesentlig moment for forståelsen av det
engelske pengemarked er de regler som gjennom
sedvane er oppstått for clearing-bankenes lik-
viditet. Bankene må holde et beløp minst tilsva-
rende 30 prosent av totale innskudd som kon-
tanter, «call money» og statsveksler pr. 30. mars
hvert år. Disse likvider ma være sammensatt slik
at et beløp tilsvarende 8 prosent av innskuddene
finnes i form av kontanter og innskudd i Bank
of England. Det er viktig å merke seg at obliga-
sj onsbeholdningen spiller en meget stor rolle
for forretningsbankenes daglige virksomhet og
danner støtputen for likviditeten i banksystemet.
Forutsetningen for dette er at markedet for slike
verdipapirer er vel utviklet.

Det er imidlertid på bakgrunn av disse spesi-
elle institusjonelle forhold komitéens
ger i noen ustrekning må sees.

Komitéen ble nedsatt «to inquire into the
working of the monetary and credit system, and
to make recommendations».

mer empirisk og ikke bare være vesentlig verbal de-
duktiv slik som den engelske klassiske økonomien var.
Han kom imidlertid ikke selv til å endre noe på dette
feltet. Oppimot århundreskiftet hadde det også kom-
met til flere delvis opposisjonelle skoler overfor den
klassiske skolen, men noen kvantitative studier av gamle
eller nye teorier ble det ikke foretatt.

Aschehoug kunne her på sine gamle dager i sin «So-
sialøkonomikk» konstatere den utviklingen som hadde
funnet sted. Han går sterkt inn for at en burde benytte
mer av all den statistikken som var blitt tilgjengelig
til å kvantifisere lovmessigheter i økonomien og even-
tuelt lage nye teorier av empiriske observasjonsmate-
rialer.

I sitt grunnsyn var ,Aschehoug liberalkonservativ, noe
som fikk betydning for den stilling han tok til de ulike
klasseteorier som nå hadde . dukket opp, de politiske
tiltakene som han mente burde settes i verk i den
praktiske politikken.

I motsetning til de fleste av sine samtidige konserva-
tive økonomer tar han imidlertid opp til kritisk drøfting
de mer eller mindre apologetiske teorier som blir frem-
satt. Og til en viss grad påviser han svakhetene og

tidsbestemtheten ved disse teoriene.
Aschehoug tar også som en av de få konservative øko-

nomer de sosialistiske teorier opp til drøfting, og selv
,om han på bakgrunn av sin samfunnsøkonomiske inn-

stilling selvfølgelig fork aster disse, så avfeier han dem

ikke uten videre. I mange tilfeller kan han også være
enig i visse sosialistiske synspunkter. Aschehoug så klart

at den industrielle utviklingen hadde skapt uholdbare
tilstander for den nye industriarbeiderklassen. Om en

fortsatt skulle bevare den bestående samfunnsordningen

måtte en følge med i utviklingen, og ved de tiltak som

var mest formålstjenlig skulle en rette på de verste

ulikhetene før det var for sent. Han ivret derfor bl. a.

sterkt for å få gjennomført en sosialforsikring slik som

Tyskland.
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«Pengepolitikkens oppgave er å påvirke den
totale etterspørsel», sier komitéen, som hevder
at det er feilaktig å tro at pengepolitiske virke-
midler rammer alle like hardt. Tvert imot synes
det klart at disse virkemidler rammer noe virk-
somhet hardere enn annen og at noen institu-
sjoner og personer blir hardere rammet enn an-
dre. Men det som skal skille pengepolitiske vir-
kemidler fra andre økonomisk-politiske tiltak,
er at de tar sikte på å endre den totale etter-
spørsel.

Pengepolitiske tiltak kan ogsa ta sikte på å
oppnå virkning på bestemte områder. I de fleste
tilfelle er imidlertid de sterkere utslag på et be-
grenset felt uønsket.

Det er vanlig å hevde at pengemengden (dvs.
sedler folioinnskudd i bankene) har bestem-
mende betydning for den totale etterspørsel.
Etter komitéens mening er det den samlede likvi-
ditetsstruktur som er bestemmende for den totale
etterspørsel, og pengemengden i den nevnte be-
tydning utgjør bare en del av denne. I likvidi-
tetsstrukturen inngår da også forventninger om
tilgangen på disponible midler i overskuelig frem-
tid. En avgjørelse om å bruke penger treffes der--
for ikke alene ut fra om vedkommende har kon-
tanter eller penger i bank, men også ut fra i
hvilken utstrekning midler kan skaffes ved å
selge et aktivum eller ved å låne eller ved på-
regnelige inntekter.

Komitéen stiller seg avvisende til det syns-
punkt at det er endringer i pengenes omløps-
hastighet som forklarer at etterspørselen ikke
begrenses av den tilgjengelige pengemengde.
Komitéen har ikke brukt dette begrep, fordi,
som den sier: «Vi kan ikke finne noen grunn til
a tro eller noe eksempel i pengehistorien som
tyder på at det er noen grense for pengenes om-
lOpshastighet, det er et statistisk begrep som ikke
direkte forteller noe om de motiveringer som på-
virker det totale etterspørselsnivd».

Fordi renteutgiftene er en del av de totale
kostnader, og renteendringer derfor skulle
endre lønnsomheten av investeringene, er det
vanlig å anta at en endring i renten vil pd-
virke viljen til å etterspørre kapitalvarer. Komi-
téen uttaler at den uten særlig hell har forsøkt
å finne spor etter slike virkninger i de senere år.

Teoretisk kan en imidlertid gå ut fra at ren-
ten må få større betydning jo større del rente-
utgiftene utgjør av totalutgiftene. På denne bak-
grunn må en vente at en rentehevning ma bety
mest ved langsiktige, lite risikable kapitalanskaf-
felser og minst ved anskaffelse av kortsiktig ka-
pital og særlig der transaksjonen inneholder ster-
ke elementer av risiko. At noen av de langsiktige
investeringer — som boligbygging og investerin-
ger i offentlig konsumkapital — er tatt ut av
markedet og gjort til gjenstand for administra-
tive avgjørelser, har derfor redusert den direkte
virkning av renten. Disse innvendingene må
imidlertid ikke forstas dithen at komitéen hev-
der at renten er uten betydning, men bare i
unntakstilfelle har den direkte virkninger på
etterspørselens størrelse.

På bakgrunn av komitéens utsagn om likvidi-
teten er det naturlig at de pengepolitiske tiltak

første rekke må ta sikte på å påvirke det som
kalles det totale likviditetsvolum i samfunnet.
Påvirkning av rentestrukturen i samfunnet an-
ser komitéen som av primær interesse i penge-
politikken, fordi dette påvirker likviditeten av
forskjellige fordringer slik at bankenes atferd
endres. Det advares mot å gripe til omfattende
direkte kontrolltiltak for å påvirke likviditeten
selv om de pengepolitiske myndigheter i visse
akutte tilfelle må kunne gripe til slike tiltak.
Særlig er det bankenes virksomhet det kan være
nødvendig å bruke direkte virkemidler mot. Men
det er ikke bankenes evne til å skape nye inn-
skudd — money creation — som er i sentrum
for interessen, men direkte bankenes utlån.

Fra amerikansk side er det rettet kritikk mot
at Radcliffe-komitéen på denne måte har pla-
sert det tradisjonelle pengebegrep bak i rekken.
Det synes som om en her tillegger Radcliffe-
komitéen et sterkere utsagn enn hva tilfelle er.
Komitéen sier åpent i pkt. 389 at den ikke anser
pengemengden for å være uten betydning og at
beholdningen av slike helt likvide fordringer er
et godt utgangspunkt for avgjørelsen om å an-
skaffe et gode.

Komitéen er villig til å akseptere at en diskon-
toendring for tiden har en symbolsk betydning
i utlandet fordi den antyder at myndighetene i
UK er villige til å sette i verk upopulære tiltak
for â beskytte pundets verdi. Den ser det imidler-
tid som tvilsomt om denne tiltro vil vedvare et-
ter hvert som det blir klart at en renteheving i
seg selv har minimal innflytelse på den totale
etterspørsel. Komitéen legger liten vekt på på-
stander om at en diskontoheving tiltrekker uten-
landsk kapital.

Ved sine møter med forskjellige representanter
for næringslivet er komitéen blitt overbevist om
at det ikke er små renteendringer som virker på
det innenlandske etterspørselsnivd, men om folk
har inntrykk av at det har skjedd en endring
rentenivået. Komitéen taler her om tre gear for
rentenivået: Høyt, normalt og lavt. Det kan
grovt sies at rentenivået betraktes som hOyt når
diskontoen er over 5 prosent, mens under 4 pro-
sent betegnes som lavt.

I sin gjennomgåelse av pengepolitikken i 50-
årene peker komitéen på at det i denne periode
har vært vanlig å bruke et sett av forskjellige
virkemidler samtidig (package deal). Det er der-
for vanskelig å vurdere effekten av de enkelte
virkemidler.

Under sine hearings har komitéen fått det inn-
trykk at det ikke er de enkelte tiltak i en «package
deal» som har hatt størst betydning. Det viser
seg at de fleste av de industriledere og forret-
ningsledere som avga uttalelser, var av den opp-
fatning at deres holdning ikke endret seg så
mye pa grunn av at et tiltak hadde direkte virk-
ning for deres egen bedrift, som fordi stram-
ningstiltak fra myndighetenes side skapte en
forventning om at forretningsvilkårene i frem-
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tiden ikke ville bli så lette som de hadde vært.
De trodde at stramningstiltakene ville få betyd-
fling for deres forretningsforbindelser selv om
de selv ikke var direkte berørt. Hvorvidt en dis-
kontohevning er en nødvendig del av en package-
deal, er usikkert. For pundets stilling utad går de
innhentede uttalelser sterkt i retning av at dis-
kontohevninger må være en integrerende del av
de virkemidler som brukes. For forholdene på
hjemmemarkedet syntes derimot diskontoen å ha
spilt en meget uklar rolle når det gjelder total--
virkningen av selve bekjentgjørelsen av de restrik-
tive tiltak.

Om forskjellige tiltak med sikte pd å begrense
bestemte former for finansiering av etterspørse-
len antar komitéen at disse ikke har hatt syn-
derlig virkning for den totale etterspørsel, men
har medført betydelig ineffektivitet i den finan.-
sielle organisasj on. Kontrollen med avbetalings-
handelen har imidlertid effektivt virket inn på
etterspørselen, og ved hver forandring i betin-
gelsene har hele virkningen kommet straks. Disse
endringer har imidlertid hatt betydelige partielle
utslag, som, selv om de har vært tilsiktet, har
virket uheldig inn på effektiviteten i nærings-
livet.

De mer generelt virkende midler har ikke hatt
tilstrekkelig effekt, selv om visse virkninger kan
spores etter de stramme kredittforhold i årene
1950-58. Men det stigende etterspørselspress har
fOrt til at myndighetene av og til har mattet ta
et krafttak for å holde igjen. Tiltakene har da
vært satt inn mot avbetalingshandelen, noe som
i altfor stor grad har gått utover planleggingen
i den lettere tekniske industri, og ved A skjære
ned pä de offentlige investeringer som direkte
har kunnet reguleres. Etter komitéens oppfat-
ning ligger det temmelig langt fra en rasjonell
økonomisk politikk at disse to områder skal være
de som blir avspist med restene av de reelle res-
surser når det er nødvendig med en kraftig til-
passing.

Komitéen påpeker mangelen på aktuelle data
som har gjort det vanskelig for komitéen å gi en
presis bedømmelse av hvilke resultater den øko-
nomiske politikk har gitt i 1950-årene.

Som en generell forutsetning for sine tilrådin-
ger om bruk av pengepolitiske virkemidler i den
Økonomiske politikk i 1960-årene, sier komitéen
at det fortsatt er utsikt til at presserende krav
om Økonomisk vekst i store deler av verden, sam-
men med andre forhold, vil medføre at kapital-
knappheten fortsatt vil være en inflasj onsska-
pende faktor. Slike inflasjonsskapende krefter
verden for øvrig vil i så fall også i 1960-årene
virke inn på den interne britiske Økonomi og
vanskeliggj Ore bruken av pengepolitiske virke-
midler ved at kostnadsøkninger lett veltes vide-
re. Men komitéen mener det er grunn til å tvile
på om verdensøkonomien vil kjøre under sa sterkt
trykk som i årene opp til 1957, om den private
sektors etterspørsel etter kapital vil bli så sterk
og vedvarende, og om den private sektor gene-
relt og særlig de deler som vokser hurtigst, vil

kunne fortsette å være så uavhengig av finansi-
eringsbetingelsene.

Komitéen avviser a øke variasjonsområdet for
renten drastisk, for derved å oppnå en direkte
effekt av dette virkemiddel. Dersom en kunne
begrense svingningene til den kortsiktige rente,
ville mye tale for å akseptere sterke variasjoner
i rentenivået. Men komitéen har i sine under-
søkelser funnet at kapitalmarkedet er en enhet.
Langsiktige og kortsiktige lån hører derfor ikke
hjemme i hvert sitt marked, men representerer
hver sin ytterkant av ett marked med gradvise
overganger, slik at renteendringer på én type
lån vil forplante seg til andre. Bevisste, sterke
manipulasjoner med den langsiktige rente vil i
dag møte mistillit og bli sett på som fantestre-
ker med markedet. Stor tilførsel av likviditet for
å oppnå en sterk rentenedgang vil også lett in-
spirere til spekulasjoner mot pundet. En av de
viktigste årsaker til at komitéen avviser å tilrå
bruk av kraftigere renteendringer, er at de store
kurssvingninger på statsobligasjoner som vil bli
fØlgen, vil nedsette omsetteligheten av disse
obligasjoner og rokke tilliten til de britiske
finansinstitusjoner som sitter med store behold-
'linger av slike obligasjoner. Denne tillit er en
betingelse for at systemet skal fungere.

Radcliffe-komitéen avviser også den tanke at
rentesatsene burde holdes absolutt stabile, både
fordi dette vil gjøre det uråd å bruke statsgjelds-
forvaltningen som et middel til d påvirke likvi-
ditetsvolumet, og fordi det på lengre sikt kan
være en fordel å endre kalkulasjonsgrunnlaget
for langsiktige investeringer, som ofte sees i for-
hold til hva som anses som «normal» rente.

A endre den kortsiktige rente — selv i så sterk
grad at det betraktes som et gearskifte — vil
ikke påvirke etterspørselen etter kapital over-
hodet. Dette gjelder spesielt dersom renteendrin-
ger er ment som et kort varig tilpasningstiltak.
Komitéen tilrår derfor at myndighetene må søke
å endre så vel den korte som den lange rente
dersom etterspørselen etter kapital er og må ven-
tes fortsatt å bli ute av takt med tilgangen på
ledige ressurser. Slike renteendringer er et virke-
middel på lengre sikt, mens renten derimot ikke
kan brukes som et hovedvirkemiddel for tilpas-
ning av etterspørsel en på, kort sikt.

Denne uttalelse er meget bemerkelsesverdig.
Ikke bare står den i sterk kontrast til den rente-
politikk som har vært ført i Storbritannia i 50-
årene. Det har dessuten vært en grunnleggende
tese for pengepolitikken at det var den korte
rente som skulle påvirkes, og at slike påvirknin-
ger var et velegnet, hurtigvirkende middel til å
ta vare på kortsiktige svingninger i etterspør-
selen.

Myndighetene ma etter komitéens mening ta
sikte på å påvirke det totale likviditetsvolum —
slik komitéen antyder dette begrep — ved hjelp
av endringer i rentesatsene. Ved fall i kursene
vil bankene ha visse betenkeligheter ved å
selge av sine obligasjonsbeholdninger for å opp-
rettholde utlånene, selv om virkningen er svak
på kort sikt. En viss direkte begrensning av ban-
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kenes utlån må finne sted fordi de er de stOrste
langivere i den kortsiktige side av markedet.
Komitéen ser derfor meget sterke grunner for at
de 30 prosent- og 8 prosent-krav som nå, gjelder
for likviditets- og kontantbeholdning, ma gjøres
til absolutte krav, selv om dette ikke nødvendig-.
vis behøver skje i lovs form. Visse forutsetnin-
ger om sammensetningen av bankenes aktiva er
ogsa, nødvendig for utførelsen av markedsopera-
sjoner, som igjen er et viktig middel til å påvirke
rentestrukturen. Som direkte virkemiddel har
komitéen mest sympati for adgang til 6, heve 30
prosent-likviditetskravet til en høyere prosent-
sats, men frarår likevel at en vanligvis bruker
dette virkemiddel uten å gjennomføre generelle
restriksjoner for alle typer långivere, idet endrin-
ger i likviditetskravet må være kraftige for å få
effekt.

Sin tilråding for opplegget av pengepolitikken
summerer komitéen opp med å si at den ikke kan
komme fram til noen enkel løsning. Sterkere
rentesvingninger er ingen løsning, kontroll med
pengemengden er bare et viktig element i for-
valtningen av statsgjelden, vidtgående endringer
i statsgjelden kan ikke anbefales, emisj onskon-
troll er ikke hensiktsmessig i vanlige tider, og
komitéen mener også at det er trange grenser
for avbetalingsrestriksjonenes virkeområde. Men
komitéen mener at rentesatsene kan brukes mer
bevisst. Selv om virkningene ofte er langsomme,
er det også noen raske virkninger ved at likvidi-
teten endres ved renteendringen. Men komitéen
peker på at pengepolitikken ikke alene kan holde
Økonomien i balanse. «Pengepolitiske virkemidler
kan være til hjelp, men det er alt».

Disse tilradinger gjelder alle en langsiktig
tilpasning. Står en overfor en kraftig nedgangs-
tendens der en må handle hurtig, er det almin-
nelig enighet om at pengepolitiske virkemidler
må spille en passiv rolle. «Man kan leie hesten
til vannet, men ikke tvinge den til å drikke».

Komitéen tror ikke at man kan finne noen
automatisk mekanisme som kan forhindre infla-
sjon. En må derfor stole på at myndighetene er
i stand til å oppdage farlige inflasjonstendenser
og at det ma være stående adgang til a bruke
slike pengepolitiske virkemidler som kan mestre
en akutt situasjon. Som slike hurtigvirkende
midler peker komitéen på en kombinasjon av
emisjonskontroll, kontroll med bankenes utlån
og kontroll med tilgangen på forbrukskreditter.
I en slik situasjon anbefaler komitéen følgelig
bruk av mer direkte pengepolitiske virkemidler.

I tillegg til disse generelle tilrådingene om
opplegget av pengepolitikken i de nærmeste 10
dr tar komitéen for seg hvorledes statsgjelden
kan forvaltes på en enhetlig måte slik at den
kan bidra til gjennomfOringen av pengepolitiske
tiltak. I et utmerket kapitel ser videre komitéen
pa pundets stilling som internasjonal valuta og
knytter forbindelsen mellom dette og bruken av
de pengepolitiske virkemidler i Storbritannia.

Komitéen sier at pengepolitikken er en del av
den totale Økonomiske politikk og må være un-
derlagt de generelle målsettinger. Som en kon-
sekvens av at det i praksis ikke foretas noen en-
dring i diskontoen uten finansdepartementets
samtykke, er foreslått at offentliggjØrelsen av
diskontoendringer skal utføres av finansministe-
ren og på hans ansvar. Dette har finansministeren
gått mot i en tale i Underhuset, der han peker
på at dette kan føre til tvil om hvorvidt Bank
of England er enig i beslutningen. Komitée n
peker også på behovet for bedre kredittmarkeds-
statistikk og økonomisk statistikk i det hele tatt
og rår til at sentralbanken foretar studier og gir
fyldigere opplysninger om sin virksomhet. Dette
siste kan vel være en nødvendig påminnelse i et
land der sentralbankens holdning er blitt karak-
terisert ved det svar som påstås gitt av en tj e-
nestemann i Bank of England på et spørsmål om
hvorfor de ikke offenliggjorde noen bestemte
opplysninger: «Good Heavens, it might be useful
to someone».

Stort sett ma en si at de opplysninger og syns-
punkter rapporten inneholder, hverken er nye
eller oppsiktsvekkende for mange Økonomer.
Styrken ligger i at en har forsøkt å fremstille
det bilde Økonomer har dannet seg om disse for-
hold på en enkel og uhyre velskrevet måte, og
at komitéen gjennom sine mange «hearings>
med representanter for forskjellige hold har gjort
forsøk på å verifisere sine forutsetninger og til-
rådinger. Uten tvil vil rapporten bety mye for
forståelsen av problemer av denne karakter. For
økonomer inneholder rapporten først og fremst
en meget god beskrivelse av institusjonelle bri-
tiske forhold på penge- og kredittmarkedet, selv
om komitéens synspunkter også er av stor inter-
esse. Det kan innvendes mot rapporten at inter-
essen er noe ensidig konsentrert om etterspør-
selssiden og at for liten vekt er lagt på hvordan
finansielle forhold påvirker tilbudet. Lite er også
gjort for å finne årsakene til endringer i spann-
gens størrelse, og bare i liten utstrekning er
drOftet hvilke behov for sparemidler som kan
ventes i tiden fremover.

At rapporten ikke direkte kan overføres til
norske forhold, ser en klart ved å lese beskrivel-
sen av de institusjonelle forhold i Storbritannia.
Forholdene i det norske kredittmarked er langt
enklere, omsetteligheten av verdipapirer langt
mindre og bankenes atferdsnormer avviker også
betydelig. De distriktsproblemer som den spredte
bosetting skaper for Norge, er ikke England be-
rørt av, mens de krav hensynet til pundet som
verdensvaluta stiller til opplegget og gjennom-
fOringen av den Økonomiske politikk, ikke gjel-
der for Norge. Men det skulle likevel were klart
at den skarpe formulering av problemstillingene
og den avliving av en rekke vedtatte «sannheten»
som Radcliffe-rapporten inneholder, må få be-
tydning for den økonomisk-politiske tenkning
også i vårt land.

20



Hvilket økonomisk problem
er det viktigste

USA vil bli stillet overfor
i de neste 20 år?

Den amerikanske komite for økonomisk utvikling
(Committee for Economic Development) stillet dette
spørsmålet til femti framstående personer, vesentlig
sosialøkonomer, i og utenfor USA, og lyste ut en
konkurranse — åpen for alle «in the Free World» --
over samme emne. Svarene fra de utvalgte og fra de
premierte i konkurransen foreligger nå publisert i to
bind: Problems of United States Econo-
mic Development, Volume 1, January 1958 og
Volume 2, May 1958.  

Med 2000 ord til rådighet — ca. syv maskin-
skrevne sider -- har forfatterne måttet kjøre
med særdeles stramme tøyler både når det gjel
der avgrensingen av hva de mener er de kom-
mende års viktigste problem i USA, og når det
gj elder dokumentasjonen av hvorfor dette pro-
blemet er særdeles viktig. Resultatet er blitt
mange særdeles velskrevne essays — knappe i
form, men vide i innhold — om problemer som
bare i liten utstrekning har USA som eneste
adresse; de angår oss alle.

Amerikansk økonomisk hjelp til underutvikle-
de land og Amerikas stilling i den internasjonale
Økonomi er et sentralt emne i amerikansk poli-
tikk nettopp nå. Men er dette USA's viktigs t e
Økonomiske problem i de neste tyve år? En tred-
jedel av de innbudte forfattere mener det, de
fleste ikke ut fra moralske eller utpregede makt-
politiske synspunkter, men ut fra det syn at USA
selv vil ha Økonomiske fordeler av at forholdene
legges best mulig til rette for Økonomisk vekst
i alle deler av verden. Økonomisk hjelp til andre
land kan posteres som utgifter til inntekts er-
vervelse.

Det er på sin plass å tilføye at det i første rek-
ke er de ikke-amerikanske bidraggytere som
sterkest hevder dette syn, bl. a. professor A. K.
Cairncross (Glasgow), dr. Julian S. Huxley (tid-
ligere generealsekretær for Unesco), professor
Robert Marjolin (tidligere generalsekretær for
OEEC), professor Nicholas Kaldor (Cambridge),
professor W. Arthur Lewis (Manchester) og dr.
R. V. Rao (India). Internasjonale økonomiske
forhold og internasjonal politikk er hovedpunkter
også hos andre forfattere, bl. a. Lester Pearson,
Paul Henri Spaak og Jean Monnet. I Lester Pear-
sons artikkel skimter vi nok også Canadas pro-
blemer i årene framover i hans kritikk av USA's
motvilje mot å gå inn for internasjonal spesiali-
sering og handel, en motvilje som kommer til ut-
trykk i jordbrukssubsidiene, tollbeskyttelsen og
USA's praksis når det gjelder å ta del i industri-
reisingen i andre land.

Professor Kaldor gir uten forbehold uttrykk
for sin overbevisning om at Øknomisk hjelp
stor stil til underutviklede land vil fremme vel-
standsutviklingen i alle land:

«Jeg er overbevist om at Vesten før eller se-
nere vil måtte underkaste seg kommunismen,
hvis det ikke lykkes å få fart i den Økonomiske

utvikling i de tilbakeliggende områder i Ost- og
Syd-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika. Russ-
land og China har vist at kommunistisk Økono-
misk planlegging har kunnet sikre rask utvik-
ling av produksjonskreftene. Jeg er også overbe-
vist om at land som India, Burma, Siam og de
latin-amerikanske og afrikanske land ville kunne
oppleve samme raske vekst som Vesten (og Japan
etter 1880) har hatt under kapitalismen, forut-
satt at visse politiske og sosiale flaskehalser ble
fjernet, og Økonomisk hjelp i stor målestokk ble
ytet i den første fase av industrialiseringen . .
Noen hevder at Økonomisk utvikling og industri-
alisering i tilbakeliggende områder står i mot-
setningsforhold til de framskredne lands inter-
esser. Jeg er overbevist om at dette synet er galt.
Jeg vil ikke påstå at hjelp i stor målestokk til
underutviklede områder er avgjørende for å opp-
nå full utnytting av Amerika's Økonomiske res-
surser (mer enn store rustningsutgifter er det).
Men det er neppe tvil om at dette ville gjore
lettere oppgaven å holde full sysselsetting og
balanse i dollarbetalingene. I særlig grad ville
dette gjelde, dersom utviklingen av militærtek-
nikken eller endringer i det internasjonale poli-
tiske klima tillot betydelige reduksjoner i mili-
tærutgiftene.» (Vol, 1, p. 96).

Økonomisk stabilitet er hovedemnet for åtte
forfattere, bl. a. professorene Haberler (Harvard),
von Hayek (Chicago), Robbins (London), Samu-
elson (Massachusetts Inst. of Techn.). Professor
Haberler går inn for penge- og finanspolitiske
virkemidler som fOrste forsvarslinje mot infla-
sjon. «When prices rise, money must be kept
tight even if it hurts. After all, there is still a
chance that the optimists can be right and a little
unemployment, or the mere threat of unemploy-
ment, may have a sufficiently restraining influ-
ence.» (Vol. 1, p. 145). Hvis fOrste forsvarslinje
ikke holder, vil det være nødvendig med direkte
inngrep i arbeidsmarkedet (ikke i varemarkedet).

Professor Samuelson understreker innlednings-
vis — kanskje noe underfundig — at in flasjo-
nens skadevirkninger e r store; men selv om det
ikke hadde vært slik, «så e r det faktum at folk
misliker og frykter inflasjon, et faktum.» Et
kort utsnitt vil vise at han ikke er nådig i sine
uttalelser når han behandler USA's pengepolitikk
i 1957 (Vol. 1, p. 182) : «Thus the Federal Reserve
Authorities repeatedly voiced their concern and
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Investeringenes allokering . .. .

resultat for to av størrelsene x, n og k for en
sektor, så må nødvendigvis også den tredje bli
riktig. Denne gir derfor i så fall ikke noen ny .

prøve på modellens evne til å beskrive den f ak-
tiske utviklingen. Derimot er det ingenting ved
denne framgangsmåten som hindrer at to eller
alle tre av størrelsene x, n og k for en sektor blir
«gale». Selv om ikke alle sider ved modellen blir
prøvet på denne måten, så er det derfor allikevel
en prøve.

Resultatene er gitt i tabellen, hvor vi har sam-
menliknet de beregnede og observerte sektor-
andeler i totalinvesteringen for 1950. (Offentlig
kapital og skip er holdt utenfor.) Resultatene
ville ikke blitt særlig annerledes om vi hadde
brukt hele perioden 1948-53 for å få den «ob-
serverte allokering» istedenfor bare året 1950.
For sammenlikningen var det nødvendig å slå
sammen sektorene noe i forhold til den sektor-
inndeling det opereres med i modellen.

Det største avviket mellom beregnet og obser-
vert investeringsandel finner vi for kommunika-
sjonssektoren. For øvrig er ikke avvikene større
enn en ma vente på grunn av ufullkommenheter
i statistikken. Særlig for de sektorer som har lite
kapital er antagelig feilene i statistikken relativt
store.

Allikevel er det kanskje av en viss interesse a
legge merke til at avvikene stort sett gar i de ret-
ninger som svarer til endel alminnelige oppfat-
ninger om «skjevheter» i allokeringen av inve-
steringene i Norge etter krigen.

For jordbrukets vedkommende er det f. eks. en
utbredt oppfatning at det har forekommet en
«overinvestering». Modellen tildeler som vi ser
jordbruket en noe mindre andel av investeringen
enn det faktisk har fatt.

Modellen støtter tilsynelatende kraftig opp om
den oppfatning at en balansert vekstprosess ville
kreve større investeringer i transportsektorene
enn det som er realisert i Norge. Her ma en imid-
letid peke på, at selve den produksjonsmodell vi

Observert og beregnet allokering av nettoinve-
steringene 1950. (Offentlig kapital og skip i si0 -

transport og hvalfangst ikke medregnet.)

Beregnet
allokering

av nettoin-
vesteringen

(Prosent-
fordeling)

1 Jordbruk
2 Skogbruk
3 Fiske

4-12 Bergv. og industri
13 Kraft- og vannfors.
14 Varehandel
15 Forretn.bygg og

boliger
17-18 Land- og luft-

transport, post,
telegraf og telefon

19 Tjenesteytende
sektorer

20 Bygge- og anleggs-
virksomhet

Total
	

100.0

I Det ved beregningen her ikke i full utstrekning
tatt hensyn til bygge- og anleggsvirksomhet for mi-
litære formål. Gjor en det, oker bygge- og anleggs-
sektorens andel noe.

har antagelig ikke passer så godt for transport-
sektoren som for de fleste andre sektorer.

At den faktiske allokeringen har gitt en større
andel til industri og bergverk enn modellen til-
sier, kan en kanskje se som en refleks av den
Økonomiske politikk i Norge, som — i den ut-
strekning den måtte ha påvirket investeringsret-
ningen — antagelig har favorisert industrien.

For sikkerhets skyld vil jeg presisere at hen-
sikten med denne sammenlikningen bare har
vært å prøve modellens evne til a beskrive en
faktisk utvikling.

Sektor

Observert
allokering

av nettoin-
vesteringen

(Prosent-
fordeling)  

5.4
0.6
1.4

29.8
14.4
2.4

35.0

6.9

2.2

1.9

4.5
0.9
1.4

27.1
14.7

1.9

35.6

10.3

2.6

1.0 1 )

100.0

took actions devised to depress over-all dollar
demand. They deliberately ignored the relative
stagnation of real output in 1957 as either non-
existent, or not an evil at all (being a «healthy
corrective to excess»), or if an evil as being the
lesser evil to the evil of inflation. The mid-1957
tightness of credit which culminated in the Au-
gust rise of the Discount Rate, whose wisdom
was disputed even within the Federal Reserve
System, was maintained in the face of many
signs of stagnation and recession in the economic
system. Blinded by dogmatic preoccupation with
the problem of inflation, the Fed not only betrayed
the great Central Banking tradition of flexible
monetary policy but worse still helped weaken
the nation's determination to provide adequate
military security in a age of intercontinental bal-
listic missiles by its alarmist preoccupation with

an inflationary phenomenon that by any measure
was of a secondary significance.»

Hva skal produksjonsøkingen brukes til; hvor
sterke inngrep i det økonomiske system skal
tolereres; hvilke problemer følger av fortsatt øko-
nomisk vekst; hva med urbaniseringen; med den
nasjonale sikkerhet? Disse spørsmålene karakte-
riserer de øvrige problemfelt, hvor bidragsyter-
ne har søkt sine emner. En finner interessante
synspunkter på mange spørsmål som kanskje
ikke ofres særlig oppmerksomhet i den dagsak-
tuelle debatt, men som nok vil pakalle atskillig;
interesse i de kommende ti-ar. Blant bidragsyter-
ne finner vi navn som J. K. Galbraith, Roy F.
Harrod, Ralph Hawtrey, Milton Friedman, Frank
H. Knight, Collin Clark, Jan Tinbergen, Alvin
Hansen, Kenneth E. Boulding.
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Statsbudsjettets

virkninger

I en artikkel «Statsbudgetens verkningar» i Ekonomisk Tidskrift, sept-
ember 1959, skriver professor Bent Hansen om problemer i forbindelse med
å finne et mål for statsbudsjettets ekspansive eller kontraktive virkninger.
Forfatteren peker på at begrepet «budsjettets virkninger» kan defineres
på flere måter. Man kan velge en snever modellteknisk definisjon; da kan
virkningene i en del tilfelle fastsettes tallmessig. For visse definisjoner ut
fra modell, kan den ekspansive/kontraktive virkning beregnes bare ut fra.
budsjettall (eventuelt veiet på en eller annen måte). For andre slike defini-
sjoner må man søke utenfor budsjettet for å få tilstrekkelig informasjon.

Tidsskriftet Industria, som utgis av Svenska Arbetsgivareföreningen,
har i nr. 10, 1959 innledet en reportasjeserie omkring temaet Europa og
sosialismen. De spørsmålene artiklene skal behandle er: Hvor langt har
statsdirigeringen nådd i de enkelte land ? Hvor økonomisk effektiv er den ?
Hvor omfattende er velferdssystemet og hvem betaler for det ? I hvor stor
grad er befolkningens, særlig næringsutøvernes selvbestemmelsesrett blitt
beskåret ? Den første artikkelen i serien behandler forholdene i Norge og
gir et redelig inntrykk. De rent tallmessige opplysningene som i stor ut-
strekning er sett i relasjon til forholdene i Sverige, virker rimelige. Artik-
kelen bærer imidlertid tydelig preg av å være skrevet av en ikke-sosialist,
særlig når det gjelder rene vurderingsspørsmål.

Planøkonomi

i Euoropa

Rasjonalisering

i NSB

Hovedstyret for Norges Statsbaner la høsten 1958 fram en omfattende
moderniserings- og rasjonaliseringsplan for jernbanedriften. Det ble tatt
sikte på å redusere Statsbanenes underskudd med ca. 150 mill. kr. årlig.
Samferdselsdepartementet fremmet i april 1959 en proposisjon om saken. I
en artikkel som er trykt i Teknisk Ukeblad nr. 37 og 38, 1959, har direktør
Leif H. Skare gitt en redegjørelse både for planen og departementets pro-

posisjon. Han kommer også inn på enkelte punkter i den offentlige debatt
som har vært ført om saken. I artikkelen blir det ellers gjort rede for den

tekniske og økonomiske bakgrunn for planen, og dessuten blir det gitt en

oversikt over det rasjonaliseringsarbeidet som er drevet i årene etter
krigen.

De innenlandske flytninger er stedmoderlig behandlet i norsk faglitte-
atur. Nå har imidlertid geograf Øivind Rodevand bidratt til å rette noe på,

dette forholdet med sin bok: «Nordmenn på flyttefot. Studier over den geo-
grafiske mobilitet innen Norges befolkning i vårt århundre.» (Universitets-
forlaget, Oslo 1959). Forfatteren har samlet materiale fra ulike hold gjen-
nom en årrekke. Befolkningsutviklingen er illustrert ved hjelp av kartogram-
mer. Enkelte sider ved flytningenes vesen kunne en ønske mer inngående
behandlet. Mesteparten av de resultater forfatteren er kommet til, er trolig
kjent blant økonomer fra før. Men boken inneholder også nye og interes-
sante synspunkter, og gir dessuten gode råd for videre framstøt på området.

Innenlandske

flytninger
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Ped veil ende

Det har i de siste semestrene vært
vanskelig å få studentene til offent-
lig å uttale seg om studiet vårt og
studieforholdene i alminnelighet. Vi
har ennå i friskt minne kullet fra
vårsemesteret som hverken ville la
seg fotografere eller si noe som
kunne virke provokatorisk.

Nå har imidlertid en av hostens
eksamenskandidater, Kjell
innvilget oss et lite intervju.

- Så sent som i forrige nummer
av Sosialøkonomen var det en arg
leser som etterlyste kjellerånden, --
hva mener du om den ?

- Kjellerånden har overlevd. Jeg
regner med at den vil komme helt
fram i dagen nå når vi igjen har
fått lærere av vår egen generasjon
som kan tåle et tap ved sjakkbret-
tet og delta i den mest usaklige dis-
kusjon i tidsskriftrommet. Overfor
slike lærere har studentene heller
ingen betenkeligheter med å ta opp
faglige problemer. Faren for de
kommende studentkull vil ligge i
konkurransen om poeng, noe vi har
vært lykkelig forskånet for. Det er

slike situasjoner kjellerånden for-
svinner; den kan ikke eksistere uten
samarbeid.

- Hva synes du stort sett om stu-
dieordningen, pensum og undervis-
ning ?

- På papiret er sikkert både den
gamle og den nye studieordningen
brukbar. Jeg oppfatter ikke den nye
studieordningen som noen omfatten-
de ,omlegging, som enkelte hervm-
rende morgenaviser og «kjøbmeends-
organer» håper og forespeiler seg. .
Noen overdreven mengde av kunn-
skapsstoff må vi ikke få, det blir
lengden kjedelig og sløver hjernen.
Opplysninger om faktiske forhold
bør en skaffe seg ved erfaring, ikke
ved dårlig undervisning. Har en
skaffet seg erfaringen før eller un-

der studiet er det selvsagt en for-
del, men det er å håpe at arbeidet
etter eksamen kan skaffe oss det vi
trenger av erfaring. Pensum og pen-
sumlister bør vi mest mulig bort fra.
Bare grunnkurs med formell teori
og begrepssystem bør være fast les-
ning. Ellers kan det gis lister med
anbefalt lesestoff, de kan lettere
revideres og suppleres.

Det er blant lærerne i dag en ut-
bredt redsel for å tråkke i hveran-
dres blomsterbed. Følgen er at en-
kelte fag og særlig spesielle deler
av fag blir sørgelig forsømt. Verre
er det at studentene spekulerer
dette. Da jeg i sin tid la opp fore-
lesningene for et semester, luftet jeg
et forslag om en forelesningsserie
i sosiologi. Faget står omtalt i stu-
dieplanen og et -- rett nok uskre-
vet læreverk sto før omtalt
pensumlisten. Motstanden mot for-
slaget var så stor blant studentene
at utvalget ikke fremmet forslaget
for fakultetet.

I stedet for A, skaffe oss et mini-
mum av kjennskap til sosiologi og
psykologi unngår vi nå problemene
når vi støter på dem, eller vi snek-
rer sammen våre egne teorier om
individenes eller gruppenes adferd.

Faget sosiallære er ikke noe fag,
men en sekk som rommer alt som
ikke er plasert andre steder. En
kan ikke vente at en mann skal in-
teressere seg slik for og ha slik
oversikt over dette konglomerat at
han er i stand til å undervise i det.

Den nye studieordningen bør sna-
rest mulig settes i kraft. Ikke for-
di den er så mye bedre enn den nå-
værende, men fordi den vil føre med
seg mer stabile forhold for under-
visningen og flere faste lærerstillin-
ger. Private lærestoler tror jeg ikke
vi er tjent med -- da kan vi risikere
en mann med plikt til å forelese om

omforselshandelen av margarin i
Indre Smålenene. Derimot tror jeg vi
må få dosenturer eller professorater
i grenseområdene historie, sosiologi
og psykologi. Vi må ikke isolere oss,
hverken overfor andre beslektede
fag eller overfor sosialokonomien
ellers ute i verden, selv om den ikke
bygger på kryssløp.
- Har du så noen fremtidsønsker ?
- Jeg håper på en jobb der jeg

slipper å gå med slips og press i
buksene og der stemplingsur ikke
finnes.

Så langt Kjell. Jeg vil bare trekke
fram det han nevner om at sentrale
deler av faget blir forsømt. Det er
et ubestridelig faktum. Det er også
en tendens hos mange forelesere
til å benytte matematikk i en slik
grad at det går utover det okono-
miske innhold. Mestrer man det
matematiske verktøy er man riktig-
nok trygg for kritikk av det logiske
innhold, men studentene går ikke i
Frederiksgate i 5 år bare for å lære
matematikk. Vi vil lære litt om det
økonomiske livs realiteter i relasjon
til abstrakte tankeskjemaer og ikke
bare få modeller og realiteter servert
som to uavhengige deler. Vi har mas-
sevis av modeller og deduksjoner av
logiske konsekvenser, men hvor er
prøvningen av forutsetningene og
forutsigelsene og de derpå sammen-
hengende deler av forskningsspira-
len ?

Jeg er også enig med Kjell at den
nye studieordningen snarest mulig
bør settes i. kraft. En studieordning
med et bein i graven er lite egnet
til å skape den tilstrømningen av
nye studenter som vi trenger kan-
skje mer enn noen annen student-
gruppe.

Flere faste lærerstillinger , er na-
turligvis også nødvendig, men hvor-
for ikke først få en mest mulig op-
timal utnyttelse - sett fra studen-
tenes side - av de lærestoler vi
har. Det skorter det meget på nå.

D. O.

Herr redaktør!

Jeg håper at De kan avse spalte -
plass for dette innlegget da jeg gjer-
ne vil få svare på den artikkel av
C. W. som sto i nr. 9 i Deres blad.

Han er visst av den mening at hvis
det er noe han personlig ikke liker i
en avis eller tidsskrift, så er det ikke
bry verd å ta det inn. Men kjære
herr C. W., har det aldri falt Dem inn
at det kanskje er andre som liker
det De ikke liker. Det kunne vel og-
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Sosialøkonomisk jubileum i Danmark
Den 29. november var det 60 år siden Socialøkonomisk

Samfund i Danmark ble stiftet. Foreningen har nå ca.
900 medlemmer. Formann i jubileumsåret er cand. polit.
Peder Elkjær.

Fra bladet «Danske Økonomer» tillater vi oss å gjen-
gi nedenstående redegjøring for Socialøkonomisk Sam-
funds virksomhet.

Allerede af Socialøkonomisk Samfunds ældste be-
varede love, fra 1907, fremgår det at foreningens tor-
mål fra begyndelsen har været tvende, nemlig, dels
(gennem Discussioner og Udflugter) at udvikle sine
Medlemmers teoretiske og praktiske Kendskab til social-
_.konomiske Forhold, dels at varetage Medlemmernes
faglige Interesser.»

Den udviklingsmeessige del af opgaverne varetoges i
de nærmeste år efter 1907 foruden gennem afholdelse
af foredrag og arrangering af virksomhedsbesøg og
ekskursioner også gennem udskrivning af prisopgaver
og gennem udgivelse af «Socialøkonomisk Samfunds
Skrifter», ligesom foreningen forhandlede lærebøger til
nedsatte priser.

De faglige interesser koncentrerede sig i mange år
om bestræbelser på at skabe et større arbejdsmarked
for de statsvidenskabelige kandidater, først og fremmest
ved at bryde statsadministrasjonens «juristmonopol»,
men efterhånden rejste der sig også krav om optagelse
af flere fagforeningsmæssige opgaver.

I 1924 afspejler denne udvikling sig i en lovændring,
idet den gamle formålsparagraf suppleres med en ny
paragraf af følgende indhold:

«Foreningen afholder Foredrag og Diskussionsmøder
samt arrangerer Besøg paa Erhvervsvirksomheder m. v.,

ligesom den ved Udskrivning af Prisopgaver eller paa
anden Maade søger at bidrage til Skabelsen af en dansk
socialøkonomisk Litteratur. Foreningen optræder paa
den statsvidenskabelige Stands Vegne, hvor spørgsmaal
af almen Interesse for Standen foreligger. Foreningen
virker for en utvidet .Anvendelse af statsvidenskabelig
uddannet Arbejdskraft og yder sine Medlemmer Bistand
ved Anvisning af Arbejde.»

Den første del af formålsparagraffen i 1907-lovene og

det første afsnit i den nye paragraf i lovene af 1924

findes den dag i dag fuldstændig uændret i Socialøko-

nomisk Samfunds love, bortset fra at retskrivningen er

moderniseret, medens de resterende dele af formålspara-

grafferne siden 1954 er udgået, idet de dannede grund-

laget for formålsparagraffen i Danske Økonomers For-

enings love, da denne forening fra 1. januar 1954 trådte

i funktion som samlende faglig organisation for polit'er

og oecon.'er.

Det er ikke bare en imponerende, men også en impo-

nerende lang formannsrekke, Socialøkonomisk Samfund

kan se tilbake på, forteller bladet «Danske økonomer».

Det er gammel tradisjon i foreningen at formennene

skifter ofte. Formennene fra 7 av årene i foreningens

forste ti-årsperiode er ukjente, men i de resterende 53 år

har foreningen hatt 41 formenn! Den eneste ikke-cand.

polit. i rekken er professor Bertil Ohlin, som var for-

mann i 1929.
Av de 41 er 12 blitt professorer, 2 nasjonalbankdirek-

tører, 2 departementssjefer, 1 ambassador, 2 direktører
i statsinstitusjoner og 4 i det private næringsliv, 5 er

eller har vært rigsdagsmedlemmer og av disse 2 stats-

råder.

så hende at den gruppen sonn liker
den måten studentredaktøren benyt-
ter sin spalteplass på er større enn
den som ikke liker den. Det kan vi
jo ikke vite noe om, så det lar jeg
ligge.

Det foranstående skulle forsåvidt
være svar nok, men jeg vil også skri-
ve litt spesielt om denne artikkelen.

Den viktigste innvending herr C.
W. har å komme med er at ikke
«Anden i Frederiksgate 3» blir til-
strekkelig omtalt i Studentspalten.
I denne forbindelse kommer han med
et eksempel, hvor studentredaktøren
etter min mening har skildret vårens
oppbruddsstemning på en utmerket
måte til å være en amatør. Unn-
skyld, herr C. W., men er ikke dette
nettopp den «Ånd» De vil ha og som
De etterlyser. Når De så forsøker
å få gjort denne skildringen til rene
vrøvl, kan jeg ikke forstå at De har
tenkt gjennom det De har skrevet.
Jeg siterer:

«Disse blomstrende utlegninger
som fortsetter over en drøy spalte,
har øyensynlig til hensikt å medde-
le at vårsemestret er slutt; en nyhet
som enhver ville kunne forvisset seg

om ved å kaste et blikk på kalen-
deren.»

Her tror jeg nok at herr C. W.
gjør en feil, fordi om herr C. W.'s
enhver hadde kastet et blikk på ka-
lenderen ville vedkommende straks
finne ut at det var en måned igjen
av semestret. Nettopp derfor mener
jeg at studentredaktørens skildring
viser noe vesentlig av «Ånden» eller
stemningen i Frederiksgate 3. Selv
om herr C. W. avsluttet semesteret
en måned før alle andre, mener jeg
å ha mine ord i behold.

Stud. B. F.

Herr redaktør!

I sitt «Utsyn over oktober» i nr.
9 gir D. O. et par ganske forbløf-
fende opplysninger vedrørende en
publikasjon, «Norsk skipsfart i vårt
århundre.» Det fremgår av artikke-
len at Norges Rederforbund har
overlatt Sosialøkonomisk Student-
utvalg endel eksemplarer av publika-
sjonen til kommisjonshandel. Herr

D. O. må være meget lite vel be-
vandret i definisjonen av dette for-
retningsmessige begrep, idet forhol-
det er at Studentutvalget har fått
overlatt publikasjonen som gave. At
Utv alget, med givernes velsignelse,
selger publikasjonen videre til stu-
dentene er en helt annen sak som
imidlertid intet har med kommisjon

gjøre. Rederforbundet har, som
D. O. sikkert vil være informert om,
overfor Utvalget foreslått at inntek-
ten ved salget benyttes til et eller
annet for «studentene hyggelig for-
mål».

D. O. synes heller ikke særlig be-
vandret i pensum, idet han slår opp
som en stor nyhet at publikasjonen
vil kunne bli den første billedbok i
pensum. Såvidt undertegnede har
bragt i erfaring er både de tre siste
bind av Det norske folks liv og
historie» og Jørgen Mathiesen's ud-
merkede bok om norsk skogbruk
stadig å finne på pensumlisten til
Sosialøkonomisk embedseksamen.
Begge disse publikasjoner er som
kjent utstyrt med et rikholdig bil-
ledmateriale.

CSe.



Dansk kapitalmarked

delsbevisers faktiske levetid, uopp-
sigelighet, tilbakebetalingsvilkår, sik-
kerhet, iomsettelighet m. v. I dette
kapitel får spørsmål vedrørende
sammenhengen mellom den effektive
rente og kursen på forskjellige slags
fordringer en utforlig omtale. I den-
ne forbindelse fremhever Winding
at den effektive rente ikke gir noen
uttømmende karakteristikk av en
fordrings egenskaper, idet tidsforde-
lingen av innbetalinger og utbeta-
linger kan være vidt forskjellig hos
lån med samme effektive rente. For
størrelsen av den effektive rente (i)
er det således likegyldig om debitor
på tidspunktene m og m+1 skal
betale ut ytelsene x ,  og x.+ 1 el-
ler om hans forpliktelser går ut på at
han på tidspunktet m+1 skal betale
x. (1+i) +x.+ 1. Winding hevder
imidlertid at disse to lån er vesens-
forskjellige og begrunner det på føl-
gende måte: Hvis de to lån skal væ-
re likeverdige, må det forutsettes at
debitor på tidspunktet m har mu-
ligheter for å plasere et beløp av
størrelsen x 1 1 1 på rente i en periode
til rentefot i, og det er ikke sikkert
at denne muligheten vil foreligge
på tidspunktet m.

Winding gjør bruk av dette mo-
ment når han analyserer forholdet
mellom den korte og den lange rente
i kapitel 5. De forfattere som tid.-
ligere har behandlet dette proble-
met tar vanligvis utgangspunkt i
følgende resonnement (f. eks. Hicks
og Bent Hansen) : Hvis det ikke ek-
sisterer institusjonelle begrensninger
i kreditorers og debitorers adgang
til å velge mellom forskjellige for-
dringstyper, kan ikke den effektive
rente av en fordring med løpetid n
år avvike fra den effektive rente
som oppnås ved n år på rad å kjøpe
fordringer med løpetid ett år. Mot
dette resonnementet innvender Win-
ding at man ikke kan nøye seg med
å se på den effektive rente ved al-
ternative plaseringer, men man må
også ta hensyn til når (på hvilke
tidspunkter) de forskjellige inn- og
utbetalinger finner sted (jfr. hva
som er sagt om dette ovenfor). For
at det skal ha noen mening å sam-
menligne de to alternativer: 1) å
anskaffe en fordring med løpetid
år, 2) n år på rad å kjøpe fordrin-
ger med løpetid ett år, må man stil-
le det krav at det på hvert tids-
punkt skal finne sted de samme inn-

og utbetalinger av penger i de to
alternativer. På grunnlag av dette
prinsippet utleder Winding en mer
komplisert formel som gir sammen-
hengen mellom den lange rente og
de korte renter (jfr. formel 5, 34).
Winding viser at den tradisjonelle
formel for sammenhengen mellom
den lange og de korte renter ba-
serer seg på den forutsetning at
renten på den langsiktige fordring
akkumuleres og først blir utbetalt i
forbindelse med tilbakebetalingen av
lånebeløpet. Da slike fordringer ikke
eksisterer særlig hyppig i praksis,
mener Winding at den tradisjonelle
formel ikke har noen særlig inter-
esse. En viktigere innvending, sier
han, er imidlertid at et opplegg ba-
sert på disse forutsetninger ser ut
til å medføre som en konsekvens at
det ikke kan eksistere noen forskjell
mellom den korte og den lange ren-
te. Og det er nettopp denne for-
skjellen som teorien tar sikte på å
forklare. Winding viser nemlig at
dette opplegget medfører at renten
av evigvarende fordringer holder seg
konstant over tiden når forventnings-
strukturen er gitt, ,og forutsetnin-
gen for at den korte rente skal av-
vike fra den lange er jo --- med den
tradisjonelle teoris opplegg - at
kursen på evigvarende fordringer
ventes å falle eller stige.

I kapitel 4 behandles den betyd-
ning eksistensen av et kapitalmar-
ked har for bedriftenes muligheter
til å gjennomføre investeringer i pro-
duksjonsutstyr og for de private
husholdningers muligheter til å spa-
re. I kapitel 5 behandles prisdan-
nelsen på kapitalmarkedet. I begge
disse to kapitler deler Winding øko-
nomien inn i tre sektorer: bedriftene,
husholdningene og det offentlige, og
han tar utgangspunkt i skjematiser-
te balanser for disse sektorer. Hans
opplegg er således tilsynelatende
forholdsvis generelt. Han foretar
imidlertid i sine resonnementer så
mange spesielle forutsetninger og
forenklinger at jeg tror disse to ka-
pitlene ville ha vunnet i klarhet og
oversiktlighet hvis han hadde unn-
latt å ta utgangspunkt i det gene-
relle opplegget og isteden gått mer
direkte på saken. Som et eksempel
kan det nevnes at til tross for at
Winding i kapitlet om prisdannelsen
på kapitalmarkedet tar utgangspunkt
i en modell med hele 25 variable, er
realiteten i hans resonnement - så-
vidt jeg kan se - ikke mer kompli-
sert enn folgende:

La oss se på et samfunn der det
forekommer to forskjellige slags øko-
nomiske subjekter, nemlig hushold-
ninger og bedrifter. Husholdningene
kan spare på to forskjellige måter,
enten ved å øke sine fordringer på
bedriftene eller ved å øke sine kasse-
beholdninger. Alle realinvesteringer
foretas av bedriftene, og bedriftene
må finansiere sine realinvesteringer
ved å øke sin gjeld til husholdnin-
gene og/eller redusere sine kassebe-
holdninger. (Bedriftene har imidler-
tid full anledning til å øke sine kas-
sebeholdninger hvis de ønsker det,
men i så fall må de øke sin gjeld til
husholdningene med et større beløp
enn det de ønsker å bruke til inve-
steringer i realkapital). De samlede
kassebeholdninger hos bedriftene og
husholdningene har en gitt verdi.

Anta at husholdningene ønsker å
spare et gitt beløp, 10 mill. kr. og at
de av dette beløp ønsker å bruke 9
mill. kr. til kjøp av fordringer på

bedriftene og 1 mill. kr. til A øke
sine kassebeholdninger. Det forut-
settes at disse beslutninger ikke
endres hvis det skjer endringer i
renten eller i andre forhold. Anta
videre at bedriftene ønsker å bruke

et gitt beløp, 10 mill. kr., til real-
investeringer og at denne beslutning
fastholdes uansett hva som skjer
med renten eller andre variable. An-
ta videre at renten vil ha betydning
for i hvilken utstrekning bedrif-
tene ønsker å finansiere denne real-
investeringen med gjeldsøkning over-
for husholdningene eller med reduk-
sjon i bedriftenes kassebeholdnin-
ger».

Under disse forutsetninger ser man
med det samme at hvis det skal her-
ske likevekt mellom tilbud og etter-
spørsel etter lån og tilbud og etter-
spørsel etter kassebeholdninger, må,
renten innstille seg slik at bedrifte-
ne ønsker å øke sin gjeld med 9 mill..
kr. og å redusere sine kassebehold-
ninger med 1 mill. kr. Denne konklu-
sjonen vil vi få uansett hvorledes
renten påvirker bedriftenes valg
mellom å øke sin gjeld eller å redu-
sere sine kassebeholdninger.

En konklusjon som er basert på
så spesielle forutsetninger som dette
er imidlertid av en meget begrenset
verdi. Selv om Winding etterpå mo-
difiserer forutsetningene om hus-
holdningenes handlemåte noe, synes
jeg at kapitlet om prisdannelsen på
kapitalmarkedet er blitt mindre vel-
lykket - sett på bakgrunn av de
forventninger om nye interessante
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Ordinære årsmøter
i Sosialøkonomisk Samfunns medlemsgruppe for
statsansatte og i Sosialøkonomisk Samfunns med-
lemsgruppe for privatansatte (og andre som ikke
er lønnet etter statens regulativ) tirsdag, den
26. januar 1960, kl. 18.00.

Dagsorden i henhold til Vedtektene. Forslag
som Ønskes behandlet på årsmøtene må være
gruppestyrene i hende senest den 5. januar 1960.

Sted for årsmøtene og endelig dagsorden vil
bli oppgitt i en senere melding.

Yngre sosialøkonomisk
kandidat

kan få ansettelse ved Norges Banks hovedsete.
Skriftlig søknad sendes personalsjefen.

Morten Magnus om sosialpolitikk

på mote 14-11

Morten Magnus er som kjent direktør for Studiesel-
skapet Samfunn og Næringsliv. Han bygde sitt fore-
drag «Nytt syn på sosialpolitikken» i sin helhet på
skriftet «Sosial velferd --velferdsstat ? Sosialpolitikkens
mål og midler». Magnus gjorde oppmerksom på at han
i foredraget ikke bare formidlet egne tanker og heller
ikke alltid brukte egne formuleringer, selv om han ube-
tinget sto inne for alle meninger. Magnus hadde da også
deltatt i det team som står bak skriftet. Skriftet er ikke
noe forsøk på en vitenskapelig framstilling. Det tar
utgangspunkt i en enkel og hverdagslig problemstilling.

Samfunnet er bygget opp på familiene. Familien er
den grunnleggende økonomiske enhet. I familien ytes
etter evne og gis etter behov, og Magnus mente at
familien var det eneste sted hvor dette kommunistiske
prinsippet var på sin plass og at prinsippets brukbarhet
i familien kanskje også hadde skapt ideen om kom-
munisme som samfunnssystem.

De ytelsene som gjøres utenfor familien for å skaffe
familien underhold får en markedsverdi. Enkeltindivider
som intet kan yte mottar heller intet i næringslivet.

synspunkter som ble skapt da jeg
leste innledningen til dette kapitlet.
En annen svakhet ved dette kapitlet
er at det gjør seg gjeldende tenden-
ser til å foreta en tvedeling av øko-
nomien i en finansside (der renten
bestemmes) og en realside (der inn-
tekten bestemmes). -- I den siste
del av kapitlet får vi en grei frem-
stilling av hvilken rolle forventnin-
ger om fremtidige kursbevegelser
spiller for kursdannelsen på verdi-
papirer. Dette avsnittet inneholder
imidlertid ingen nye synspunkter.

I kapitel 6 gir forfatteren en frem-
stilling av den rolle pengeinstitut-
tene spiller på fordringsmarkedet. I
denne forbindelse understrekes først
og fremst finansinstituttenes for-
midlende og risikoutlignende funk-
sjon. Videre peker forfatteren på den
mulighet banker og sparekasser har
til å overføre kreditt av en type (f.
eks. anfordringstilgodehavender) til
kreditt av en annen type (f eks. ut-
lån med 6 måneders løpetid). Til
slutt i dette kapitlet behandles be-
tydningen av den betalingsformid-
lende virksomhet i pengeinstituttene.

I siste kapitel i den teoretiske de-
len får vi en kort oversikt over hvil-
ken betydning aksjeutstedelse kan
ha som finansieringskilde.

Bokens avslutningskapitel består
vesentlig av noen renteteoretiske
betraktninger. Dette avsnittet synes
jeg forfatteren har vært mindre hel-
dig med. For det første virker dette
kapitlet litt utenpåklistret, idet det
ikke har noen naturlig sammen-
heng med det stoffet som er behand-
let foran, og for det annet har dette
kapitlet mange svake punkter. Av-
snittet inneholder en Keynes-preget
makro-modell og en Walras-preget
generell likevektsmodell. Winding
nøyer seg imidlertid med å stille opp
modellene og kommer ikke noe nær-
mere inn på hvilke egenskaper mo-
dellene har og hvilke konklusjoner
man kan slutte av dem. Makro-mo-
dellen er preget av «penge-illusjon»
uten at forfatteren sier noe om hvor-
for han har stilt opp modellen slik.
Behandlingen av Keynes teori om ar-
beidstilbudet er heller ikke tilfreds-
stillende. - I den generelle like-
vektsmodellen har han forsøkt å få,
med fordringer og kassebeholdnin-
ger i resonnementet, men ved opp-
stillingen av de forskjellige etter-
spørsels- og tilbudsfunksjoner ser
det ut til at han har sett på hvert
enkelt marked for seg uten å ta
hensyn til at i en generell likevekts-
modell må f. eks. bedriftenes etter-

spørsel etter arbeidskraft, investe-
ringer, fordringer og kassebehold-
ninger og bedriftenes tilbud av fer-
digvarer studeres simultant. Videre
kan det innvendes mot denne mo-
dellen at den ikke trekker inn de
initiale beholdninger av kassebe-
hold ning, fordringer og realkapital
og at den ikke sier noe om funksjo-
nenes homogenitetsegenskaper.

Som konklusjon må det sies at de
ren-teoretiske avsnitt av boken er
noe ujevne. Bortsett fra de innven-
dinger jeg allerede har nevnt, er
imidlertid boken velskrevet og godt
disponert. Det er vel imidlertid bare
kapitlet om den korte og den lange
rente som inneholder noe egentlig
originalt bidrag til den rene teori.
På dette felt har Winding gjort en
stor innsats som han har all ære av.

For ordens skyld vil jeg til slutt
atter en gang understreke at denne
anmeldelsen ikke gir et riktig inn-
trykk av vektfordelingen av det
stoff som er behandlet i boken. Bo-
ken vil nok først og fremst få be-
tydning som et standardverk om for-
holdene på penge- og kredittmarke-
det L Danmark.

Per Meillich,
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Slike gamle, syke, arbeidsløse — som ikke kan greie
seg med familiens hjelp må bli gjenstand for fellesska-
pets omsorg. Dermed er vi over i sosialpolitikken. Et
hvert sosialpolitisk tiltak består i en inntektsoverføring
-- fra en eller flere grupper til en flere andre grupper.
Etter Magnus' oppfatning var derimot ikke enhver inn-
tektsoverføring sosialpolitikk. Det blir foretatt inntekts-
overføringer som har en politisk motivert inntektsut-
jamning som mål. Det utjamnes for mye. Likevel blir
enkelte grupper for dårlig behandlet. Det gjelder fram-
for alt åndssvake iog sinnssyke. Disse gruppene blir for-
sømt, samtidig som det overføres milliardbeløp til friske
mennesker. Vi får en sosialpolitikk i bredden istedenfor
en sosialpolitikk i dybden.

Magnus gikk deretter over til å behandle det offent-
lige trygdesystem som eksisterer og pekte også på
grupper som etter hans mening burde få en særskilt
trygd (spesielt blinde). Hans prinsipielle syn var at vi
har fått svakheter i den sosialt motiverte sosialpolitik-
ken som skyldes utjamningspolitikken. De nytende
grupper» er blitt så store at det politisk blir meget
vanskelig å redusere eller eliminere inntektsoverføringer
som sosialt sett er svakt begrunnet. Hertil kommer at
de grupper som det er sørget dårligst for ikke har
stemmerett. Det er neppe til å unngå at politiske over-
veielser ofte vil være retningsbestemmende for sosial-
politikken.

Magnus' (og teamets) vurdering av de enkelte eksi-
sterende trygder var preget av deres alminnelige be-
traktning som går ut på at det bør gis en obligatorisk
minimumsdekning, mens velferdstillegget må skaffes på
frivillig basis, ved sparing eller forsikring. Alderstryg-
den burde for eksempel sikres gjennom en obligatorisk
forsikring med aldersgradert premie for å skaffe mini-
mumsdekningen, mens tilleggsdekningen burde løses ph
frivillig basis. Forutsetningen var at den obligatoriske
forsikring fremdeles ble ordnet gjennom et offentlig
trygdesystem. Ellers var det forholdsvis lite Magnus
hadde å innvende mot de eksisterende trygdeordninger,
bortsett fra arbeidsløshetstrygden. I samsvar med den
generelle bertaktning, mente han at det ville være riktig
å skille mellom strukturell og konjunkturell ledighet på
den ene siden og sesongledighet på den andre. Prin-
sipielt burde den strukturelle og konjunkturelle ledighet
dekkes ved en offentlig trygd, mens den enkelte som
var utsatt for en påregnelig sesongledighet måtte sørge
for å sikre seg ved sparing og privat forsikring. Det må
også forutsettes at det offentlige kan sette inn mer for
å motarbeide sesongledigheten.

Et kjernepunkt i innvendingene mot den nåværende
sosialpolitikken var kritikken mot boligsubsidieringen.
Boligsubsidiepolitikken etter krigen har gitt en lite
behovsprøvet støtte til en spesiell gruppe mennesker.
Denne gruppe har fått en rekke fordeler (nedskrivnings-
bidragistonadslån, renterabatt), mens de øvrige -- og
blant dem kunne det kanskje finnes virkelig trengende
— ikke har fått noe. Nå er det blitt så mange mennes-
ker som bor i leiligheter med state at det ville være
en opplagt politisk dumhet — som ikke noe parti vil
påta seg — EL foreslå en fullstendig opphevelse. Etter
Magnus' mening burde det ytes en lånegaranti, mens
vanskeligstilte flerbarnsfamilier skulle forbeholdes hus-
leierabatten. I parentes bemerket må det vel kunne sies
at det stort sett er det som skjer med den behovsprovede
renterabatt vi nå har fått.

Til slutt kom Magnus inn på de forskjellige finansi-
eringsprinsipper, og pekte på at folketrygd-forslaget
ikke bygger på noe særskilt finansieringsprinsipp. Det
eneste prinsipielle i det forslaget er at administrasjonen
er samlet på ett sted, nemlig i Rikstrygdeverket. Mag-
nus var ikke så sikker på om det var det heldigste.

I det etterfølgende ordskifte deltok Per Nestor, Arne
Olen, Rolf Thodesen, Otto Chr. Hiorth og Finn Molvig.
Fra diskusjonsinnleggene nevner vi følgende:

Inntektsoverføringene representerer mindre enn 15
prosent av nasjonalinntekten — er det så mye ? (Nestor).

Hele resonnementet i Studieselskapets skrift hviler
på forutsetningen om et fritt marked. Er ikke dette en
forutsetning som de fleste vil forkaste ? Er det i så fall
grunn til A gå nærmere inn på detaljene i opplegget ?
(Øien).

Det tas en voldsom sats i skriftet. Det er vanskelig
å se at svevets gjennomføring står i noe rimelig for-
hold til denne satsen. Innledningen rommer mange store
og sterke ord, man aner at det må komme et forslag til
revolusjonerende omlegging av sosialpolitikken, men det
viser seg etterhvert at skriftet seiler med mange vel-
ferdsstatslik i lasten. Ulikheten mellom Sosialdeparte-
mentets intensjoner og de ideer som kommer til uttrykk
i skriftet er i virkeligheten ikke så overveldende stor.
(Molvig).

E. W. Ø.
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BrOdr. Tengs, Oslo.
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